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Vejforum
200] viste vejen

Årets Vejforum er nu vel overstået, og det
blev igen stedet, hvor hele vejsektoren mød
tes to dage til faglig udfordring, videndeling
og netværksaktiviteter.

Det var 7. gang Vejforum blev afSrildet,
og vi kan heldigvis konstatere, at Vejforum
fortsat udvikler sig i en positiv retning, og

at vi herved er ved at vokse os ud de ellers
fortræffelige rammer på Nyborg Strand.
Der var udsolgt på mindre end en uge, og
mange måtte desværre gå forgæves og kun
ne ikke komme med til arrangementet. Der
var ellers plads til Ca. 800 deltagere og 30
udstillere.

I år blev der budt på et stort fagligt pro
gram med 78 indlæg og 4 workshops med
mange spændende indlæg både politiske
og faglige. Forhåndstilmeldingerne lå på
mellem 60 og 144 deltagere til de enkelte
sessioner, dog med over 300 tilmeldinger
til sessionen vedrørende Infrastrukturkom
missionen som det store trækplaster. De
enkelte workshops havde mellem 16 og 60
deltagere.

Udstillingen havde i år Paet bedre og
lysere rammer efter at være flyttet til de ny
indviede lokaler, og det gav mere plads både
til udstillere og besøgende.

I år var der deltagelse fra 57 kommuner

på Vejforum. Dette tal må gerne vokse i de
kommende år. Det er vigtigt for hele vejsek
toren, at alle kommuner deltager i debatten
om fremtidens veje.

De foreløbige tilbagemeldinger tyder

på at dette års Vejforum er blevet meget po
sitivt modtaget, både hvad angår indholdet
af det faglige arrangement, de ydre rammer
for arrangementet samt det sociale islæt ved
aftenens underholdning.

I år er så det 4. år, hvor jeg har siddet
ved rorpinden som formand for faggrup
pen, og det er med glæde, at jeg kan se, at
vi har udstukket den rette kurs og gennem
årene har kunnet sammensætte et program,
der både er spændende og byder på faglig
udfordring. Det tyder den overvældende in
teresse for Vejforum på, hvor vi siden starten
er vokset fra ca. 500 til ca. 800 deltagere.

Når repræsentantskabet mødes i januar
vil jeg overlade rorpinden til en ny formand
og dermed måske også en ny kurs for ikke
at gro fast tesen — sådan gjorde vi også sidste
år. Jeg vil dog fortsat være at finde blandt
roerne på holdet.

Det har været fire spændende år, og
jeg vil gerne takke alle de, der beredvil
ligt har deltaget i faggruppens arbejde, og
ikke mindst de mange, der har leveret alle

de indlæg, der er så nødvendige for at godt
arrangement.

Selv om der nu kommer en nv formand
for faggruppen, vil Dansk Vejtidsskrift fort
sat være aktiv omkring Vejforum.

Jeg er sikker på, at Vejforum vil bestå
i mange år fremover. Det er blevet stedet,
hvor hele vejsektoren mødes og samles om
de udfordringer, vi alle kommer til at stå
overfor i den kommende tid.

Mit ønske er, at Vejforum fortsat udvik
les og styrkes, således vi til stadighed kan
leve op til formidling af faglige udfordrin
ger, videndeling og netværksdannelser, som
var grundidéen ved opstart afdet første Vej-
forum i 2001.

Dette års Vejforum er på fornem vis lagt
bag os, og det er tid til at se fremad mod
næste års udfordring — et mindst lige så godt
Vejforum, hvor der stadig er rift om plad
serne.

Repræsentantskabet vil i januar 2008
gennemgå dettes års evalueringer sammen
med Organisationsgruppen og Faggruppen
og efterfølgende afstikke kursen for næste
års Vejforum.

Vi ses til Vejforum 2008.
.

MÅNEDENS SYNSPUNKT

Redaktør Tim Larsen
Formand for
Vejforums faggruppe
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- Aktiviteter i udlandet

Faglighed og fælder
ved udstationering
Som et af sine spidskompetenceområder har Consia arbejdet med trafiksikkerhed i 25 projekter i udvik
lingslande. Udfordringen for vores eksperter er, at de ud over den ingeniørmæssige viden også skal have
kompetencer til at kunne arbejde med kulturer, processer og interaktioner og dermed udvikle tilpassede og
bæredygtige løsninger.

Modsat de fleste rådgivende ingeniørfirma-
er i Danmark arbejder Consia udelukkende
i udviklingslande. Firmaet har specialiseret
sig i vejområdet med spidskompetence in
den for trafiksikkerhed. Consia har imple
nienteret over 100 projekter i 45 lande nu
og udstationerer derfor en række specialister
til projekterne. De er typisk finansieret af
Verdensbanken og de regionale udviklings-
banker (ADB, 1DB, etc.). For at styrke
indsatsen i udlandet har Consia etableret
permanent kontor i Vietnam og planlægger
yderligere at etablerer nye kontorrepræsen
tationer. Det er altid en stor hjælp med en
lokal tilstedeværelse ikke blot for firmaet,
men også for den enkelte udstationerede
medarbejder. En afstand på 10.000 km og
en tidsforskel på 7 timer kan være en barn-
etc for at løse problemer afprofessionel eller
personlig karakter.

Blødere løsninger
Arbejdet hos Consia er en smule anderledes
for vejingeniører end normalt, da trafiksik
kerhedsarbejde i udviklingslande ikke blot
er fysiske ændringer i vejbilledet. Området
er præget af et kæmpebehov, en manglende
erkendelse fra politisk hold og stort set in
gen struktureret tilgang til området. Om
rådet er yderligere kompliceret ved, at det
rækker ind over flere ressortministerier og
implicerer mange andre discipliner end den
ingeniorfaglige som adfærd, uddannelse,
skadesberedskab og kontrol. Derfor stilles
der krav om andre og ofte mere tilpassede
løsningssystemer for at få fagligheden i høj-
sædet. Ligeledes skal der typisk iværksættes
en vis kreativ tankegang for at få svstemerne
og personerne i systemerne til at spille sam-

Administrerende Teknisk direktør
Direktør Erling Rask, Csnsia Carsten Wass, Connie
rask©consiadk wass©consia dk

Dødens landevej i Bolivia.
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Trængsel i Hanoi.

F1 )

Velanbragt (‘men kort/iver) skilt i Indien.

men — og helst samme melodi. Især det sid
ste kan være ganske udfordrende. Det stiller
anderledes krav til den udsendte ingeniør,
men det er krav, der kan give den enkelte
ekspert nye perspektiver i sit arbejde og
dermed også bryde ud af de ofte traditions
bundne tankesær ingeniørfaget har.

Ved udstationering har ingeniører ofte
ægtefælle og muligvis børn med på lang
tidsopgaver. Ved udstationering i et udvik
lingsland — og de ligger typisk geografisk
langt fra Danmark, er det vigtigt at forstå,
at specielt beslutningen om langtidsudsta
tionering træffes i familien og ildce så meget
på kontoret. Det typisk for danske vejinge
niorer, at de først og fremmest er orienteret
mod familien og dernæst omkring karrieren
ved udstationering. Netop derfor skal en
langtidsudstationering være mere helheds
orienteret end blot have fokus på det ar
bejdstekniske. Firmaerne har typisk været
for langsomme med at diskuterer sådanne
forhold, når der debriefes omkring et udsta
tioneringsforhold, og når der generelt dis
kuteres udlandsarbejde. Her er fokus snæ
vert på den arbejdsmæssige succes, men for
at fa en arbejdsmæssig succes skal tingene
uden for arbejdet også fungere, hvis kvalite
ten skal være høj.

Hertil kommer, at arbejdsforholdene
langt fra er nemme ved en udstationering,
da man arbejder i uperfekte omgivelser og
med systemer i udvikling. Det stiller større
krav til ens faglighed, og især til ens fag
lige dømmekraft på næstbedste løsninger,
da man tit må orienterer sig anderledes i
forhold til løsninger, end man er vant til i
Danmark. De arbejdsmæssige forhold er,
som nævnt, anderledes og udfordrende på
en helt ny måde, end man er vant til. Der
for er det ikke nok at være faglig kompe
tent — især på de interkulturelle linier stilles
der store krav. Vores erfaring er, at danske
vejingeniører er meget fagligt kompetente,

og på arbejde i udviklingslande vil de gerne
gøre en positiv forskel for de mennesker, der
er berørt af deres indsats. De er derfor som
hovedregel afholdt lokalt, og deres discipli
nerede og store indsats er generelt respekte
ret både blandt modtagerne afydelserne, og
hos kolleger fra andre EU lande.

Kulturmode og mødekultur
De kulturelle forskelle moder vej ingeniøren
både på arbejde og privat. På arbejdet er
arbejdsmoralen ofte noget anderledes, end
man er vant til, sproget kan være en bar-
nete for alle — ikke kun den udstationerede.
Typisk vil engelsk være det sprog, man skal
arbejde på, og den engelske mødekultur
man også skal indordne sig under. Den
er væsentlig mere formel end den danske.
Hvor danskere går lige til problemet og
diskuterer problemomfang og løsninger, er
mødekulturen helt anderledes lige så snart,
man er syd for Vejle. I nogle asiatiske kultu
rer er et formelt møde blot en anledning til
at gennemgå, hvad men er blevet enige om
gennem en række uformelle dialoger tidli
gere, og mødet indeholder ingen egentlige
diskussioner. I en række afrikanske lande,
der er inspireret af enten engelsk eller fransk
modekultur, er møder præget af stor forma
litet. Mange danske tekniske specialister har
været for blinde over for sådanne kulturelle
barrierer og har været lidt som en elefant i
en porcelænsforretning, indtil de blev tunet
ind på de lokale skikke.

Sproget er dermed andetsproget for
den udstationerede, men det kan sagtens
også være andetsproget for de lokale, og en
masse misforståelser Ican opstå — tænk bare
på Helle Degn, der som nvudnævnt Ud
vildingsminister udtalte, at hun ikke var så
godt inde i stoffet, da “1 am in the begin
ning ofmy first period”!

Der er stor forskel på at være udstati
oneret i et BRIK land og et afrikansk ud-

viklingsland. I BRIK landene er det typisk
økonomiske barrierer, man møder, der be
grænser ens mulighed for optimale løsnin
ger, mens det i afrikanske udviklingslande
ikke blot er økonomiske barrierer, men også
begrænsninger i faglig kompetence og man
gel på især stærke faglige miljøer. De to ting
hænger uløseligt sammen, og det er ofte
her indsatsen bor være, hvis der skal ske en
langsigtet og bæredygtig udvikling.

At være udstationeret trafiksikkerheds
ingeniør handler derfor ikke blot om at få
bygget bump på en vej fra A til B, men li
geså meget om at bruge tid på diskussioner
med de lokale aktorer om losningsmulighe
derne og ikke trumfe dem igennem, men få
aktorerne involveret i Iøsningsprocessen og
få dem til at tage ejerskab af i første om
gang løsningen og på den lange bane også
af processen, der ledte frem til løsningen.
Den form for anderledes resultatorienteret
løsningsdilemmaer, man typisk står over
for, skal man kunne håndtere med ofte stor
tålmodighed, i brændende varme og på et
fremmed sprog. Det stiller nye og store krav
til eksperten, men hvis man er forberedt på
det og især har gennemgået et par kurser,
som Danida tidligere afholdt, stod man no
get bedre rustet til mødet med de nye ud
fordringer.

Kort men hårdt
At være udstationeret på en korttidsopgave
— typisk under 6 måneders varighed, er an
derledes krævende end en langtidsudstatio
nering. Her fordres både bred og speciali
seret faglig indsigt, da man ofte skal leverer
et højt fagligt input på et projekt i en større
sammenhæng. Adgangen til underliggende
data og velftingerende faglige miljøer, hvor
man deler videnerfaringer, er sjældent opti
male. Her handler det om, at man med ofte
ikke helt pålidelige og sjældent let tilgæn
gelige data, kan begå sig i meget forskellige
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administrative miljøer og især sno sig. Det
er vigtigt at blive så færdig som muligt med
opgaven på stedet og ikke prøve at “lige
lave resten derhjemme”. Mange eksperter
har oplevet, at man lige manglede det sid
ste, som så nemt kunne ordnes derhjemme,
hvorefter man langsomt, men sikkert kom
længere og længere fra opgaven og kun blev
færdig med den med stort besvær.

Den enkelte medarbejder, der har været
udstationeret på en langtidsopgave, får ty
pisk en oplevelse for livet, og noget der får
stor betydning for dem både på det person
lige plan og på det professionelle. Man har
mødt en masse spændende og inspirerende
mennesker, man typisk holder kontakt med
i lang tid efter udsendelsen, og familien har
fået et fælles projekt omkring en fælles mar
kant oplevelse. På det professionelle plan
har man lært, hvordan man kan få løsninger
igennem uperfekte systemer, har prøvet helt
nye sider af ens faglige kompetencer og står
meget stærkere, når man kommer hjem til
de opgaver, man rejste fra. Nye perspekti
ver på løsninger og en erfaring fra en anden
form for samarbejde giver en stærkere faglig
platform at operere fra.

Det løfter de faglige miljøer derhjem
me, hvis flere har været udstationeret, og
de anvender deres erfaringer fra udlandet
i Danmark. Der bliver også typisk lidt hø
jere til loftet omkring tolerance, ens egen
fortræffelighed reduceres til at blive noget
mere ydmvg — ønske om samarbejde for at
kunne løfte opgaverne bedre styrkes, og især
sprogligt står man stærkere i forhold til at
anvende litteratur på andre sprog, og i det
hele taget bliver ens indgang til opgaver æn
dret i en positiv retning — til glæde for den
enkelte medarbejder, men så sandelig også
for den virksomhed der har haft medarbej
dere udstationeret.

Cyklistfælde i Benin. Arbejdsmiljø ved vejarbejde i Vietnam.

Cykelsti medforhindring, Litauen.

Cyklistulykke i Indien.
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På landet
(Områder, hvor private fællesveje administre
res efter privatvejslovens afsnit II, jf. lovens §
13, stk. 3).

Grzændejerne bestemmer
Det er grundejerne, der bestemmer, om en
privat fællesvej skal afspærres. Kommunen
skal ikke involveres i spørgsmålet. Den skal
ikke give tilladelse.

Derimod skal grundejerne indhente po
litiets godkendelse efter færdselslovens 97,
stk. 3 (jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 8. no
vember 2006). Og de skal have politiets sam-
tykke til at opsætte autoriseret afmærkning i
forbindelse med afspærringen efter færdselslo
vens § 97, stk. 2.

Kommunen kan ikke bestemme, at en vej
skal afspærres.

Hvis en afipærring gør,
at vejen ikke er i god stand
Hvis grundejerne har afspærret en vej, og kom
munen vurderer, at afspærringen gør, at vejen
ikke er “i god og forsvarlig stand i forhold til
tra6kken”, kan kommunen kræve afspærrin
gen fjernet med hjemmel i privatvejslovens
(Lov om private fælleveje, jf. lovbekendtgørel
se nr. 670 af 19. august 1999) bestemmelser
om istandsættelse (Privarvejslovens kap. 6, §
15-16).

Det kræver, at afspærringen gør, at vejen
j5’sisk ikke er god og forsvarlig, fx ar afspærrin
gen udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem.

Et skiltet forbud mod en bestemt færdsels
art, fx tunge køretøjer, kan kommunen ikke
krævefjernetvedbrugafistandsættelsesreglerne.

Sådanne skilte gør ikke, at vejen fysisk
ikke er i god og forsvarlig stand.

Forbuddet kan være etableret af vejens
ejer for at forhindre en vejberettiget i at bruge
vejen til den pågældende færdsel. Dette kan
være sket, fordi der ilde er enighed mellem
parterne om, hvad den pågældendes vejret
omfatter.

Spørgsmålet, om vejejeren har ret til at
forbyde den pågældende brug af vejen, kan
kommunen ikke tage stilling til. Hvis grund-
ejerne ikke kan blive enige, kan kun domsto
lene afgøre spørgsmålet.

Afspæ?7ing afen privatfællesvejs
overkorsel til offentlig vej
Kommunerne vil efter omstændigheder kun
ne bestemme, at en overkørsel til en offentlig
vej skal nedlægges helt eller delvist. Det gæl
der også en overkørsel fra en privat fællesvej
på landet.

Dette kan ske efter ved ekspropriation ef
ter vejlovens (Lov om offentlige veje, jf. lovbe
kendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 med
senere ændringer) kap. 5, eller efter vejlovens
§ 69, hvis det sker i forbindelse med ombyg
ning af den offentlige vej. Se nedenfor, “I byer
mv., Kommunen kan bestemme - efter vejlo
ven”.

I byer mv.
(Områder, hvor private fællesveje administre
res efter privatvejslovens afsnit III, jf. lovens §
13, stk. 1,2 og 5).

ICominunen kan bestemme
- efter privatuejsiovens § 44, stk. i
En kommune kan med politiets samtykke
bestemme, at en privat fællesvej skal afspær
res ved opsætning af bomme, skilte mv. efter
privatvejslovens § 44, stk. 1, jf. færdselslovens

92 og 92a.
En kommune kan på samme måde be

stemme, at en afspærring skal fjernes.

Vejforvaltning

Atspærring at private tællesveje
Hvad, hvor og hvornår
kan kommunen bestemme — og
efter hvilke regler?
Kommunerne kan træffe afgørelse om afspærring af private fællesveje efter flere regelsæt. Hvilket regelsæt, der konkret

skal anvendes, afhænger af omstændighederne i sagen, herunder begrundelsen for afgørelsen.

Nogle regelsæt indeholder særlige procedurebestemmelser. Hvor det ikke er tilfældet, gælder de almindelige forvaltnings
retlige sagsbehandlingsregler. Men også, hvor der er særlige procedurebestemmelser, supplerer de almindelige forvalt
ningsretlige regler de særlige procedurebestemmelser.

Af konsulent, cand jur
Grethe Lykke Skov,
Lindberg Consulting ApS
gls@Iindbergcnnsulting dk
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Sådan en beslutningskalvære begrundet jal

mene, offentligretligehensyn, førstogfremmest

i hensynet til trafikken på den pågældende vej.

Beslutningenerenforvaltningsretligafgørelse.

Privatvejsloven indeholder ikke særlige

procedureregler for sådanne afgørelser.
Kommunen skal derfor følge de almin

delige forvaltningsretlige regler, skrevne som

uskrevne; og i det omfang grundejerne er par

ter også forvaitningslovens regler om partshø

ring, begrundelse, klagevejledning mv.
Det er kommunen, der vurderer, hvem der

er parter i forhold til en konkret afgørelse.

I forbindelse med afgørelser efter privat

vejsloven antages det normalt, at ejeren af en

privat fællesvej er part. Om de grundejere, der

har vejret, er det, afhænger af hvad afgørelsen

går ud på.
En afgørelse om at afspærre en privat fæl

lesvej indebærer, at de vejberettigede ikke kan

udnytte deres vej rettigheder eller kun kan gøre

det i et vist omfang. Afgørelsen er derfor et

indgreb i deres rettigheder.
Også de vejberettigede må derfor normalt

anses som parter. De har en væsentlig, indi

viduel og direkte interesse i spørgsmålet om

afspærringen.
Både vejejeren og de vejberettigede skal

derfor i almindelighed inddrages i sagen, før

kommunen træffer afgørelse; enten i form af

en partshøring efter forvaltningslovens 19,

eller efter uskrevne forvaltningsretlige grund

sætninger. I begge tilfælde skal de have fore

lagt det grundlag, som kommunen agter at

træffe sin afgørelse på, og have mulighed for

at udtale sig.
Selv om der er mange grundejere, der er

parter, vil der næppe være situationer, hvor

antallet er så stort, at afgørelsen kan betrag

tes som generel, og kommunen derfor kan

undlade at høre parterne. (Vejdirektoratet har

i brev af 23. september 2005 udtalt, at 8000

grundejere næppe var parter i en sag om en

kommunes overtagelse afvintervedligeholdel

sen af kørebanen på samtlige private fællesveje

i kommunen, sagsnr. A01-D0304-22).

- efter privatvejslovens kapitel 9
En kommune kan ikke afspærre en privat fæl

lesvej efter privatvejslovens 44, stk. 1, hvis

den herved frataget en grundejer med vejret til

vejen kørende adgang til sin ejendom.
I en sådan situation kan en afspærring kun

gennemføres efter reglerne om nedlæggelse af

private fælleveje i privarvejslovens kap. 9. Det

følger afpkt. 1.4. iJustitsministeriets cirkulæ

re nr. 77 af 29. marts 1977 om hel eller delvis

afspærring afveje og etablering afgågader (Se

Vejdirektoratets afgørelse af 12. januar 2007,

sagsnr. 06/01165).
Hvis en vej er eneste adgangsvej til en ejen

dom eller i øvrigt er afvigtighed for en ejendom

med vejret til vejen, skal den opretholdes helt

eller delvist. Det følger af privatvejslovens

53, stk. 2, om nedlæggelse af private fællesveje.

Afgørelser om nedlæggelse skal træffes ef

ter den særlige procedure, der er beskrevet i

kapitlet. Kommunen skal bl.a. give de vejbe

rettigede mulighed for at komme med indsi

gelser imod nedlæggelsen i forbindelse med,

at den oplyser om mulighederne for at kræve

afgørelsen indbragt for taksationsmyndighe

derne.
En vejberettiget kan kræve en afgørelse

indbragt for taksationsmyndighederne, hvis

kommunen afviser hans indsigelser om, at ve

en er af vigtighed for hans ejendom.
Formålet med at behandle en afspærring ef

ter reglerne om nedlæggelse i disse tilfælde er at

sikre en vejberettiget mulighed for at få spørgs

målet indbragt for taksationsmyndighederne.

Den mulighed har den vejberettigede ikke,

hvis afgørelsen træffes efter privatvejslovens

44, stk. 1.
De særlige procedureregler i privarvejslo

vens kap. 9, suppleres af de almindelige for

vaitningstetlige sagsbehandlingsregler. Hvis

der fx i forbindelse med kommunens høring

efter lovens § 54 fremkommer oplysninger,

der gør, at kommunen ikke (længere) agter at

afspærre vejen, vil kommunen slculle partshøre

i hvert fald den, der har søgt om afspærringen.

- efter vejlo ven
Hvis der er tale om at afspærre en privat fælle

svejs overkorsel til en offentlig vej, og afspær

ringen gennemføres af hensyn til forholdene

på den offentlige vej, kan kommunen ikke

bruge privarvejslovens § 44, stk. 1.
I så fald er der tale om helt eller delvist at

nedlægge overkørslen til den offentlige vej. Og
det skal ske efter vejlovens bestemmelser.

Hvor overkørslen nedlægges i forbindelse

med ombygning af den offentlige vej, vil af

gørelsen kunne træffes efter vejlovens § 69.

Kommunen skal her følge de almindelige for

valtningsretlige regler.
I andre tilfælde skal nedlæggelsen ske ved

ekspropriation efter vejlovens § 43. Og kom

munen skal i den forbindelse gennemføre pro

ceduren i vejlovens kap. 5 (se Vejdirektoratets

afgørelser af 1. marts 2007, sagsnr. 06/03433,

06/03308. og 06103311).
Også ved brug afekspropriationsprocedu

ren vil der kunne opstå situationer, hvor kom

munen vil være nødt til at partshøre efter de

forvaltningsretlige regler.

Grundejerne skal have tilladelse

For at afspærre en privat fællesvej skal grund-

ejerne have lcommunens og politiets tilladelse.

Det følger af privatvejslovens § 44, stk. 3, jf.
stk. 1, og færdselslovens § 92 og 92a.

En sådan tilladelse er en offentligretlig til

ladelse. Den er udtryk for, at kommunen og

politiet vurderet, at der ikke er almene offent

ligretlige hensyn — først og fremmest trafikale

og vej tekniske hensyn — der forhindrer, at tilla

delsen kan gives, det vil sige, at vejen afapærres.

Det er derfor disse hensyn, der skal indgå i

kommunens og politiets vurdering. Kommu

nen kan dog også lade en aft’ejning afeventuelt

modsatrettedeinteresserhosgrundejerneindgå.
Det forhold at en grundejer har fået tilla

delse til at afspærre en vej, er ikke ensbetydende

med, at den pågældende har ret til at udnytte

tilladelsen. Om han i forhold til de øvrige

grundejere har ret til at gennemføre afspærrin

gen, er et privatretligt spørgsmål. Det afhæn

ger af de aftaler, der findes herom. Og det er

et spørgsmål, som grundejerne må blive enige

om, og som ellers må afgøres af domstolene.

Hvor den, der søger om tilladelse til at af

spærre vejen, ikke ejer vejen, vil i hvert fald

ejeren skulle partshøres efter forvairningslo

vens § 19, før kommunen giver tilladelse. Om
andre grundejere skal partshøres afhænger af,

om de har en sådan interesse i spørgsmålet, at

de er parter. Se ovenfor under “- efter privat

vejslovens § 44, stk. 1”.

- afspærring uden tilladelse
Hvis grundejerne afspærrer en privat fællesvej

uden kommunens tilladelse, kan kommunen

kræve afspærringen fjernet under henvisning

til § 44, stk. 3; forudsat at den er gennemført,

mens vejen har været omfattet af byreglerne

(Kommunen kan jf. privarvejslovens § 13,

stk. 2 og 5, administrativt beslutte, at private

fællesveje i et sommerhusområde, en landsby

el.lign., skal administreres efter lovens byreg

ler i afsnit III).
Kommunen skal dog vurdere, om den kan

give den manglende tilladelse efter § 44, stk.

3, for den kræver afspærringen fjernet.
Det følger af privatvejslovens § 68, stk.

1. Efter denne bestemmelse, kan kommunen

kræve, at den eller de, der har “handlet retsstri

digt” (her etableret en afspærring uden kom

munens tilladelse), skal “berigtige den rersstri

dige tilstand” (her fjerne afspærringen), “med

mindre der meddeles fornøden dispensation”.

Kommunen må derfor først vurdere, om

den kan give tilladelse til afspærringen. Hvis

det ikke er tilfældet, skal kommunen — før

den giver påbud om at fjerne afspærringen

— meddele grundejerne, at det er dens hensigt

at kræve afspærringen fjernet; og samtidig give

dem mulighed for at komme med en udtalel

se. Det følger af de almindelige forvaltnings

retlige sagsbehandlingsregler om parrshøring.

Hvis vejen ridligere har været administre

ret efter landreglerne, og afspærringen er gen

nemført på daværende tidspunkt, har grund-

ejerne ikke skullet have kommunens tilladelse

til at afspærre vejen. Landreglerne indeholder

ildce krav om, at kommunen skal tillade en af

spærring.
I den situation kan kommunen kun kræve

afspærringen fjernet, hvis den vurderer, at ve

jen skal indgå i det almindelige vejnet eller der

er andre almene grunde til det. Afgørelsen skal

så træffes efter privatvejslovens § 44, stk. 1, og

politiet skal give samtykke. Kommunen skal

også i den situation foretage partshøring og i

øvrigt følge de almindelige forvaltningsretlige

sagsbehandlingsregler. Se ovenfor under “- ef

ter privatvejslovens § 44, stk. 1”. •
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Brugen at let faidlod
Denne artikel handler om den danske udgave at det lette faldlod, og målet er gennem eksempler på anvendelsen at give et
billede at, at det ingeniørmæssigt såvel som økonomisk kan betale sig at have styr på bæreevnen på bogstaveligt talt alle
niveauer i et projekt. Udover det tekniske og økonomiske aspekt, så giver det også ro sjælen. Det er meget mere behageligt
end is i maven og nervøs venten på, at noget går galt.

Af Cand Scieø Poul-Erik Jakobsen,
Grontmij I Carl Bro A/S
pja@gmcb dk

Det lette faldlod bruges til at udføre målin
ger af bæreevnen på ubundne materialer.
Det vil sige på sand, grus, ler, betonknus
o. lign. Bæreevnen måles i enheden MPa.
På ubundne materialer og på opbygninger
med ubundne materialer måles typisk stør
relser fra 0-200 MPa. Bæreevnen betegnes
med E, heraf også betegnelsen E-moduler.
E for materialekarakteristisk E-modul og
E0 for overflade E-modul.

Faidloddet fungerer kort beskrevet ved,
at et lod falder ned på en bundplade, der
står plant på overfladen, se figur i.

Standarder
Den danske løsning adskiller sig fra de øv
rige på markedet ved anvendelsen af en ve
jecelle (krafrmåler) på samme måde som på
de store traditionelle faldiod.

Anerkendelsen af dette som den rigtige
løsning må være, at ASTM har udarbejdet
en standard for brugen af det danske lette
faldlod “ASTM E2583-07 Standard Test
Method for Measuring Deflections with
a Light Weight Deflectometer”. Highway
Agencies, Storbritannien har skrevet den
ind i deres IAN 73/06. Endelig har Vejdi
rektoratet i Danmark udarbejdet “Måling
afoverflademodul med min ifaidlod” — prVI
90-4:2007.

ASTM-standarden bruger betegnelsen
Light Weight Deflectometer — forkortet til
LWD. Det er den betegnelse vi vil anvende
for det lette faldlod for at vise familiefor
holdet til de traditionelle faldlod (Falling
Weight Deflectometer - FWD) og samtidig

vise, at det ikke er en FWD, vi taler om her,
men en LWD.

Et kort tilbageblik
PRIMAIOO LWD er bygget på grundlag af
den samme højtudvildede teknologi, som
anvendes til de store FWDere, der har været
under kontinuerlig udvikling, siden de før
ste blev bygger i 1968.

De allerførste store faldlod kunne alene
måle deflektion (nedbøjning) i centrum.
Senere kom teknikken til at måle nedbøj
ninger i flere afstande ud fra centrum og til
at indbygge kraftmåler (vejecelle). Dette gav
muligheden for en eksakt måling.

Vejecellen er vigtig
Altså er PRIMAIOO LWD udst ret med
både vejecelle og geofon (deflektionssensor).
Og netop ønsket om ar gøre dette, var en af
drivkræfterne bag udviklingen af LWDen.
Da udviklingen startede op i 1997, var lette
faldlod tilgængelige, men uden indbygget
vejecelle.

Anvendelsen af vejecellen er forudsæt
ningen for korrekt måling afE-moduler. Vi
må kort vende os mod formlen for bereg
ning af overflade E-moduler.

E1,=fx (l-v) x cY x

F er spændingsfordelingsfaktoren, v er
Poissons ratio, a er radius på bundplade.
Disse størrelser er kendte. (spænding) og
d1 (centerdeflektionen) er de eneste ukend
te størrelser, og derfor er det netop dem, vi
måler med PRIMA100 LWD.

På udstyr, der ikke anvender en vejecel
le, forudsætter man, at en given faldhøjde
medfører en given kraft. Det er for så vidt
også helt korrekt.

I

Figur 1.
PR[MA 100 letfaldlod.

Lod og bundplade ses tydeligt.
Operato ren opsamler data

på lommecomputer — PDA
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Grunden til, at det går galt med disse
udstyr er, at størrelsen af den spænding, der
overføres til underlaget, er afhængig afunder
taget. En given faidhojde giver ikke samme
spænding på sand, grus, ler, blød ler, gytje.

En af vores danske entreprenørkunder
gav for nogen tid siden en rigtig god analogi
til at forstå fænomenet:

Du slår (uheldigvis) dig selv over fing
rene med en hammer. Vil du helst have en
hård bordplade eller en blød madras under
fingrene, når du rammer? Den spænding,
der overføres til det bløde underlag (typisk
visse lerholdige lag). er væsentligt mindre
end det, der overføres til det faste underlag
(typisk sand/grus lag).

Denne spænding ses at gå direkte ind
i formlen. Det betyder, at når størrelsen af
spændingen varierer med 20-30%, er det
meget væsentligt, at der anvendes vejecelle
for at sikre korrekte målinger og efterføl
gende vurderinger og beregninger.

Konsekvenser
Tænker man på konsekvenserne i fx vej-
bygning, vil en overvurdering af den over-
førte spænding give en overvurdering af
bæreevnen på planum. Konsekvensen er en
vejopbygning, der ikke lever op til forud
sætningerne og derfor en vej, der på kort
eller mellemlang sigt oplagt få.r uventede og
uforståelige skader.

Anvendelser
Det fører os behændigt videre til, hvor
PRIMA100 kan anvendes. De typiske om
råder er kontrol af planum, kontrol af vej-
og pladsopbygninger og underlag for fx
industrigulve. Eller den kan bruges til bl.a.
fastlæggelse og kontrol af råstofkvalitet, do

lcumentation i forbindelse med kalkstabili
sering med mere.

Kontrol af planum
Ved design og opbygning af en vej, et indu
strigulv eller en plads forudsættes en bære-
evne for planum — en E0 værdi. Hvis denne
værdi ikke er til stede ude i virkeligheden,
vil det færdige anlæg enten være overdimen
sioneret eller underdimensioneret.

En overdimensionering holder budget,
men anlægget kunne altså have kostet min
dre. Bygherren kunne have sparet penge.
Konsekvensen af en overdimensionering er
‘kun’, at det anlagte har længere levetid.

En underdimensionering holder også
budget, men konsekvenserne er på sigt
langt mere katastrofale. Anlægget kan have
betydelig kortere levetid end forventet. I
ekstreme tilfælde kan anlægget være helt
fejldimensioneret og blive kørt i stykker ef
ter endog meget kort tid.

I alle tilfælde er det en rigtig god idé
efter afrømning af planum at gå ud med
sin PRIMA100 LWD og kontrollere, om
den forudsatte bæreevne er til stede. Om
kostninger til kontrol er stærkt begrænset i
forhold til de omkostninger, der vil være en
følge af bristede forudsætninger.

Kontrol af opbygning
Når ingeniøren beregner fx en vejopbyg
ning, kender hun/han også kravene til E{)
værdi på oversiden af bundsikringslaget og
på oversiden af bærelaget. Disse værdier er
grundlag for kontrol med LWDen.

Ældre Phønix-fald/ad,
den første medflere geofone; 1981.

PRJ2JOO FWD i den ‘voldsomme’
udgave, der anvendes i lufihavne,
hvor Airbus38O skal lande.

Proceduren for måling med LWDen er
lige så simpel, som for det ofte anvendte
isotopudsryr (og med LWDeri er der ingen
radioaktiv kilde, som kræver særlige proce
durer for håndtering under transport mv.).
Man går ud på den aktuelle overflade, laver
målingen og aflæser resultatet direkte på
PDAen. Hvis den målte bæreevne er som
forventet eller over, er alle glade, og entre
prenøren kan gå videre med sit arbejde.

Er den målte bæreevne lavere, må der
tænkes lidt, for hvor er årsagen? Måleresul
taterne kan give et fingerpeg. Kommer de
flektionssignalerne tilbage til nulniveauet?
Måles der (markant) stigende E0 værdi på
de første 5-6 slag?

Hvis ja, er det højst sandsynligt mang
lende komprimering, der er problemet.
Det løses jo ganske enkelt ved blot at starte
tromlen igen.

Hvis nej er problemet i bogstaveligste
forstand dybere. For da er vi sikkert tilbage
på et planum, der ikke holder det forudsatte
E0-modol. Det er dyrt at reparere, når der
er kørt bundsikring på. Det er dog bedre at
erkende problemet, før der også køres sta
bilt grus på!
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Som det fremgår, så er det en god idé at
kontrollere E0 på alle lag.

Kontrol af råstoflcvaliteten
Årsagen til en manglende bæreevne kan
imidlertid også være for dårlig råstofkvalitet.

Når ingeniøren sidder og regner, forud
sætter hun/han nogle materialeegenskaber.
For bundsand vil man i beregninger typisk
anvende et materiale E-modul på 100-150
MPa. For stabilt grus anvendes der typisk
værdier på 300-350 MPa.

Holder disse værdier ikke ude i virkelig
heden, får vi et virkeligt problem.

Vi har set eksempler på målinger af ma
teriale E-moduler (E -værdier) på bundsik
ringssand, der lå væsentligt under 100 MPa

og på stabilt grus under 200 MPa. Hvis en
treprenøren har indbygget dette materiale,
og ingeniøren har beregnet med 120 MPa
hhv. 300 MPa, ja, så kan tromle- eller vibra
torforeren kører over belægningen aldrig så
mange gange. De forudsatteE5-værdier vil
aldrig blive opnået, hverken på oversiden af
bundsikringslager eller på oversiden af bæ
relaget.

Det er der to kommentarer til:
Den ene er, at ved anlægsopgaver, hvor

bæreevnen er vigtig, kan det være en rigtig
god idé at anvende PRIMAIOO LWD til at
kontrollere og stille krav til råstoffet. En
treprenorer (og bygherre) bør gøre det, for
råstoffet købes i grusgraven. Der kan spares
mange ærgrelser og penge ved at være på

forkant og udføre LWD-målinger.
Den anden kommentar har med den

manglende direkte korrelation mellem
komprimeringsgrad ogE0-værdi at gøre. Et
materiale med dårlig bæreevne kan sagtens
have gode komprimeringsegenskaber og
visa versa. Men når råstoffet anvendes til
anlægsopgaver, er komprimeringsgrad og
bæreevne ligeværdige vigtige egenskaber.

Det er naturligt, at der hidtil er fokuse
ret meget på komprimeringsgrad, også som
vikarierende krav til bæreevnemåling, efter
som isotopudstvr siden midt l98Oerne har
gjort det meget behændigt og omkostnings
effektivt at måle kornprimeringsgraden.

Før man begyndte at bruge isotopud
styr, var det arbejdskrævende at udføre både

PRIMA 100 LWD hus. Vi kan se bundp laden
og vejecellen. Geofonen er monteret centralt i
huset.

PRI7v1A 100 LWD transporteresfra imilepunkt
til miS lepunkt på trolley.

Kontrolmålingpå
op bygning, der måles både
på oversiden af
bundsikringslaget ogpå ø

versiden afbærelaget.
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Proctor-indstampninger og sandefterfyld
ningsforsøg, som eksempelvis statisk plade
belastningsforsøg.

Der er imidlertid ingen teoretisk eller
generel empirisk sammenhæng mellem bæ
reevne og komprimeringsevne og dermed
heller ildce mellem målt overflade E-modul
(E() og målt komprimeringsgrad. Det har vi
hidtil lukket øjnene lidt for.

Netop heri ligger incitamentet til at
måle både bæreevne og komprimeringsgrad
i forbindelse med anlægsopgaver. Det er en
rigtig god idé at have styr på begge størrel
ser.

Rådet til entreprenører (og bygherrer)
er: Stil krav til materialet, før det købes i
enorme mængder.

Kontrol af kalkstabilisering
Forstærkning af planum vha. kaikstabilise
ring har over de sidste få år vundet indpas
i både store og små projekter. Kalkstabi
lisering er velegnet på lerholdige aflejrin
ger. Metoden er bl.a. anvendt ved mo
torvejsprojekterne på Fyn og Lolland,
men også af private bygherrer på store
pladser, typisk ved transportterrninaler.

Den simple, men vigtige, grund
til at bruge det lette faldlod er at ef
tervise effekten af stabiliseringsarbej
det. Overflade E-rnodul (E)-værdier)
kortlægges på planum før og efter
stabilisering.

Reduceret faldhøjde
Ved opgaver i forbindelse med
kalkstabilisering og generelt i for
bindelse med opgaver på svage
leraflejringer, må vi ofte udnytte,
at vi kan reducere faldhøjden.

Det er kun muligt, fordi vi har den
indbyggede vejecelle.

De underlag, som skal kalkstabiliseres,
har ofte meget lave overflade E-moduler
— under 20 MPa. Hvis vi lod loddet falde
fra fuld højde på dette underlag, ville gen-

fonen, som måler deflektionen, overskride sit
arbejdsområde (0-2200 ism). Ved at reducere
faidhøjden holder vi os inden for arbejdsorn
rådet og måler fortsat korrekt.

Underlagets spændingsafhængighed
— mange faldhøjder
For mange typer underlag gælder, at det
målte overflade E-modul er afhængig af
faldhøjden. Det vil sige, at E-modulet er
afhængig af den overførte spænding. Spæn
dingsafhængigheden fastlægges ved at be

nytte mange faldhøjder og derved mange
spændingsniveauer. På PRIMA100 LWD er
der på faldstangen markeret ¼, ½, ¾ og fuld
faldhøjde. Derfor er det nemt systematisk &
at anvende disse 4 faldhøjder, startende med
den lave faidhojde.

For friktionsmaterialer vil vi ofte se en
positiv afhængighed. Det vil sige, at overfla
de E-modulet stiger med stigende spænding.
Kohæsionsmaterialer er mere komplicerede,
da de oftest først vil falde med stigende spæn
ding og derefter stige med stigende spænding.

Derfor er det, som beskrevet i den danske
vejledning, vigtigt at opgive, hvilket spæn
dingsniveau der er målt med. Ligesom det
også anbefales, at der bruges en spænding,
som kan sammenlignes med den spænding,
som den fremtidige traflkbelastning udsætter
vejen/pladsen for.

Kendskabet til spændingsafhængigheden
giver ingeniøren et værktøj til at oprimere
opbygningen. Uden denne viden kan der ske
fejl i optimeringsberegningen.

Er missionen lykkedes?
Hvis missionen er lykkedes, sidder læseren
nu med et billede af, som vi nævnte i ind-
ledningen, at det ingeniørmæssigt såvel som

økonomisk er en fordel at have styr på bære-
evnen på bogstavelig talt alle niveauer.

Det fremgår forhåbentlig også, ar det er
vigtigt at bruge det danske faldlod med den
indbyggede vejecelle, og at der er mange til
fælde, hvor det er væsentligt at bruge LWD.
Det giver i alle tilfælde korrekte målinger.

Endelig - som det er nævnt i et enkelt afsnit
- er det helt optimale at kombinere bæreev
nemOiinger med målinger afkomprimerings
grad. På denne måde er vi sikre på at undgå
bådesætningerogsammenbrudafunderlag.•

pc1

Skærm billedet på PDAen — alle målte data
samt resultat vises straks.
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Den negative ajhængighed, som er karakteristisk for mange lerholdige aflejringei; ses tydeligt. Grafen kan

enten bruges til at aflæse minimumsbæreevnen eller til at aflæse bæreevnen ved et givetfremtidigt spændings

niveau. Det er et konkret valg, hvilken værdi ingeniøren vil indsætte i sine beregninger

RoSyCompaction-beregning der viser indfiy
delsen fra godt og dårligt råstof
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-® Vejforvaltri ing

Naboret
set fra et Vejcenter
Vejdirektoratet kan om kort tid fejre 1 års fødselsdag som “fly organisation”. I barselsgave fik organisationen
en række nye opgaver, da man overtog de tidligere amtsveje. Vejdirektoratets funktion på naboretsområde
fik eksempelvis et større omfang og et ændret indhold.

- drin0
Naboret kan defineres som de “regler, der
regulerer forholdet til naboen”. Det gælder
eksempelvis sager vedrørende adgangsfor
hold, byggelinjer, skiltning, udstykninger,
støjvolde mv. Disse opgaver har indtil Vej-
direktoratets organisationsændring den 1.
januar 2007 været administreret fra Drifts
området med tre distriktskontorer i Ros
kilde, Middelfart og Skanderborg.

Vejdirektoratet har dog med implemen
teringen af kommunalreformen oplevet en
betydelig tilvækst i opgaver og medarbej
dere. Det har affødt nye mål om:

• At være nærværende og til stede i lokal-
samfundet

• At de lokale Vejcentre skal have for
handlingskompetence i forhold til de
omkringliggende kommuner

• At der udvikles attraktive faglige mil
jøer decentralt

• At Vejcentrene kan være en kompetent
samarbejdspartner for kommunerne og
har tæt kontakt med dem

• At der skal oprettes digitale borgerret
tede selvbetjeningsløsninger

• At opgaverne løses så tæt på kommu
ner, borgere og virksomheder som mu
ligt.

Der er nu oprettet 6 vejcentre i henholdsvis
Aalborg, Herning, Skanderborg, Middel
fart, Næstved og Fløng, som Vejdirektora
tet nye hoveddøre. Det er en model, som
bl.a. opfylder målet om, at Vejdirektoratets
opgaver skal løses tæt på samarbejdspart
nete og borgere. Disse ændringer er også
gennemført inden for naboretsområdet.
Området varetages således nu hovedsagelig
af 12 medarbejdere fra Vejcentrene, orga
nisatorisk placeret i Vejcentrenes Plan- og
trafikafdeling.

Hovedparten af medarbejderne er land
inspektører og er tidligere amtsansatte. I
kraft af deres tidligere ansættelsesforhold
besidder de et godt lokalkendskab og kan i
den daglige sagsbehandling genkalde sig de
lokale forhold på nethinden. Det er vigtigt
og i nogle situationer ligefrem afgørende i
en hverdag, hvor borgere og andre
bejdspartnere forventer hurtige og korrekte
svar på deres henvendelse.

Alle Vejcentre har fået et vejtilsyn — såle
des også Vejcenter Sjælland. Vejtilsynet har
bla. til opgave at påtale ulovlige forhold på
stedet og foretage de skriftlige indberetnin
ger til Vejcentrenes sagsbehandlere, der vi-

Af Landinspektør
Carsten Stig Hansen.
Vejrenrer Sjælland
csh©vddk

Figur 1. Skilt opsatpå vejareal.

Figur 2. Hegn mod hovedlandevej er nedtaget.
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derebehandler indberetningerne. Indberet

ningerne sker gennem programmet Jobma
flager, og sagsbehandleren giver tilbagemel
ding til vejtilsynet om sagens videre forløb.

Det er min klare vurdering, at hoved

partens af Vejcenter Sjællands tilsynsind
beretninger drejer sig om skilte opsat på og
uden for vejarealet. På andenpladsen kom
mer opførelsen af bygninger mv. uden for

udgående dispensation fra vejbyggelinjen.

På tredjepladsen sager vedrørende etable
ring af ulovlige overkørsler. Noget kan tyde
på, at borgere og samarbejdspartnere i langt

højere grad er opmærksom på ansøgnings
pligten for så vidt angår adgangsforhold og
byggelinjer, hvorimod bestemmelserne om
eksempelvis skiltning i det åbne land langs
statsvejnettet tilsyneladende er mere ukendt
stof. Som jeg ser det, kan problemet for

mentlig afhjælpes gennem information og

samarbejde.
Figur i viser netop et skilt som er opsat

af en virksomhedsejer på vejarealet. Skiltets
placering er blevet påtalt over for ejeren

med krav om, at det skal fjernes.
Som det fremgår har vej tilsynet fået en

meget central rolle i behandlingen af nabo-

retssager. I Vejcenter Sjælland udspringer ca.

¼ af adgangs-, byggelinje- og skiltesagerne
afvejtilsynets tilbagemelding til Vejcentrets
sagsbehandlere. Det er et ikke uberydeligt

antal, som vidner om, at tilsynet tager op
gaven særdeles alvorligt og har indsigt i na

borettens forskelligartede opgaver.
Naborer er også trafiksikkerhed. Der

for arbejdes der, specielt i forbindelse med
adgangssager, tæt sammen med Vejcentrets

trafiksikkerhedsfolk. Vi haren fælles interes

se i at begrænse antallet af overkørsler, idet

alle undersøgelser peger på, ar mængden af
trafikulykker på en strækning hænger nøje

sammen med antallet af adgange og vej til

slutninger alt efter vejens betydning, trafik-

mængde mv. Derfor udstak det “gamle Vej-

direktorat” en restriktiv kurs, som nu med

tilfredshed føres videre ude i Vejcentrene.
En hurtig oprælling for perioden i/I -

1/11 2007 viser, at Vejcenrrene tilsammen
har behandlet ca. 1000 sager om adgange,
byggelinjer og marrikulære sager fra landin

spektørerne.
Figur 2 viser en erhvervsejendom, hvor

ejeren har nedtaget hegnet mod hovedlan
devejen for nu at køre til og fra ejendom
men uden for de anlagte overkørsler. Sagen

er påtalt overfor lodsejeren afVejtilsynet.
Af figur 3 fremgår der, at lodsejeren

har gennembrudt hækken for at etablere

adgang for en campingvogn. Vejcentret vil

her af trafiksikkerhedsmæssige årsager stille

krav om, at adgangen lukkes på ny, således

at adgange til ejendommen fremover sker

fra en allerede eksisterende adgang.

Kvalitetssikringen af afgorelserne
Med 6 nye Vejcentre er der behov for koor

dinering og ensartet praksis. Det er inden

For naboretsområder løst ved kvalitetssik
ring i sagsbehandlingen, etablering af fag-
netværk besat med repræsentanter fra de
enkelte Vejcentre, vejman.dk/naboservice
(naboretssystem) m.v.

Vejcentrenes naboretsafgørelser kvali

tetssikres således, før den endelige afgørelse
træffes. Der sker i Driftsekretariater i Kø
benhavn. Her er man garant for, at afgørel
serne er juridisk holdbare, og at Vjcentrene
følger fælles retningslinjer. Retningslinjer
og procedure er nedskrevet i den såkaldte

myndighedshåndbog, som anvendes som

en slags “kvalirerssryringssystem” eller koge

bog, om man vil. De nedsatte fagnetværk
har en tilsvarende koordinerende funktion.
Andre eksempler på et “fælles sprog” er bru
gen af det nyetablere naboretssystem, som

er en del afvejman.dk, DGP-dara m.s

Kommunesamarbejdet
I hvert Vejcenter er der etableret en række

netværk, der afhængigt af nerværkets af

grænsning har repræsentanter fra kommu

ner og politi. Set i lyset af denne artikels

afgrænsning er netværker “Planlægning og

naboret” det mest interessante, hvor kom

munerne inden for Vejcenter Sjællands geo
grafiske udstrækning sidder med ved bordet.
Formålet med netværkssamarbejdet er bl.a.

ar sikre, at rrafikanrerne oplever stats- og
kornmunevejsnettet som sammenhængen

de. Men også ønsket om at sikre koordine
ring af vejbestyrelsernes arbejde og være et

forum for videndeling og samarbejde inden

for vejområdet er højt prioriteret i samspil
let med kommunerne.

Flere Vejcentre har på nuværende tids

punkt igangsat samarbejdet, og Vejcenter
Sjælland har i 2007 afholdt 3 møder. Ind

holdet af disse møder kan ses på Vejcenter
Sjælland under vejsekroren.dk eller vd.dk

Flere kommuner har tilkendegivet øn

ske om et tættere samarbejde inden for na

boretsområdet. Nerværkssamarbejdet kan

netop bidrage til at opfylde dette ønske.

Her bliver der mulighed for at fordybe sig
i et enkelt emne og i et deraljeringsniveau,
som dagligdagen måske ikke tillader.

Som et fint supplement til netværksrnø
derne har Vejjuraafdelingen fra København
med Vejcenter Sjælland som samlingspunkr
holdt temadag om vejlovgivningen og led

ningsarbejder. Kommunerne har vist stor

interesse for disse arrangementer, som også

har fundet sted i de andre Vejcentre. Vejdi

rektoratet vil også i 2008 tage initiativ til

lignende arrangementer specielt med ud

gangspunkt i de kommunale behov og øn

sker.

Beslægtede opgaver
Beslægtede opgaver til naboret er lokalpla

ner og kommuneplaner. Sagsbehandlingen
her sker som hovedregel i et samarbejde
mellem Planlægningsafdelingen i Køben
havn og Vejcentrene.

Derimod sker sagsbehandlingen om
kring Ministersager, erstarningssager og sa

ger vedrørende naturbeskyttelseslovens § 21

fra Driftsekretariaret i København.

Afslutning
Set fra min stol i Vejcenter Sjælland ople

ves det som om, kommuner, rådgivere og
borgere allerede har taget Vejdirekroraters
nye organisation til sig. Flere henvendelser
kommer nu direkte til Vejcenter Sjælland,
hvilket kan tages som et tegn på, at Vejdi

rektoratet er i gang med at opfylde målene
om at være nærværende og til stede i lokal-

samfundet som en kompetent samarbejds
partner for kommunerne.

.

Figur 3. Hegn er gennembrudt og der er etableret ulovlig adgang.
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Indledning
Anlæg af nye veje medfører væsentlige ind
greb i miljøet, både hvad angår vejens linie
føring, og hvad angår inddragelse af store
mængder naturlige materialer, som er nød
vendige i opbygningen af vejen. Stigende
opmærksomhed på miljø og andre forhold
fører til en fokusering på minimering af rå-
stofforbrug og en øget genanvendelse.

Livscyklusvurdering (LCA) er en meto
de, der kan anvendes til at vurdere miljofor
hold. Metoden indregner energi og ressour
cer så vel som emissioner til luft, vand og
jord i vurderingen. LCA kan anvendes ved
vurdering af forbrug af råstoffer ved anlæg
og i driftsperioden, samt de miljøpåvirknin
ger, der relarerer sig til hele vejens levetid.
ROAD-RES er en nv dansk model for LCA
for vejmaterialer udviklet i forbindelse ined
et Ph.D. studium ved Institut for Miljø &
Ressourcer ved Danmarks Tekniske Un iver
sitet [1], [2]. Vejdirektoratet støttede pro
jektet, og modellen har nu været afprøvet af
direktoratet.

Artiklen præsenterer resultater fra et
studium, hvor anvendelse af vejmaterialer,
ressourceforbrug og miljøpåvirkninger sam
menlignes mellem en traditionel mororvejs
befæsrelse og fire alternativer befæsrelser.

Afprøvning ved et motorvejsanlæg
Afprøvningen er foretaget på en 11 km lang
mororvejssrrækning Bording— Funder, der i
øjeblikket er i projekteringsfasen ogforventes
åbnet for trafik i 2012. Formålet med LCA
er at sammenligne potentielle miljøpåvirk
ninger og forbruget af ressourcer til forskel
lige vejmaterialer, som bruges ved en sådan
befæsrelse (3). Fem forskellige kombinatio
ner (scenarier) af vejmaterialer er vurderet:
• Traditionel asfairbelægning, dvs, med

skærvemastiks som slidlag, binderlag
over asfalrbærelag ovenpå stabilt grus
og bundsikring (referencescenariet)

• Asfalt med tyndlagsslidlag på asfaltbæ
relag

• Asfalt med ryndlagsslidlag på cement-
stabiliseret bærelag

• Beton på cementstabiliseret bærelag
• Asfalt på makadambærelag.

De fem befæstelser er dimensioneret for
den samme trafikmængde. Der er beregnet
og vurderet 11 km motorvej, som er forud
sat anvendt og vedligeholdt i 100 år. Det er
antaget, at input og output for drift og ved
ligeholdelse i gennemsnit er konstant over
alle årene. Vejen er beregnet for fire spor, to
nødspor og to siderabatter, samt en midter
rabat. I alle scenarier er den totale bredde
30,2 m og den totale befæstelsestykkelse er
0,8 m. Scenarierne er delt i tre faser, der af
spejler hovedaktiviteterne i en vejs levetid:
anlæg, drift og nedlæggelse.

Anlægsfase
Jordarbejde: Omfatter rydning, afgravning
og påfyldning, samt etablering af afvan
dingssysremer for vejen.
Udførelse af befæste/se: Omfatter produk
tion af materialer og transport af materialer
fra produktionssted til anlægsstedet, samt
indbygning afbundsikring, bærelag og slid-
lag.

Driftsfase i 100 år
Almindelig drift: Omfatter håndtering af
affald, fejning, vedligeholdelse af grønne
arealer og elforbrug ved belysning.
Belægningsvedligebolde/se. Omfatter af
fræsning af slidlag og udlægning af nye as
faltmarerialer. Hyppigheden af belægnings
fornyelse afgøres af de estimerede levetider
for materialerne, og disse varierer mellem
scenarierne. Tabel i viser de forudsatte le-

Livscyklusvurdering
ved et motorvejsan læg
[ivscyklusvurdering ([CA) er et anerkendt værktøj, som kan anvendes til at vurdere ressourceforbrug og miljøhensyn. ROAD
RES er en ny dansk model for [CA for vejmaterialer designet og afprøvet for en motorvejsstrækning i projekteringsfasen.
Opgaven var begrænset til at vurdere vejmaterialerne i alle lag i befæstelsen for en 11km lang strækning Bording - Funder.
Det er den første fuld-skala afprøvning, hvorfor der er potentiale for forbedringer.

Afprøvningen har vist, at ROAD-RES modellen fungerer efter hensigten. Der er observeres væsentlige forskelle mellem de
fem befæstelsesalternativer. I denne artikel er hovedvægten lagt på beskrivelse af forbruget af vejmaterialer og forbrug af
råstoffer; miljøpåvirkninger er omtalt meget kort.

/
Knud A Pihl,
Speciulkonsulent,
civilingeniør,
Vejdirekturutet,
Vejteknisk Institut
kup©vddk

Knud A Pihl,
S pe c ø lknnsu le ni,
civilingeniør,
Vejdirektorutet,
Vejteknisk Institut
kup©vd dk

Hurpu Birgisddttir,
Miljøingnniør, Ph.D.,
Linuhdnnun Consulting
Engineer, Reykjavik,
Islund
hurpu©lhis
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vetider for materialerne i hovedsporene.
Materialerne i siderabatter og midterrabat
antages at holde i hele levetiden for vejen.
For alle scenarier, undtagen for beton-sec
nariet, er det antaget, at vedligeholdelsen af
belægningen er uændret gennem hele vejens
levetid. I Betonscenariet antages der ingen
vedligeholdelse for de første 50 år, hvorefter
der udlægges asfaltmateriale ovenpå. Denne
antagelse er anvendt, fordi der er tiltro til,
at hvis en beronbelægning er succesfuld, vil
den være mere holdbar end en asfaltbelæg
ning og derfor kræve mindre vedligehol
delse. Der er imidlertid mangel på erfaring
med vedligeholdelse af betonbelægninger
i Danmark, og antagelsen undervurderer
formentligt materialeforbruget i driftsfasen
for beton. Det antages i alle scenarier, at alt
opfræset/opgravet asfalt fra vejen genanven
des, således at 50% erstatter ubundne bæ
relagsmaterialer, 30% går til genanvendelse
ved produktion af varmblandet asfalt og
20% af materialerne går tabt.
Vintertjeneste: Omfatter saltning og sne
rydn ing.

Nedlæggelsesfase
Nedlæggelsesfasen omfatter fræsning og
opgravning af materialer og genanvendelse
af materialer. Det antages, at alle materialer
er genanvendelige efter endt levetid af en
vej. Tabel 2 viser de antagelser, der er gjort
i afprøvningen afLCA modellen, hvorledes
genanvendelse erstatter naturlige materialer.
Det antages, at der vil være 20% tab afma
terialer.

Dette er den første fuldskala-afprovning
af modellen for vejmaterialer, og afprøvnin
gen har et potentiale til at blive forbedret,
hvad angår forudsætninger for levetider afde
enkelte lag og genanvendelse afvejrnaterialer.

Resultater og diskussion
Forbrug afvejmaterialer
Tabel 3 viser forbruget afvejmaterialer for
hele vejens livscvklus for de fem scenarier.
Med forbehold for mangel på nogle data og
mangel på helt pålidelige data viser tabel
len, at det totale forbrug i anlægsfaseu ligner
hinanden ved de fem scenarier (554.000
- 564.000 tons). Den viser også, at der er
en betydelig forskel i forbrug af bundne
og ubundne materialer; bundne materialer
varierer fra 100.000 til 199.000 tons, og
ubundne materialer varierer fra 365.000
til 458.000 tons. Forbruget af bundne ma
terialer er størst i betonscenariet (199.000
tons), hvilket er dobbelt så meget som asfalt
på makadam bærelag (100.000 tons). Det
skal bemærkes, at brugen afasfalt i scenariet
med tyndt slidlag er større end forbruget ved
referencescenariet (traditionel opbygning),
hvilket kan forklares af det faktum, at en vej
med tyndt asfalt slidlag kræver et tykkere
lag af asfaltbærelag end referencescenariet.

Det totale forbrug i driftsfasen varierer

betydeligt mellem de fem scenarier (78.000
— 132.000 tons). Forbruget er højest for
referencescenariet (traditionel opbygning).
Tabellen viser, at alternativerne til referen
cescenariet kan give betydelige besparelser,
både i den totale mængde af materialer og
i forbruget af bundne materialer. Mæng

derne af ubundne sand- og grusmaterialer
er negativ i alle scenarierne. Det forklares
ud fra det faktum, at ubundrie materialer
ikke anvendes ved vedligeholdelse af vejen i
driftsfasen, og at genanvendelse afopbrudte
materialer føres fra vejen og anvendes som
erstatning for ubundne grusmaterialer andre
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Figur 1. Sammenligning afpotentielle miljupåvirkninger (i PE,) for den hele vejens liv.cyklus

for defrm scenariei:

Astalt Tynd asfalt Tynd asfalt Beton på Beton på Asfalt på

traditionel på grus- cementstabitise- cementstab. cementstab. makadam

befnstelse asfaltbetori ret grus grus 0.50 år grus 50.100 ar

SMA 14 år SRS 12 år SRS 12 år CB 50 år SMA 14 år L SMA 14 år

ABO 28 år ABB 36 år ABB 36 år CO 100 år ABB 28 âr ABB 28 år

GAB 56 år GAB 72 år OG 72 år L GAB 56 år

SMA: skærvemastiks, A8B: asfaltbeton binderlag, SRS: støjreducerende slidlag, GAB: asfaltbeton, OB: beton, OG: Ca

mentstahiliserel cjrIIs

Tabel 1. Antaget levetid i a’rfor vejmaterialer i hovedspo renefor defem scenarier.

libundne I
Asfalt og sand- og

Scenarier cementstab. grus-

Faser Total materialer materialer

Asfalt, traditionel (reference) 554 132 421
5,

Asfalt, tyndt slidlag, på GAB 554 138 416

Asfalt. tyndt slidlag, på OG 552 146 406

Beton, pa cementstab. grus (OG) 564 199 365

Asfalt, på makadam bærelag 558 100 458

Asfalt, traditionel (reference) 132 248 -117

Asfalt, tyndt slidlag, på GAB 78 175 -98

Asfalt, tyndt slidlag, på OG 105 177 .73

Beton, på cementstab. grus (OG) 92 128 -36

Asfalt, på makadam bærelag 122 223 -101

Asfalt, traditionel (reference) -403 0 -403

- Asfalt, tyndt slidlag, på GAB -369 0 -369

Asfalt, tyndt slidlag. på OG .423 0 -423

Beton, på cementstab. grus (OG) .421 0 -421
z

Asfalt, pa makadam bærelag -415 0 -415

Asfalt. traditionel (reference) 282 380 -98

‘ Asfalt, tyndt slidlag, på GAB 262 313 -51

. Asfalt, tyndt shdlag, på OG 233 323 -90

Beton, på cenientstab. grus (OG) 236 328 -92

Asfalt, på makadam bærelag 265 323 -58

Tabel 3. Forbrug afvejmaterialer i 1000 tons for hele vejens livscyklus for de fem scenariet;
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Tabel 4. Ressourceforbrug i hele vejens livscyklus for scenarierne som normaliseret påvirkning (Personekvivalenter, PE) og som sammenligning afres
sourcer mellem defire alternativer med referencescenariet (vedforholdstal).

steder, og derfor resulterer i “negativt for
brug” i tabellen. Erstatningen af ubundne
sand- grusmaterialer er højest for reference
scenariet, da der er en sammenhæng mel
lem brugen af materialer, som er nødvendig
ved vedligeholdelsen og substitution ved de
brugte materialer. Resultaterne er primært
en afspejling af antagelser om de levetider,
der er anslået for lagene, se tabel 1. Der er
antaget, at drifts- og vedligeholdelsesteknik
ker fastholdes i 100 år, hvilket sandsynlig
vis overvurderer de faktiske påvirkninger
fra denne fase af vejens livscyklus, når de
sandsynlige, men uforudsigelige tekniske
forbedringer, der kommer med tiden, tages
i betragtning.

I nedlæggelsesfasen er alle opbrudte vej-
materialer fraført stedet og anvendt som er
statning for materialer andre steder. For alle
materialer i alle scenarier antages, at 20%
går tabt. Tabellen viser, at der er en forskel
i forbruget ved scenarierne, og at tre af fire
alternativer til referencescenariet kan resul
tere i højere grad afsubstitution afubundne
sand- og grusmaterialer sammenlignet med
referencescenariet.

Det ses, at der er en væsentlig forskel i
det totale brug af materialer, når man ser
på hele vejens livscyldus (233.00 - 282.000

Vejmateriater. Genanvendele:

lt 50 % ubundet bærelag
30 % grusasteltbetorr
20% tab at materialer

Salon 80 % ubundet bærelag
Cementutabiliserede materialer 20 % tab at materialer
Makadam bærelag 80 % makadam bærelag

20% tab at materialer
Stabilt grus 40% ubundet bærelag

40 % buridsikriegstag
20 % tab at materialer

Bundsikringsmaterialer 00% buridsikringslag
20 % tab at materialer

Tabel 2. Antagelse om genanvende/se af ma
terialer og erstatning af naturlige materialer
(genanvendelse).

tons); referencescenariet har det højeste
forbrug. Forbruget af materialer er lavest for
tyndt asfaltslidlag på cementstabiliseret grus
og for beton på cementstabiliseret grus, Ca.
15% lavere end referencescenariet.

En vigtig forudsætning er den intense
anvendelse af metoder til genanvendelse af
alle typer af vejmaterialer i driftsfasen og i
nedlæggelsesfasen. Det er klart, at de gjorte
antagelser både om levetiden af materialer
ne, om genanvendelse af gamle materialer
og deres substitution af naturlige materialer,
er meget vigtige for nettoforbruget af mate
rialer for hele vejens livscyklus.

Forbrug af ressourcer
I tabel 4 vises det normaliserede ressource
forbrug for de fem scenarier opgjort i per
sonækvivalenter (på engelsk: Person Equiva
lent, PE), som svarer til påvirkningen fra en
gennemsnitsperson per år for hver af res
sourcekategorierne for alle aktiviteter i re
lation til en gennemsnirsperson i Danmark.
Tabellen viser også en sammenligning, hvor
ressourceforbruget for de fire alternativer er
vist som forholdstal i forhold til forbruget
ved referencescenariet. Resultaterne afspej
ler primært antagelserne om levetider for
lagene, der er vist i tabel 1.

Med forbehold for mangel på nogle data
og mangel på helt pålidelige data er det værd
at bemærke, at forbruget afdanske grusgravs
materialer viser sig at være højest for scena
net med tyndt asfaltslidlag på asfaltbærelag,
mere end dobbelt så meget som forbruget
ved referencescenariet, som har det laveste
forbrug. Det kan forklares derved, at da
scenariet med tyndt asfaltslidlag på asfalt
bærelag har den laveste anvendelse af asfalt,
har det også den laveste mængde asfalt til
genanvendelse, og derfor også den laveste

erstatning af ubundet grusmateriale. På den
anden side ender referencescenariet, som
har det højeste nettoforbrug af asfaltmate
rialer, med at have det laveste nettoforbrug
afgrusgravsmaterialer på grund afasfaltgen
brug. Scenarier med makadam bærelag har
det højeste forbrug af importeret knust klip
pemateriale, fulgt af referencescenariet. De
tre andre scenarier har væsentlige besparel
ser i brug af denne ressource sammenlignet
med referencescenariet.

Som forventet har scenariet med ce
mentstabiliseret grus og betonscenariet de
højeste anvendelser af kalk. Scenariet med
tyndt asfaltslidlag har det laveste forbrug på
grund af få mængder i asfaltiagene.

Forbrug af råolie i asfalt og naturgas til
produktion afvarmblandet asfalt dominerer
resultaterne for disse kategorier; forbruget
er højest i referencescenariet, og væsentlige
besparelser kan opnås ved mindre brug af
asfalt. Betonscenariet har det laveste forbrug
af disse ressourcekategorier. Mængderne af
cement i scenarierne har på den anden side
dominerende betydning for forbrug af kul
ved produktion af cement og er derfor hø
jest i betonscenariet, fulgt af scenarier med
cementstabiliserede bærelag.

Miljøpåvirkninger
Figur i viser de potentielle miljøpåvirknin
ger for hele vejens livscykius for alle fem
scenarier angivet i personækvivalenter. Det
generelle billede for de fleste miljøpåvirk
ninger er, at påvirkningerne generelt er hø
jere for betonscenariet og betydeligt højere
end referencescenariet, som generelt har de
næsthøjeste miljøpåvirkninger. De tre an
dre asfaltalternativer (tyndt asfaltslidlag på
asfaltbærelag, tyndt asfaltslidlag på cement-
stabiliseret grus og asfalt på bærelag afmaka

Importeret

Danske knust

grusgrave klippe Kalk Råolie Naturgas Kul
Personækvivalenter PE PE PE PE PE PE

Asfalt, traditionel (reference) 5.300 232.000 10.500 36.400 14.300 1.800

Asfalt, tyndt slidlag, på GAB 11.100 178.000 8.240 31.300 13.000 1.680

Asfalt, tyndt slidlag, på CG 8.850 176.000 33.400 22.700 8.750 2.240

Beton, på cementstab. grus (OG) 9.770 121.000 92.100 17.800 7.030 3.880

Asfalt, på makadam bærelag 6.420 246.000 10.400 32.800 12.600 1.690

Forhoidstal - - - - - -

Asfalt, traditionel (reference) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Asfalt, tyndt slidlag, på GAB 2,1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
Asfalt, tyndt slidlag, på OG 1,7 0,8 3,2 0,6 0,6 1,2
Beton, på cementstab. grus (OG) 1,8 0,5 8,8 0,5 0,5 2,2
Asfalt, på makadam bærelag 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
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dam) giver mulighed for besparelser afmiljø
påvirkninger i forhold til referencescenariet.

Påvirkningerne fra betonscenariet er spe
cielt høje for to kategorier; human toksicitet
via vand og drivhuseffekt (global warming).
Påvirkninger på human toksicitet via vand
kan forklares ved kviksølv-emissioner til luft
i forbindelse med produktion af cement.
Påvirkninger på drivhuseffekt kan forklares
ved CO-emmisioner fra calcineringspro
cessen, som finder sted i cementproduk
tionen. Det er blevet påpeget af cementin
dustrien, at CO,-optaget i materialer med
cement burde inkluderes ved livscyklusvur
dering (4). Dette er blevet indarbejdet i føl
somhedsanalysen for de fem scenarier (ikke
præsenteret i denne artikel), og den viser, at
medregnes CO,- optaget, reduceres påvirk
ningen på drivhuseffekten til ca. 3600 PE,
hvilket reducerer påvirkningen på drivhus-
effekten med ca. 15%. Selvom CO,-optaget
i beton medregnes, er resultatet imidlertid
stadig de største påvirkninger på drivhusef
fekten for betonscenariet.

Konklusion
Med det forbehold, at dette er den første
fuldskala afprøvning af modellen for vej-
materialer, viser afprøvningen, at der er
en væsentlig forskel i det totale forbrug af

vejmaterialer, når man ser på hele vejens
livscyklus for de fem scenarier, der bliver
studeret. Referencescenariet har det højeste
forbrug. Forbruget af materialer er lavest for
tyndt asfaltslidlag på cementstabiliseret grus
og for beton på cementstabiliseret grus, ca.
i 5% lavere end referencescenariet.

Undersøgelsen viser ildce en generel
trend for, hvilket scenario der har det lave
ste ressourceforbrug. Tyndt asfaltslidlag på
cementstabiliseret grus og beton på cement-
stabiliseret grus sparer importeret knust
Idippernateriale, råolie og naturgas sam
menlignet med referencescenariet og
rier med bærelag af makadam. Scenarierne
med cementstabilisering og betonscenariet
har som forventet det højeste forbrug af
kalk og kul, og referencescenariet har gene
relt det laveste nertoforbrug af danske grus
gravsmaterialer.

Resultatet af miljøpåvirkninger viser, at
påvirkningerne generelt er højere for betons
cenariet og betydeligt højere end reference
scenariet, som generelt har de næsthøjeste
miljøpåvirkninger. De tre andre asfaltalter
nativer (tyndt asfalrslidlag på asfaltbærelag,
tyndt asfaltslidlag på cementstabiliseret grus
og asfalt på bærelag af makadam) giver mu
lighed for besparelser afmiljøpåvirlcninger i
forhold til referencescenariet.
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—Aktiviteter i udlandet

Vejforva Itn ing
- 25 års eksport af dansk knowhow

L.....

Af Markedschef
Jorn B. Kristiansen,
Grsntmij I Carl Bro A/S
jnk@gmcb.dk

Også i Norge kan tilstanden
påfortove være en udfordring.

Et af vejforvaltningssystemerne har også
formået at vokse sig stor på den interna
tionale scene. Det anvendes nu dagligt i en
lang række lande både i og uden for Europa.
I første omgang var det ren eksport af dansk
knowhow, men nu oplever vi”pay back”
den modsatte vej til gavn for de danske vej
forvaltninger.

Det begyndte i Midtdjurs Kommune
Som mange andre ting her i livet begynd
te dette eventyr også i det små. Midtdjurs
Kommune havde i foråret 1983 fået lavet en
række bæreevnemål inger med faldlodsmåler.
Traditionen uro blev resultaterne præsente
ret som nødvendigt forstærkningsbehov og
som restlevetid for de enkelte vejstræknin
ger. En af strækningerne skulle eksempel
vis have 60 mm forstærkning for, at vejen
kunne leve 10 år. Midtdjurs Kommune var
dog lidt mere fremsynet og spurgte: “Hvad
sker der, hvis vi bruger en mindre eller stør
re tykkelse? Der må da være et økonomisk
aspekt inde her? Kan I beregne det for os?”

Svaret var et ja, og det skulle vise sig at
blive optakten til det, som senere blev til et
pavement management system (PMS) og
som i dag har udviklet sig til et vejforvalt
ningssystent

Systemet til Midtdjurs Kommune blev
lavet “i hånden”, og det indeholdt data på
skadebilledet af vejene og forstærknings
behov kombineret med økonomiske be
tragtninger. Det sidste var mest kendt som

For 25 år siden var systematisk vedligeholdelse af vejnettet et højaktuelt emne i Danmark. En lang række
koncepter blev dengang afprøvet under fællesbetegnelsen pavement management systemer. Kun få af kon

vejforva Itni ngssystemer.
cepterne har overlevet frem til i dag. Til gengæld har de vokset sig store og er i dag blevet til bredtfavnende

/
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“kapitalindvindingsfaktor” og blev beskre
vet i Laboratorierapport nr. 50, udgivet af
Vejdirektoratet nogle år forinden. Det var
altså et system og samtidig et af de interna
tionait set allerførste PMS, der var i stand
til at kombinere et skadebillede med både
bæreevne og økonomi i en og samme ru
tine. Netop dette forhold skulle senere vise
sig at være det, som især i starten var med til
at distancere systemet fra mange af de an
dre systemer, der dengang fandtes uden for
Danmark.

Herefter gik det stærkt
Det første system blev hurtigt til flere sy
stemer, på grund af foresporgslen fra nabo-
kommunerne. Det var dog kun det allerfør
ste system , som blev lavet “i hånden”, da
tiden nu var inde til at bruge EDB. Noget
som dengang blev løftet ftem af de person
lige computeres (FC) indtog på markedet.

Det første Edb-baserede PMS til en
Pc’er så dagens lys i 1984. I første omgang
blev det dog kun brugt internt i laboratoriet
hos Phønix Contractors A/S som støtte til
alle de mange kommuner, der ønskede at
gøre brug afoptimering af deres vejvedlige
holdelse.

Men allerede i 1985 fik Hillerød Kom
mune, som den første danske kommune,
installeret Phønix PMS, som det dengang
hed, på deres helt nye Fc’er i vejforvaltnin
gen.

11987 havde PMS-aktiviteterne i labo
ratoriet hos Phønix dog udviklet sig så kraf
tigt, at det var tiden at udskille aktiviteterne,
som et selvstændigt forretningsområde, og
Phønix Pavement Consultants (PPC) blev
grundlagt. Godt 10 år senere i 1999 købte
Grontmij ( Carl Bro AIS aktiviteterne, som
i dag videreføres her.

Samtidig med etableringen af PPC, var
det tiden at give PM-systemet sit eget navn
og tage fat på de mange udfordringer og
muligheder, der lå i at forsøge at starte op i
udlandet. Navnet på systemet blev RoSv®
Road System, og af hensyn til udlandet blev
det varemærkeregistreret i flere lande og er i
dag også registreret i hele EU.

Aktiviteterne i udlandet
startede først i Norge
At Norge blev det første land, hvor det blev
afprøvet, om udlandet kunne anvende et
dansk koncept, skyldes udelukkende en
ildsjæl blandt kollegaerne. Han var helt
overbevist om, ar dette her var noget, som
også nordmændene kunne drage nytte af.
Bare han måtte få en måneds rundtur til
de norske kommuner for at fortælle dem
om konceptet, så var han sikker på, at det
ville blive en succes. Rundturen endte med,
at der blev arrangeret tre seminarer, hvor
RoSy-konceptet blev præsenteret, og Fre
deriksstad Kommune besluttede sig som
den første kommune straks for at anvende
konceptet.

Specielt er det vigtigt at påpege, at der
den gang heller ikke kun var tale om et sy
stem (EDB), men derimod et samlet kon
cept. Et faktum som har bidraget til, at bru
gerne har holdt fast ved systemet. På denne
måde kom de udenlandske brugere, i hvert
fald til at begynde med, også til gøre brug af
den danske måde at gøre tingene på. Noget
som har og fortsat danner grundlag for en
uvurderlig og god erfaringsudveksling mel
lem parterne.

I de efterfølgende år tog 10-20 kommu

fler hurtigt konceptet i brug, og i dag an
vender godt 40 af de største norske kommu
ner både system og koncept i deres daglige
arbejde. I de senere år har de norske brugere
i høj grad været med til at påvirke og forme
systemet, som vi kender det i dag, ved at
give feed back, som er baseret på deres er
faring fra de mange år, de har arbejdet med
systemet og konceptet.

Tyskland blev det næste land
En udstilling i MOnchen, hvor Phønix ud
stillede blandt andet faldlodsmålere, blev
startskuddet til den store udbredelse afkon
ceptet i Tyskland. Samtidig blev det start
skuddet til at etablere det tyske selskab GSA,
Gesellschaft fUr Strassenanalyse mbH, som
blev grundlagt ultimo 1987 med det formål
at udbrede konceptet i det daværende Vest
tyskland.

Set med danske eksportøjne er etable
ringen i Tyskland en succesfortælling i sig
selv, fordi der på daværende tidspunkt var
meget hård konkurrence med systemer af
lignende karakter på markedet. GSA har
eksisteret i 20 år og har udbredt dansk/tysk
teknologi og koncept til hele Tyskland. Der
er i dag mere end 300 brugere, som bruger
større eller mindre del afkonceptet.

Lovgivningen i Tysldand har de senere
år været med at øge anvendelsen afkoncep
tet og systemet, idet den tyske regering har
besluttet, at alle offentlige aktiver, herunder
også de infrastrukturelle aktiver skal regi
streres, værdisættes, bogføres og fremover
afskrives.

Disse krav har været med til at udvilde
konceptet til et egentlig Asset Management
System. Et koncept, der før Kommunalre
formen i Danmark, nåede at blive afprøvet
og fundet bæredygtig i både Sæby og Rødby
Kommuner. Lige nu er vi i Danmark fort
sat lidt afventende omkring at inddrage de
infrastrukturelle aktiver i de offentlige regn
skaber og dermed den økonomiske priorite
ring af de offentlige budgetmidler.

Tjekkiet blev det næste større land
I forbindelse med de store forandringer i
Tjekkiet i begyndelsen af 90’erne, beslutte
de det tjekkiske Vejdirektorat, at der skulle
indføres PMS på det overordnede vejnet og
alle større veje — alt i alt Ca. 55.000 km.

I samarbejde med en gruppe tidligere stu
derende ved Brno Technical Unversiry bød
vi på opgaven som andre godt 30 systemle
verandører fra hele verden. Vores gruppe fik
opgaven for ca. 48.000 km sammen med en
tre års implementeringskontrakt, der løb fra
1994-1997. Efter udløbet af denne periode
var det statens forventning, at systemet ville
være så velimplementeret, at det kunne være
selvbærende i de 72 SUS (amter), hvor det
var blevet implementeret.

Dette viste sig at holde stik, og joinrven
ture-selskabet PavEx Consulting s.r.o., som

Interessen var stol; da RoSy® i midten
90 ‘rne skulle unplementeres i Kasakhstan.

•1
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At kunne opstille gode model/er i et Pi’vIS kræ
ver et gode baggrundsdata. Her er et billede
fra et 15 års testprojekt afen afi i veje i Ulf
borg-Vemb Kommune. Tilstanden ses i 1990,
1995 og 2000.
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Sæby Kommune var den første kommune i Danmark, der kom til at drage nytte aflovgivningen i ]jiskland. Sæby Kommune blev dermed denfør
ste kommune i Danmark, der ipraksis gennemførte etAsset Management projekt med ti/horende opgørelse afåbningsbalancen for vejkapitalen.

var blevet grundlagt til formålet, har efter
følgende forsat aktiviteterne. Både koncept
og system overlevede også den tjekkiske
strukturreform i begyndelse af 2000, hvor
de 72 SUS (amter) blev lagt sammen til 15
regioner.

Sverige kom først med i slutningen
af 90’erne
Først relativt sent blev de første skridt taget
til at afprøve konceptet af hos de svenske
vejmyndigheder. Den relativt sene entre i
Sverige skyldtes primært ressourcemangel,
men også at vi først på dette tidspunkt var
mentalt klar hertil.

I starten gik det ret sejt. Ikke mindst på
grund af de mange systemer og koncepter,
der allerede var i brug på markedet. I dag
er situationen dog en anden, idet mere end
40 svenske kommuner bruger konceptet.
Et større EU-projekt, som blev udbudt af
Malmø Kommune, viste også, at vores tek
nologi og knowhow er gangbar.

Også i andre lande i Europa
Når man vil arbejde internationalt med
systemer, er det vores erfaring, at man må
sikre sig, at konceptet er fleksibelt og kan
tilpasses det enkelte formål. I de projekter,
som vi har beskrevet ovenfor, bruges kon
ceptet i dag ikke kun som PMS, AMS osv.,
men også som rene vejforvaltningssystemer,

der kan håndtere myndigheds- og admini
strative opgaver sammen med drift og vedli
gehold af vej nettet.

Andre opgaver kan også komme på tale.
I fx Portugal anvendes konceptet til kon
trol og styring af to større PPP-projekter
på sammenlagt Ca. 200 km motorvej med
løbetider på omkring 30 år. Verdensbanken
har tidligere finansieret implementering af
systemet i Makedonien. Island er også et
land, hvor RoSy har været i brug de seneste
10 år. Både det islandske Vejdirektorat og
Reykjavik anvender konceptet.

I lande uden for Europa
Også lande uden for Europa har stiftet be
kendtskab med det danske koncept. I Viet
nam er RoSy installeret i 180 regioner og
fungerer i dag i symbiose med HDM4 fra
Verdensbanken. HDM4 anvendes til bereg
ning af uddeling af midler til den enkelte
region, og RoSy anvendes i de enkelte regio-
fler til at optimere, hvor midlerne konkret
skal anvendes og til at “fodre” HDM4 med
grundoplysninger om vejene.

De såkaldte TRACECA-lande (Arme
nien, Aserbaijan, Georgien, Kasakhstan,
Kirgisistan, Tajikistan, Turkmenistan, Us
bekistan) har også stiftet bekendtskab med
konceptet gennem et EU-finansieret pro
jekt. En speciel udfordring, da systemet
skulle leveres og anvendes på russisk.

Sammenfatning
De seneste 25 år har vist, at et koncept og
et system til vejforvaltning, der grundlæg
gende er udvildet på basis af dansk know-
how, har været levedygtig også uden for lan
dets grænser. Det bør fremhæves, at det er
sket med de danske kommuners medvirken
i form af deres pay back og et mangeårigt
samarbejde.

Ikke mindst den store medvirken fra
brugernes side har været med til at sikre det
te. Et grundlæggende parameter har uden
tvivl også været, at konceptet har været i
stand til hele tiden at vokse med opgaven
og derigennem kunnet levet op til bruger-
nes stadig bredere og bredere anvendelse
konceptet.

Det er et tankevækkende kuriosum, at
et spørgsmål stillet i Midtdjurs Kommune
— om man ikke økonomisk kunne opti
mere en forstærkningstykkelse — 25 år se
nere har vokset sig til et koncept, der ikke
længere bare handler om veje, men også
håndterer vintertjeneste og borgerindberet
ning, belysnings- og brosystemer og Asset
Management, gravetilladelser og arbejdet
med uheldshændelser, trafikplaner, osv. Alt
sammen qua de norske, svenske og danske
kommuners medvirken samt ikke mindst
de tyske og de internationale brugeres be
hov.

22 DANSK VEJTIDSSKRIFT • 2007 DECEMBER



-



Plovbi lagt på is
under besættelsen

Bilisternes entré på de danske veje i 1900-tallet første årtier gav landets vejvæsener nye udfordringer. Vejene blev efterhånden

omhygget til biltrafik med nye belægninger. I takt med at bilernes antal steg, blev ønsket om farbare veje om vintren også et krav

fra bilisterne. Det resulterede i en ny lov om snerydning i 1938, kun to år før Danmark blev besat af tyskerne,

Af muscutnsinspektør Mette Schønhcrg,
Danmarks Vej- og Bronuseunt
tnsc@vejoghro.dk

Nyt motoriseret vinter
beredskab på landevejen
Snerydningsarhejdet blev sat i et nyt system
rundt om i landet med den nye iov om sneryd
ning i 1938. Kommunerne var stadig frit stillet
til at vælge, hvordan de ville rydde sneen væ.
De måtte indkalde den del afhefolknit -

efter den gamle snekastningslov h’de p igt til
at stille op og rydde sne, eller de kunne leje ar
bejdskraft eller kure med sneplove.

Derimod skulle amterne fortrinsvis
benytte maskinktaft bag sneploven og evt, sup
plere med lejet arbejdskraft, fordi de skulle
præstere en ensartet snerydning på de store
færdselsårer så hurtigt som muligt, efter sneen
var faldet. Hvis det ikke var muligt at få ryddet
sneen væk med dette heredskah, kunne amterne
som en nodløsnin også benytte pligtarbejde.

For ar kunne løse opgaven købte amterne den
type sneplove, der fandtes på markedet, nemlig
spidsploven til at spænde foran en lastbil.

Det bornholmske snekaos i 1940
Den strenge snevinter fra nytår til påske 1940
kom hurtigt til at udstille de motoriserede sne
ploves svagheder. Især var denne vinter særlig
barsk på Bornholm. De 10 nye spidsplove, som
amtet havde købt, flyttede sneen ud til rabatten,
så der tårnede sig to hushøje volde op på hver
sin side af vejen.

1 de 42- dage, der faldt sne, og i de
Ca. 95 dage sneen lå på klippeoen, var amtet
nødt til at hyre Ca. 2000 mænd til at kaste de
6-8 meter høje snedriver væk med håndkraft.
“Snekastere maatte anbringes i Afsatser over
hinanden indtil i Højden, og det hændte, at
Elektricitetsværkerne maatte anbringe Advar
selsskilte for Srærkstrømnsledningerne, hvor Dri
verne ragede saa højt op, ar man kunde komme
i Berøring med dem.” (DVT 1940, citat s. 83.

I april, nogle dage før Danmark blev
besat, var regningen for snerydning på Born
holm løbet op på Ca. 350.000 kr. Selvom amtet
fik refunderet en del af beløbet fra staten, var
der god grund til at bekymre sig over de midler,
der gik til snerydning med håndkraft og fra ve
jenes almindelige vedligeholdelse (DVT 1940, s.
80-86).

Snekastere fotograferet på Bornholm i 1942.
Foto: Bornholms Museum.

Vinterheredskah uden brændstof
I slutningen af det første besættelsesår blev det
forbudt at bruge benzin, brændselsolie og an
dre brændstoffer som drivkraft tor sneplovene.
Overvejinspektoratet fik dog forhandlet sig frem
til en undtagelse herfra, så de vigtigste hovedve
je kunne ryddes med et meget begrænset antal
plovbiler. Men hvordan fik landets vejvæsener
ryddet sneen væk fra veje, cykelstier og fortove
i de to hårde krigsvintre 1940/41 og 1941/42,
når de ikke måtte bruge motorkraft?

Sneskærme vinder frem
Vejmyndighederne fandt hurtigt ud affordelene
ved at opsætre sneskærme før sneen faldt. Men
de kunne også firhindre, at sneen føg ind på ve
jene ved at anlægge mere permanente løsninger
feks . snehælter, snevolde eller beplantninger.
I foråret 1942 udarbejdede [)ansk Vejlahora
torium en rapport, der gjorde rede for amter-
nes erfaringer med sneskærme i de forgangne
hårde vintre (Redegørelse vedrørende Anvendelsen
af Sneskærme i Vinteren 1941/42. Udarbejdet af
Dansk Vejlahoratorium Foraaret 1942). I vin
teren 1938/39 havde der været sat sneskærme
op langs 2,5% af de danske landeveje. Og ef
ret forhuddet mod motordrevne sneplove var
trådt i kraft, steg brugen af sneskærme, så der
i vinteren 1941/42 stod snehegn langs 8,1% af
landevejene.

Sneskærme var en hel videnskab for
sig. Der fandtes seks forskellige typer: stakit
tet, bræddeskærme, gitterskærme, halmbånds
skærme, rørvævsskærme og andre skærme.
Gitterskærme med krydsende lister var de mest

‘. i ‘i -I, - ‘-
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Spidsploven på arbejde i Holbæk amt efterfulgt af sideploven på lastbilen bagved.
Nogle amter var fremssnede og købte i 1938/3 9 også sideplove eller rømmevinger
der kunne skubbe det øverste af snedriverne længere væk.

Foto: Danmarks Vej. og Bromuseum.
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Veje rddet til koner og slæder pct Bornholm.
Foto: Bornlwlm.s
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Snekastningsskilt h-ugt til at annonc-ere efter arbejde
løse der havde snetegn.

Foto: t)annsarks Vej- og Ilromuscuni.

Amterne fandt ogsci de hestetrukne sneplove frem,
selvom de ikke var så effektive til at fjerne store sne
mængder. Foto: Danmarks Vej- og f3romuseuni.

(ykeLsneplove fra Frederiksberg Kotnsnune.

populære, men i knaphedens navn blev der i
vinteren 1941/42 sat halm- og rørvævaskærme
op mange steder.

Vinterens veje
Når nu bilerne alligevel var færre i antal pga.
henzinmanglen, Islev snedriverne på vejene
jævnet, så folk lettere kunne kure med kane og
slæde. Mers der blev også anlagt midlertidige
seje over marker og over isen. Til Langeland og
Ærø oralslerecie veJvassener sådanne landeveje
over isen. De blev flyttet, når isen skørnede.
Vejmænd var sar på opgaven til at passe og tilse
dem. Fluer dag korte næsten 100 biler og lastbi
ler over isen i de strenge isvintreunder krigen
(DVT 1947, s. 86).

Arbejdsløse skovler sne
Ret var måske ikke så godt for amternes økono
mi, at vejene blev ryddet med lejet arbejdskraft,
men for de arbejdsløse under krigen var det
bedre at blive ansat til at rydde sne i stedet for
at skulle arbejde for tyskerne. Mange familiefor
sørgere stsd i lange køer fhran fagforeningen for
at få et snetegn, så de kunne få lov til at skovle
sne og tjene lidt ekstra.

CykeipLove
Men andre tiltag blev også iværksat, f.eks. i Fre

Foto: Stads- og Haineingeniaren 1941.

deriksberg Kommunes tekniske forvaltning var
initiativrigdommen stor. Iler fik de konstrueret
cykelsneplove til at rydde sne fra forrove og
cykelstier. Det var underdirekroren i teknisk
forvaltning, civilingeniør Frode Nielsen, der
apfandt eykelploven. Den Islev fremstiller af to
budcykler, der var forbundet med tværstænger
foran og bagved. På de forreste tværstænger
var ploven monteret pil jernbøjler. Ploven var
lavet af bcigetræ med et skær af 3 mm jernplade.
Den gled på såkaldte slælsesku så den ikke blev
ødelagt når den korte hen over ujævnt terræn
(Stads- og Havneingenioren 1942, citat s. 60).

Gengasbiler til snerydning?
Efter de tre hårde vintre skrev amtsvejinspek
tør Ejner Kærn fra Ribe amr i 1942 et indlæg
i Dansk Vejtidsskrift. lian talte varmt for, at
amterne skulle have lov til at bruge gengasbiler
til snerydning “ ... fordi Rydningen med Gen—
gasbiler under de nuværende Forhold giver den
hurtigste, billigste og bedste Snerydning. En vel
ryddet Vej giver store Besparelser paa Brændsel,
Olie og Gummi, ringe Anledning til Tidsspilde
samt yder god Pærdselssikkerhed.” (DVT 1942,
citat s. 251). Men i amtsvejinspektørforeningen
var der ikke stemning for at give en generel til
ladelse. Det var nok, hvis der blev givet lov til at
køre med nogle få gengasbiler til at rydde sne
(DVT 1943, s. 142).

Den gamle snekastningspLigt ønskes tilbage
Efter de härde vintre og amternes minimale
adgang til at bruge pligtarhejde på landevejene
ulmede utilfredsheden med den unge snekast
ningslov fra 1938 i forbindelse med debatter om
vejlovene. I Dansk Vejtidsskrift fra 1943 kunne
man læse et indlæg, hvori den bornholmske
amtmand P. Chr. von Stemann ønskede det
gamle pligtarhejde på landevejene genindført:
“Jeg synes, at en Forhednng i Snerydningen, som
den nye Snekastninglov maaske har bevirker,
er alt for dyrt betalt, og jeg kan ikke se, at det
samfundsmæssigt kan betale sig at give 6 Mill.
Kr. ud om Aaret, for at Snerydningen skal være
noget mere effektiv end den kan blive ved Natu
ralarbejder.” (DVT 1943, citat s. 65).

De tre barske snevintre i starten af
40’erne og henzinmanglen havde ikke gjort det
let for amterne at få en effektiv, motoriseret vin
tertjeneste op at stil. Men der blev ryddet sne
med hånd- og hetekraft og afprøvet nye sneryd
ningsmetoder. •Snedrir’er bag snestakit. Foto: Danmarks Vc’j. og Bromuseum.
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Vejforvaltning

Kommunens handlemuhgheder,
hvis der er tvist om vej retten

Af lektor, lic geom.
Lars Ramhaj,
Aalborg Universitet
lr©land aau.dk

Privatvejsloven (PVL - Ibkg. nr. 670 af 19. aug. 1999 om privat tællesveje) gælder i al væsentlighed kun for
private fællesveje, altså de veje, som tjener som adgangsveje for anden ejendom. Definitionen fremgår at
lovens § 2: “Ved private fællesveje forstås i denne lov de veje, gader, broer og pladser, der uden at være of
fentlige, jf. § 1, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende,
nar ejendommene er i særlig eje.

Reguleringen af private fællesveje sker som
udgangspunkt på et privatretligt grundlag,
idet kommunen dog som vejmyndighed
efter loven dels kan afgøre visse spørgsmål,
feks, om vejes vedligeholdelse og istandsæt
telse, som giver anledning til twist mellem
parterne, dels på egen hånd i byer kan træffe
beslutninger om private fællesvejes udlæg,
anlæg eller drift.

Når private personer — typisk enten ve
jejeren eller en vejberettiget — retter henven
delse til kommunen med henblik på at få
denne til at tage affære i et vejspørgsmål, er
det en forudsætning, at vejen erprivat, og at
det er enfællesvej.

Er vejen en privat vej?
Det følger afprivatvejslovens § 1, at private
veje er de færdselsarealer, som ikke admini
streres af kommunen iht. lov om offentlige
veje, og som heller ildce udgør en almen vej
(jfr. § 4 — almene veje findes i et yderst be
grænset antal. Det vil da være veje, som fra
gammel tid har eksisteret og henligger til
almindelig færdsel. Almene veje administre
res i øvrigt med de fornødne lempelser som
private fællesveje). Er vejen ikke offentlig,
følger heraf, at kommunen kan lægge til
grund, at det er en privat vej. De private
fællesveje optages på de vejfortegnelser, som
kommunerne fører for veje i byerne (jf. PVL
§ 21), men der er ikke noget til hinder for
at også veje på landet optages.

For så vidt vejenes fremtræden er det
normale, at en privat vej udgør en del af den
ejendom, vejen ligger på, men vejen kan ejes
af såvel private som offentlige myndigheder
(herunder kommuner).

Er vejen en fællesvej?
En privat vej er en fællesvej, når vejen tjener
som adgangsvej for en anden ejendom. Det
er derfor helt afgørende, at der er mindst én
vejberettiget ejendom.

Spørgsmål om vejret kan f.eks. — og ty
pisk — opstå i forbindelse med, at der frem
sættes begæring om vejsyn. Det kan være
vejejeren, som gør gældende, at en bruger
er/ikke er vejberettiget, eller at en tilgræn
sende ejendoms ejer påstår at have/ikke at
have vejret. Endelig kan det også tænkes, at
kommunen selv rejser spørgsmålet.

I mange tilfælde er der “papir” på vej-
retten. Er vejretten stiftet i forbindelse med
en matrikulær sag, vil der — i hvert fald for
nyere veje — være dokumentation for vejret
ten i form af en vejerldæring el. lign., og
dokumentation for vejretten vil da kunne
efterspørges hos Kort & Matrikelstyrelsen.
Det samme gælder, hvis vejretten fremgår
af et tinglyst dokument, hvortil dog be
mærkes, at det efter omstændighederne kan
være nødvendigt at fortolke servitutteksten,
feks, for at afgøre, om en vejret, der omfat
ter parceller, der udstyldces fra en ejendom
med vej ret, også gælder videreudstykning.
På trods af, at vejretten kan dokumenteres,
og at det derfor umiddelbart synes at kunne
begrunde, at vejen er en privat fællesvej, vil
vejretten kunne være bortfaldet som følge
af, at ejeren af den tjenende ejendom gen
nem modråden har hævdet sig fri af vejret
ten; vejen eksisterer i så fald næppe i mar
ken. Man kan feks. forestille sig, at ejeren
ønsker vejen nedlagt (vejservitutten aflyst
og vejen slettet på matrikelkortet).

I en række tilfælde kan vejretten være

vanskelig at dokumentere. Er vejretten
stiftet ved hævd, mundtlig aftale eller i for
bindelse med udskiftningen i slutningen af
1700-tallet/begyndelsen af 1800-tallet, er
det ikke så ligetil at afgøre, om der er vej
ret, og hvem den tilkommer. Her, eller i til
fælde hvor der rejses tvivl om gyldigheden
eller forståelsen af et skriftligt retsgrundlag,
kan vejretsspørgsmålet kun afgøres af dom
stolene. Da en retssag både er tidkrævende
og bekostelig, vil der ofte bestå et betydeligt
incitament til at efterspørge muligheder for
at fa vejretsspørgsmålet afklaret.

Hvordan skal kommunen forholde sig?
Når kommunen bliver anmodet om at tage
stilling til f.eks. en vejs fl,ysiske beskaffenhed
eller til nedlægning af en privat fællesvej, er
udgangspunktet, at den skal tage stilling jfr.
PVL § 14, stk. 5, 15, 57 og 53. Kommu
nen kan ikke afvise sagen med henvisning
til administrative forhold eller ulyst til at
blive involveret i en nabostrid.

Kan kommunen da undvige sagsbe
handling ved at anfægte vejens status som
privat fællesvej og henvise ejeren eller bru
geren til at få vej retsspørgsmålet afidaret ved
domstolene? Næppe. Såfremt parterne ikke
sætter spørgsmålstegn ved vejens status, må
det antages, at kommunen kan og skal lægge
til grund, at vejen er en fællesvej. Hvis der
er enighed mellem parterne om vej retten,
anføres det i brev af 18. jan. 2007, at kom
munen “kan” lægge det til grund. Kommu
nen bør efter min mening derfor ikke selv
betvivle vejretten, men kan omvendt godt
vurdere, at der foreligger en vejret (se ne
denfor). I Vejdirektoratets “Orientering om
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istandsættelse og vedligeholdelse af private
veje på landet” af 25. juni 2004 anføres
det, at en kommune, der betvivler en vej
ret, kan anmode den, der ønsker vejsyn, om
at dokumentere sin vejret, men det anføres
videre, at uenighed mellem de private om
hvem, der har vejret, ildce udelukker, at der
afholdes vejsyn, hvis kommunen mener, at
det er behov for det.

Stillingtagen til vej retsspørgsmålet bli
ver derfor kun aktuelt, såfremt en af par
terne påstår at være vejberettiget, eller der
fremsættes indsigelse mod vejretten. Selv
om kommunen ikke har nogen som helst
kompetence til at afgøre spørgsmålet, er der
ikke er noget til hinder for, at kommunen
redegør for sin opfattelse af retsstillingen,
eller at der ved kommunens mellemkomst
opnås enighed om det privatretlige grund
lag for vejen, eller at kommunen påtager
sig at fungere som opmand og, hvis denne
rolle lykkes, lægger forliget til grund for sin
stillingtagen. Sådan adfærd med henblik på
konfliktlosning er måske oven i købet anbe
falelsesværdig.

Men hvordan skal man forholde sig til
en egentlig tvist om vejrettigheder? Skal
kommunen sætte sagen i bero og henvise
spørgsmålet til afk]aring ved domstolene
og afvente, at dette er sket? Kan den sætte
en frist for en sådan afidaring og genoptage
sagsbehandlingen, hvis der ikke er taget
skridt til sogsmål? Hvem kan/skal i givet
fald pålægges at rejse sag? Eller kan kommu
nen tage stilling til vejretsforholdet/vejens
status på grundlag af de foreliggende oplys
ninger og omstændigheder med mulighed
for, at kommunens skøn kan indbringes for
domstolene?

PVL indeholder ingen bestemmelser
om, hvordan kommunen skal forholde sig.

Vejdirektoratet mener, at § 18 også kan
anvendes, hvis der er n’ist om vejretten
således, at vejsynet kan udsættes i op til 6
måneder med henblik på afklaring af dette
spørgsmål, jfr. brev af 20. jan. 1995. Denne
bestemmelse angår imidlertid skiltning, og
baggrunden for den lange frist på 6 måneder
er, at der skal være tid til at søge en løsning
gennem opsætning af skilte efter mark- og
vejfredslovens § 17. Det forekommer mere
hensigtsmæssigt at søge analogien i § 19,
der vedrører gyldigheden eller forståelsen
af privatretlige overenskomster om omkost
ningsfordelingen, hvor der gælder den regel,
at sagsanlæg skal være anlagt senest 6 uger
efter, at vejsynet er udsat.

Forelæggelse for domstolene?
Selv om kommunen ikke kan afgøre pri
vatretlige spørgsmål, herunder om der er
vundet frihedshævd, udelukker det ikke, at
den tager stilling til f.eks. til en anmodning
om vejnedlæggelse. Uanset at dette spørgs
mål er afgørende for, om vejen er en fælles-
vej, kan (formentlig skal) kommunen tage
stilling til anmodningen, såfremt vejretten
er tinglyst, eller der er anden skriftlig do
kumentation for vejretten (jfr. brev af 23.
marts 2007). Kommunen må altså lægge til
grund, at der findes en vejret. Kommunen
må herefter tage stilling til nedlæggelsen
under hensyntagen til de konkrete forhold
herunder, at vejen ikke har været udnyttet
i mange år. Betingelsen for nedlæggelse er,
at ejendommen har vejret til at benytte en
anden vejadgang, som er optaget på matri
kelkortet, og at den nedlagte vej ikke er af
vigtighed for ejendommen. Godkendes ve
jen nedlagt, har den vejberettigede ikke krav
på erstatning.

Vurderer kommunen, at vejen kan ned-

lægges, indebærer denne godkendelse også,
at vejretten til vejen bortfalder, og vejen
kan slettes på matrikelkortet, jfr. B/vIA (be
kendtgørelse nr. 291 af 25. april 2005 om
matrikulære arbejder) § 7, stk. 4, og et ting
lyst dokument om vej retten vil kunne afly
ses under henvisning til beslutningen om
nedlæggelse. Spørgsmålet om frihedshævd
vil derfor ikke mere være aktuelt.

Spørgsmålet om vejret er særligt pre
kært, hvis det er afgørende for, om vejen
er en privat fællesvej, men mindre væsent
ligt, hvis feks, en enkelt af mange brugere
af vejen mener ikke at have vejret og derfor
ikke bør pålægges vejbidrag. Hvis vejrets
spørgsmålet har betydning for afgørelsen,
vil mange kommuner formentlig mene, at
en uenighed herom må afklares, inden der
træffes afgørelse i vejsagen, og man vil kun
ne finde støtte for en sådan forståelse, jfr.
brev af 17. juli 2007, hvor Vejdirektoratet
forelagt et spørgsmål om afholdelse afvejsyn
tilkendegiver, at kommunen ildce må træffe
nogen afgørelse om vedligeholdelsen, når
der et tvivl om, hvorvidt andre har ret til at
bruge vejen, og “Orientering om istandsæt
telse og vedligeholdelse af private fælleveje
på landet” hvor det anføres, at uenighed
om vejret, der medfører tvivl om, hvorvidt
der overhovedet er tale om en privat fælles-
vej udelukker vejsyn, se også brev af 9. juni
1999, hvor vejsyn ikke kunne afholdes, når
spørgsmålet om vejrettens eksistens var ind
bragt for domstolene.

Almindelige forvaltningsretlige princip
per tilsiger imidlertid, at kommunen søger
at fremme sagen og søger løsninger, der er
mindst belastende for borgerne. Det tilstræ
belsesværdige er derfor, at kommunen, så
vidt det er muligt, træffer afgørelse i sagen,
hvilket forudsætter, at den har fået tilstræk
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Afdeling øst

Afdeling Syd

Afdeling Nord

Eurostar Danmark A/S er en del at Euroskilt-Gruppen — Nordens største virksomhed inden for vejmarkering, skiltning og tratiksikkerhed.
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kelig klarhed over vej retsforholdene. Det
harmoner imidlertid fint med det forvalt
ningsretlige undersøgelsesprincip, som tilsi
get, at kommunen på egen hånd skal op
lyse sagen i et sådant omfang, at afgørelsen
bliver rigtig og lovlig. Det betyder bla., at
den må undersøge, om der er vejberettigede
til vejen. Det fremgår således af § 15, stk.
4, at kommunen før vejsyn så vidt muligt
skal indkalde “enhver, der er vejberettiget
til vejen”. Samme
behov for at un
dersøge, hvem der
bruger vejen, har
kommunen også,
når den efter PVL
§ 58 kan pålægge
brugere af vejen
vejbidrag. Med
mindre vej retten er
stiftet på et offent
ligretligt grundlag
anviser Vejdirek
toratet i brev af
26. juni 2003, at
vej myndigheden
må indhente vej
retsoplysninger
hos grundejerne.
Hvis en vej i en
længere årrække
således har tjent
som adgangsvej
for en ejendom, er
der stor sandsyn
lighed for, at der
er vundet hævd på
en vejret.

Der er in
gen bestemmel
ser i PVL, der
er til hinder for,
at kommunen
vurderer vejrets
forholdene på grundlag af de foreliggende
oplysninger, og at den lægger sin opfattelse
til grund for sin afgørelse (se også brev af 9.
maj 1989, hvor der i forbindelse med en tid
ligere åstedsforretning var konstateret enig
hed om vejretten). Kommunen kan i givet
fald redegøre for sin opfattelse i form af en
forhåndsbesked til parterne. Også selv om
vejretten anfægtes f.eks. af vejeren. Det vil
efter omstændighederne være både det mest
hensigtsmæssige og det rigtigste. Kommu
nen bør derfor ikke sætte automatpiloten
til, og henvise alle spørgsmål af privatret
lig karakter til domstolene. Det synspunkt
harmonerer ikke helt med Vejdirektoratet,
som mener, at kommunen kun i en enkelt
situation er berettiget til at administrere en
privat vej som en privat fællesvej, nemlig
hvis:
1. vejen er eneste eller væsentligste ad

gang til en ejendom eller en af denne
ejendoms lodder

2. vejen er angivet på matrikelkortet
3. matrikelkortet i det væsentlige stem

mer med forholdene i marken, jf. 1
i lov nr. 143 af 13. april 1938 om pri
vate vejrettigheder (jfr. brev af 7. jan.
2007).

Hertil bemærkes, at 1938-loven ikke stifter
rettigheder, den beskytter vejrettigheder. Er
de nævnte betingelser opfyldt, giver loven

eksisterende vej rettigheder retsbeskyttelse,
såfremt vej retten anfægtes af en senere er
hverver. Henvisningen til betingelserne i
denne lov er derfor uden betydning for ve
jens status som fællesvej. Det er derfor ikke
disse ydre forhold, der er relevante, men
derimod en undersøgelse af, om der forelig
ger oplysninger eller en brug, der betinger
vejret. Når det er sagt, så er det da rigtigt,
at der er stor sandsynlighed for, at der er
vejret, når 38-lovens betingelser er opfyldt.
Og det er vej retten, der er det centrale. Vej-
direktoratet tilkendegivelse er derfor — in
direkte — en accept af, at kommunen efter
omstændighederne kan operere på grund
lag af antagelser om vejret, således som det
hævdes i denne artikel.

Hvis kommunens opfattelse anfægtes,
kan brugeren afvejen/vejejeren efterfølgende
søge spørgsmålet afidaret ved domstolene og
herunder også indstævne kommunen. Ud
sigten til en sådan retssag må kommunen

tage på sig — om end jeg naturligvis er Idar
over, at denne mulighed ikke er fremmende
for den kommunale beslutningsvillighed.

Situationen kan naturligvis være sådan,
at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at
vurdere vejretsspørgsmålet, som da må fore
lægges domstolene. I så fald bør vejsagen
sættes i bero. Træffes der beslutning herom,
må den, der anfægter vejretten, pålægges at
indbringe sagen for domstolene. Er det en

af parterne, der
anfægter kom
munens opfat
telse af vejretten,
vil det det være
nødvendigt, at
kommunen sæt
ter en tidsfrist for,
at sagen indbrin
ges for domsto
lene for derved
at forhindre, at
sagen træneres.
Fristen kan, som
anført ovenfor, i
lighed med be
stemmelsen i § 19
passende sættes til
6 uger således, at
det videre tilken
degives, at sagen
vil blive genop
taget, hvis sagen
ikke forelægges
domstolene. Det
er derfor også væ
sentligt, at det i
beslutningen om
udsættelse (eller
i den forhånds
besked der gives)
for så vidt vej
retsspørgsmålet
er oplyst, hvad

lægge til grund for

Summa summarum
Kommunen bør i vejsager ikke betvivle ve
jens status, hvis parterne ikke gør det. Pri
vatretlige spørgsmål under en vejsag kan
nødvendiggøre, at domstolene inddrages.
Selv om kommunen ikke kan afgøre vejrets
spørgsmål, er der dog ikke noget til hinder
for, at kommunen — hvis den mener, at sa
gen er tilstrækkelig oplyst — redegør for sin
opfattelse og lægger det til grund for en af
gørelse.

Hvis kommunen anmodes om at godkende nedlægning af en vej, skal den undersoge, om der findes
vejberettigede til vejen. Det er nødvendigtfor at kunne afgøre, om betingelsernefor nedlægning er til
stede. Konstateres der i den forbindelse uenighed om vejretten til vejen, skal kommunen ikke nødven
digvis henvise dette spørgsmål til afklaring ved domstolene. Finder kommunen, at sagen er tilstræk
keligt oplyst, er der ikke noget til hinder for, at kommunen redegør for sin opfattelse og lægger det til
grundfor sin afgørelse — med risiko for selv at blive inddraget i en retssag. Foto: Lars Ramhøj (gammel
landevej over De himmerlandske Heder,).

kommunen i så fald vil
sin afgørelse.
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Det samarbejder vi om i 2008
på kampagneområdet
afBirger Villadsen, Koinpetencecen ler Tra

fiks ikkerhed

Den 25. oktober 2007 var de seks færd

selssikkerhedsråd oprettet ved Vej di

rektoratets vej centre samlet for første

gang. Der blev fremlagt oplæg til hvilke

kampagneindsatser der samarbejdes om

i 2008 og videre frem samt oplæg til den

fremtidige struktur for det landsdæk

kende samarbejde om fælles kampagne

indsatser.

Kampagner for 23 mio. kr. sættes i

gang
For alle udvalg gælder, at man følger de

anbefalinger, som er givet i Færdsels

sikkerhedskommissionens nye nationale

handlingspian, herunder de fem hoved-

udfordringer, som den nye plan peger på.

Endvidere gælder, at parterne er enige i,

at der bør arbejdes med flerårige strate

gier på de enkelte indsatsområder, og at

indsatserne løbende skal evalueres.

De seks færdselssikkerhedsudvalg

(FSU) har i løbet af november hver

for sig haft denne fordeling til endelig

beslutning med henblik på at kunne

afsende én samlet ansøgning til Rigspo

litiet om de i alt 8,5 mio. kr. som udgør

puljen i 2008.

Herefter skal der sættes skub i arbejdet i

de i alt seks arbejdsgrupper så snart der

er svar fra Rigspolitiet.

Tabellen nederst på siden er er en over

sigt over de økonomiske rammer (mio.

kr.) for aktiviteterne i 2008.

TA’IPAF.

I

FARTEN

Forisættes på sidste side»

Indsatsområde FSU RfSF Overført fra 2007 I alt

FraFSU FraRfsF

Hastighed 2,0 4,2

Spiritus 1.0 2,0 2,0 5,0

Sele(nyudvikling) 1,0 0,8 1,8

Cyklister (nyudvikling) i ,0 i ,0 2,0

Unge 2,0 2,5 0,8* 5,3

Trafikinformatorerne 0,5 fl5* 1,0

Cyklistkurser 0,8 0,4* 1,2

for skoleelever
Skolestart 0.2 0.165*

* Skønnet restbudget ved årets udgang



V Vejdrektoratet

Ulykkesstatistik — grundlaget for
trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark
Chef/br skadestuen på Århus £igehus
OerIæge. Ortopædkirug Bent Er/ing Lindbiad

På landets største skadestue i Århus, har vi et
netbaseret inddateringssystern. Vi har inddateret til
skadekomne fra trafikulykker i systemet i lidt mere
end et år, og kan på den baggrund dokumentere at
systemet fungerer og at det fungerer driftsmæssigt
sikkert og godt. Det må, qua det er landets største
og travleste skadestue som har systemet siges at
være gennemtestet system, som forventeligt kan
fungere på alle skadestuer.
Alle skadestuer kan få systemet overdraget kvit og
frit i den form det har på Århus Sygehus.
For at det skal være attraktivt for sygehusene at
inddatere i systemet, skal det være bevist, at data
skal og vil blive anvendt. For at data kan blive
anvendt af de rette myndigheder — Kommuner
og Stat (Vejdirektorat) - skal data flyttes over i
vejrnyndighedernes officielle uheldsregistrerings
system, og det program som kan gøre det, skal
vejmyndighederne udvikle.
På Århus Skadestue har vi nu ventet i 2 år på, at
det program som kan flytte sygehusdata til det of
ficielle uheldsregistreringssystem.

Relevante data der registreres
De data der registreres på Skadestuen er udvalgt i
samarbejde med vejmyndighederne i Ringkøbing
og Århus Amter, og det er de data der fra officiel
side har været defineret som værende de nødven
dige og relevante data.
I Århus inddateres følgende oplysninger:
Stedfæstelse på kort, uheldssituation ved hjælp af
optegning på kort, dato og klokkeslæt for ulykke,
køn, alder, elernentart, modpartens elernentart,
brug af sikkerhedsudstyr (sele/hjelm brug), grad af
tilskadekomst, oplysning om politianmeldelse eller
ej, oplysning om transport med eller tiden Falck og
en kort tekst med beskrivelse af ulykken.

Det handler om forebyggelse
På trods af ændrede økonomiske rammer for
sygehussektoren, har vi fortsat arbejdet på skade
stuerne med inddatering aftrafikulykkes data efter
kommunalreformens indførelse, selvom vi med
de nye rammer ikke har en direkte gevinst ved at

udføre dette stykke arbejde. Faktisk er det sådan,
at registreringsarbejdet kun betyder ekstra arbejde
og dermed ekstra udgifter for de enkelte sygehuse i
form af drift og vedligehold afdatasystern og løn-
udgifter til det personale som skal inddatere data.

Taler vi rå og faktuelle oplysninger forholder det
sig også sådan, at sygehusene rent faktisk får beta
ling for hver patient som behandles på sygehus og
skadestue tid fra en kompliceret afregningsmodel
hvor stat og kommuner skal deles om udgifterne til
patienterne, som i dette tilfælde er trafikanter.

Landspatientregistret:
Vejdirektoratet og Sundhedsstyrelsen anbefaler nu,
i oktober 2007, at inddatering af uheldsoplysninger
på sygehusene skal foregå i Landspatientregistret.
Detaljeringsgraden i Landspatientregistret er
mindre, og oplysninger om vejforhold og nøjagtig
uheldsregistrering af skadestedet er ikke inklude
ret.

Hvad med de eksisterende data? Såfremt pro
jektet ikke tilføres driftsmidler kan databasen
ikke videreføres, hvorefter data arkiveres og
databasen nedlukkes.

Hvad skal der ske med de data?
Og er mere end et års arbejde spildt? Vi vil gerne
have svar på spørgsmålene og vi indgår gerne i en
konstruktiv dialog med Vej direktoratet, men hvem
skal vitale med.
Vej direktoratet har været på besøg hos vores pro
gramudvikler og har kikket vores programleveran
dør over skulderen.
Min anbefaling og opfordring til Vejdirektoratet
skal derfor være lad os indgå en dialog om sagen
og derigennem finde frem til en løsning, som kan
er til alles glæde og tilfredshed. Vi og jeg skal
kunne motivere mine medarbejdere til, at yde en,
for sygehuspersonalet, ekstra indsats som ikke
umiddelbart giver mening i personalets dagligdag,
og skal det lykkes så er det nødvendigt med til
fredse og glade medarbejde som kan se en mening,
formål og nytte med det arbejde der udføres.
Skadestuen i Århus er gerne vært for en kop kaffe
og giver gerne en demonstration af systemet.

Forkortet afredaktionen



Nyt om Trafiksikkerhed Nr. 3, December 2007

Julefrokosten er først vellykket
når alle er kommet sikkert hjem
Lokal pressemeddelelse

Det er budskabet ijulespritkampagnen www.

hopikanen.nu. I disse dage har de fleste mellemstore
virksomheder i hovedstadsområdet modtaget en
kampagneplakat samt et brev om, at man i forbin
delse med julefrokosten også skal tænke på medar
bejdernes transport.

Vi vil også ringe med klokkerne
“Julen banker nu for alvor på døren, men vi vil også
gerne ringe lidt med klokkerne for kampagnen “Hop
i kanen, nu!” for at sikre, at julefrokosten ikke får et
kedeligt efterspil med spritkørsel i trafikken,” udtaler
Jarl Ahlers Mortensen, formand for Hovedstadens
Færdselssikkerhedsudvalg. “Derfor opfordrer vi
til, at transporten i forbindelse med julefrokosten i
firmaet skal være sikret på forhånd,” tilføjer han.

Få festen til at ende godt
Som en del af forberedelserne til julefi-okosten kan
man for eksempel udlevere klippekort til bus og tog,
man kan sørge for fælles hjemtransport, og man kan
informere om den kollektive trafiks køreplaner.
På den måde kan virksomheden vise omsorg og
ansvarlighed for medarbejderne, og hjælpe med til at
sikre, at festen ender godt.

Spritkorsel er uacceptabelt
“I de gode gamle dage - som nogle ynder at kalde
dem - var det mange gange acceptabelt at “snige” en
julebrandert hjem i bilen”, fortæller formanden for
Byens Trafikråd. Camilla Burgwaald. “Men heldig
vis er de fleste i dag enige om, at spritkørsel er totalt
uacceptabelt. Det erjo ikke kun én selv, det kan gå
ud over. Man risikerer at ødelægge en familie ved at
være skyld i et trafikdrab,” tilføjer hun.

December har færrest spritulykker

Spritkørsel er en dårlig afslutning på en god aften,
men heldigvis har december udviklet sig fra at være
den af årets måneder med flest spritulykker til den
med færrest. Så hold også denne tradition i hævd og
undgå spritulykker i trafikken i julen.

Besøg hjemmeskien Hopikanen.nu
I forbindelse med kampagnen er der udarbejdet en
hjemmeside - www.hopikanen.nu - med konkurrence,
julekalender, fakta om sprit og trafik, uheldsstatistik
og en masse julesjov. Hop ind på www.hopikanen.
nu og deltag i konkurrencen om en luksusfiadskærm,
cruise til Oslo eller en tur i biffen.

Kampagnen planlægges og afvikles i tæt samarbejde
mellem Byens trafikråd, Hovedstadens Færdselssik
kerhedstidvalg og Vejcenter Sjællands Færdselssik
kerhedstidval g.



Nyt om Trafiksikkerhed Nr. 3, December 2007

Fortsatfraforsiden»

Samarbejdsstrukturen falder på plads

På mødet fremlagde vejcenterchef
Jens Kristian Ørnskov de tanker som
“Koordinationsgruppen” har gjort sig om
strukturen for det fremtidige samarbejde.

I hovedpunkter kan strukturen præsente
res som følger:

• Formel styregruppe:
»Koordinationsgruppem

• Fælles strategi for 2008-2012
• Fælles arbejdsgrupper
• Fælles indsatser
• Årsmøder og Fællesmøder
• Fælles planproces

Forløbet videre frem ser således ud:

November — december 2007:
• Forslag til behandling i og til

trædelse af ledelserne i Politiet,

i Vej direktoratet og i Rådet for
Større Færdseissikkerhed

• Involvering af KL og Danske re
gioner

• Involvering af de 6 regionale

FSU (møder i november)

JanLiar 2008:
• Samarbejdsmodel godkendt af

alle parter
• Udpegning til fly Koordinations

gruppe og arbejdsgrupper

Februar 2008:
• Udmeld ing på årsmøder i de 6

regionale færdseissikkerhedsud
valg

Fællesmøder 2008:
• Første “Store” Fællesmøde i ny

struktur i juni
• “Lille fællesmøde” imellem de

seks færdseissikkerhedsudvalg
og “Koordinationsgruppen” i

september.

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Telefon 7244 3333

E-mail: vd@vddk

Vejdirektoratet

Vejcenter Syddanmark

Kompetencecenter Trafiksikkerhed

Teglgârdsparken 102

5500 Middelfart

Telefon 7244 2700

E-mail: vsd@vd.dk
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Aktiviteter i udlandet

Tilsyn med 300 km hovedlandevej
i staten Gujarat i det vestlige Indien
Projektet, der er finansieret af Asian Development Bank, omfatter opgradering af Ca. 300 km af en eksisterende tosporet
hovedvej til en delt firesporet hovedlandevej (National Highway) og Ca. 50km veje for lokal trafik. Vejen er en del af East

West Corridor og er en del at The Golden Quadrilateral, som er et overordnet net at hovedårer som skal kæde nord, syd, øst
og vest at Indien sammen.

Af Tom Hally, Projektleder,
r, Grontmij I Carl Bro A/S

tomhally©hotmail com

Jan Lorange, Projektdirektør,
Grontmij I Carl Bro AIS
jan.lorange@grontmijcarlbro.dk

belastning fra den udbredte brug af enkelt
akslede sættevogne og kraftigt overlæs stiller
høje krav til belægningens styrke, materialer
og arbejdets udførelse.

Projektets hovedtal
Foruden selve vejen inkluderer projektet 40
større og mindre broer, hvoraf de største er
på 1.200 m og 560 m, 6 broer over dobbelt-
sporede jernbaner, og 37 viadukter, hvor ve
jen er løftet over krydsende lokal veje.
BLidgettet for det totale projekt er på ca. 10
milliarder indiske rupees, hvilket svarer til
Ca. 1,3 milliarder danske kroner.

Hovedmængderne i projekrer er følgende:
• Beton

560.000 m3
• Jordarbejde

12.500.000 m3
• Bundsikring (sand/grus)

3.000.000 m3
• Stabilgrus

1.200.000 m3
• Skærve macadam bærelag

1.800.000 mr
• Asfalt

1.000.000 m3
De tre hovedentreprenører har hver åb

net stenbrud og opsat adskillige knusnings
anlæg, som tilsammen vil producere de
8 millioner tons knust materiale, som er
nødvendig for beton, bærelag og asfalt.

Belægn i ngsopbygningen på den firesporede
vej er (figur 2):

500 mm bundsikring
• 200 mm stabilgrus
• 300 mm skærve macadam
• 140 mm grusasfalt beton
• 50 mm asfaltslidlag

Vejnet
Vejnettets størrelse kan illustreres af, at lan
det er Ca. 3.200 km fra nord til syd og ca.
2.900 km fra øst til vest se figur 1.

Den eksisterende tosporede vej er en
del af forbindelsen mellem de store import/
eksport havne på vestkysten af Indien og det
nordlige Indien, inklusiv hovedstaden Del

hi. Hovedparten af trafikken er tungt læs
sede lastbiler til og fra havnene på kysten på
op til 6.000 lastbiler per døgn. Den hårde

Asfaltuti/æguing.

300 km delt fire-sporet hovedlandevej
(National Highway)
40 broer, de største på 1200 m
og 560 m
6 broer over dobbeltsporede jernbaner
samt 37 viadukter
7 udsendte Grontmij I Carl Bro’ere,
60 fra lokale samarbejdspartnere
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EAST WEST CORRIDOR PROJECT
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De tre hovedentreprenører har hver åb
net stenbrud og opsat adskillige knusriings
anlæg, som tilsammen vil producere de
8 millioner tons knust materiale, som er
nødvendig for beton, bærelag og asfalt.

Belægningsopbygningen på den firesporede
vej er (figur 2):
• 500 mm bundsikring
• 200 mm stabilgrus
• 300 mm skærve macadam
• 140 mm grusasfalt beton
• 50 mm asfaltslidlag

Figur 2. Belægningsopbygning.
50 mm asfalt slrdiag
140 mm grus asfalt beton i to lag

300 mm knust grus to lag (skærve macadam

Råjord

På begrænset plads
Vejen passerer gennem flere større og min
dre byer og på disse strækninger er der an
lagt parallelle serviceveje for lokal trafik.
Det har desuden været en nødvendighed at
begrænse bredden af hovedvejen i byerne,
hvilket har krævet udbredt brug at støtte-
mure på op til 8 meters højde på begge si
der. Disse er udført enten som traditionelle
stottemure støbt på stedet eller som vægge
opbygget af betonelementer forankret ind i
vejdæmningen (armeret jord).

Denne sidste metode er blevet meget
udbredt i Indien i de sidste år på grund af
en lav pris og de ringe krav til udenoms
plads i byggeperioden og muligheden for at
bygge næsten uden udgravning. De samme
elementvægge er også brugt ved ende- ufl
derstøtninger på op til 12 meters højde ved
jernbanebroerne.

Regn, regn og atter regn
er en udfordring
Den eksisterende tosporede vej var meget
lavt liggende, og i regntiden har det været
normalt at forbindelsen har været afbrudt i
ugevis på grund af oversvømmelser og bort
vaskning af strækninger af vejdæmningen.
Den nye vej vil være hævet på de kritiske
strækninger, ligesom nye broer og afløbs
bygværker vil sikre uafbrudt passage.

Det er svært at bygge en eksisterende
vej om samtidigt med, at tusinder aflastbi
ler skal passere hver dag, og det hele svøm
mer i vand. En af de store udfordringer
under tilsynsperioden har været at holde
denne hovedfærdselsåre åben igennem de
tre årlige regntider, som projektet indtil nu
har været igennem. Når det gik hårdest til,

200 mm grusbærelag (stabIgrus)

500 mm bundsikring (mest sand)

%
q

Banas Bridge

Stouemur i Radhanpui:

Sandsække gøres klar
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stod tilsynets seniorstab midt i vandet for at
dirigere entreprenørens maskiner eller del
tog i at kaste sandsække ned for at forhindre
at broer og dæmninger blev vasket væk.

I regntiderne er der målt dage med op
til mellem 200 og 400 mm regn på 24 ti
mer. Med så meget regnvand bliver den fine
sandjord, som er til rådighed for konstruk
tion af vejdæmningen, hurtigt vasket væk,
og god beskyttelse af skuldre og skråninger
er helt nødvendigt. Derfor vil den største del
af vejen blive forsynet med kantsten langs
yderkanten af asfalt belægningen og med
afløbsrender i beton ned ad skråningerne.
På de lavere strækninger vil skuldrene bag
kantstenen og skråningen blive dækket af
et tykt lag groft materiale, mens de højere
strækninger vil blive pakket helt ind i beton
eller stenbelægning.

Boom i byggeri og anlæg
Indien er midt i et økonomisk boom med
det resultat, at der er rivende gang i bygge-
og anlægssektoren. Der bygges alle steder,
store fabrikker skyder op og store investe
ringer i specielt transport sektoren præger
billedet overalt. En af følgerne er, at der i
dette folkerige land er enorm mangel på
kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, lige
fra arbejderen med skovlen til projektadmi
nistratoren i central regeringen.

Tidligere, da det ildce gik så godt in
den for byggeriet, blev der uddannet få folk
til byg og anlæg, og det blev betragtet som
mindre attraktivt end lT uddannelserne.
Nu har tiderne ændret sig radikalt, og der
er stor efterspørgsel på det uddannede per
sonale, der er til rådighed i bygge- og an
lægsbranchen. Denne mangel på erfaren ar
bejdskraft mærkes overalt i projekterne, og
folk hentes langvejs fra. F.eks. kommer de
fleste af arbejderne på betonarbejdet fra den
østlige del af Indien, op til 2.000 km væk.

Indien er på mange måder kontraster-
nes og traditionernes land, hvilket også vi
ser sig i den nuværende pressede situation.
Entreprenørerne benytter sig af det mest
moderne udstyr fra de førende internatio
nale leverandører samtidigt med, at andet
arbejde udføres manuelt, som det har været
gjort i årevis. Parken af det tunge udstyr er
flere steder mere imponerende end set på
mange andre projekter.

Det udsendte hold
Tilsynsholdet er på 7 permanent udsendte
Grontmij Carl Bro medarbejdere, som le
der tilsynet assisteret af en stab på 60 ansatte
hos de to indiske samarbejdspartnere. Tilsy
net blev påbegyndt i juni 2005 og forventes
afsluttet i 2010, når garantiperioden udlø
ber på den sidste strækning.

Projektet var udarbejdet af et andet
konsulentflrma, og derfor blev tilsynsperio-
den indledt med en detaljeret gennemgang
af det udarbejdede projekt, hvilket r

Vejens bæreevne ajrøves med utraditionelle metoder!

I
i

Vejen er endnu ikkefrrdigbyet

rede i en langække forslag til forbedringer.
Renoveringen af den eksisterende kørebane
blev ændret radikalt, og andre udestående
dele af projekteringen blev udført samtidigt
med, at entreprenørerne var i gang med ar
bejdet.

- Der er naturligvis nogle travle dage for
tilsynsholdet på så stort et projekt, men det
har nu også sine mere underholdende sider,
som den dag da vores geotekniker benyttede
en mere utraditionel metode for at checke
vejens bæreevne.
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Vejforvaltning

Sammenlægning at kommuner
— nye opgaver for vejmyndigheden

Af learnieder, civilingenier
Henrik Nyrup,
Aalborg Kommune
hen-teknik©aalbnrg dk

Sammenlægningen at de 4 kommuner — Hals, Sejif lod, Nibe og Aalborg Kommune — har i forhold til vej
myndighedsområdet på mange måder været en udfordring. Det har dog samtidig været en anledning til, at
arbejdsrutinerne blev gennemgået for optimering af arbejdsgange.

I forbindelse med den seneste kommunal-
reform blev antallet af danske kommuner
reduceret fra 271 kommuner til nu 98 kom
muner.

For mange kommuner har der været tale
om en udfordring med at få de forskellige
administrationsgrundlag til at blive til et
fælles. Dette er også tilfældet for den nye
Aalborg Kommune, der blev til ved en sam
menlægning af Hals, Sejlflod, Nibe og Aal
borg Kommune.

Aalborg Kommune havde tidligere be
stået af Aalborg som en alt dominerende
hovedby med en del oplandsbyer. Nibe,
Hals og Sejlflod var landkommuner med
omkring 15.000 indbyggere, der for man
ges vedkommende var pendlere til Aalborg.

Efter sammenlægningen er Aalborg ble
vet landets 3. største kommune, både med
hensyn til geografisk udstrækning og til vej-
net — jf. tabel 1.

Organisering af vejmyndigheden
Vej myndighedsarbejdet i Aalborg Kommu
ne er samlet i rn projektgruppe. Gruppen
består af 8 årsværk fordelt med 5 tekniske
designere, I landinspektør og 2 ingeniører.

Tabel]. Fakta om Aa/borg Kommune.

Indbyggere 194.150

Areal 1144 km2

Offentlige veje 1921 km

Private fællesveje
261 km

Byzone

Private fællesveje
678 km

Landzone

Arbejdsopgaverne i gruppen omfatter alle
områder inden for vejmyndighed blandt
andet:

• Kørsels og parkeringsdispensationer i
Aalborg centrum

• Opgravningstilladelser
• Administration af vej- og stiregister
• Tilsyn med beplantning
• Råde over vej areal
• Tilladelse til udeservering
• Godkendelse af vejanlæg ved bygge

modninger

• Administration af private fællesveje
— herunder vejsyn

• Specielle sager omkring private fælles-
veje på landet

• Samarbejde med Nordjyllands Politi.

Samtidig yder vejmyndighedsgruppen hjælp
til de andre dele afTeknik- og Miljøforvalt
ningen med hensyn til spørgsmål omkring
vejlovgivningen — eksempelvis omkring
vintervedligeholdelse og anlægsarbejder.

Sammenlægningen af de forskellige ad
ministrationer er generelt forløbet forholds

Skærm billedefi’a Aalborg Kommunes
vej- og stiregister.
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vis gnidningsløst. Det har dog for en række
sagsområder været nødvendigt at fastlægge
et nyt administrationsgrundlag, således at
den forskellige praksis i de 4 kommuner blev
ens. Blandt de sagsområder, hvor der har væ

ret de største udfordringer/tilpasninger er:
• Opdatering af vej- og stiregister
• Skiltning med servicevejvisning
• Råden over vej areal
• Mindre “færdselssager”.

Opdatering af vej- og stiregister
Vejbestyrelserne skal jf. Lov om offentlige
veje 8 og Lov om private fællesveje § 21
udarbejde fortegnelse over offentlige veje og
private fællesveje under deres bestyrelse.

Administrationen af lovkravet har i de
4 tidligere kommuner være forskelligt. For
tegnelserne har varieret fra registrering i
regneark til et på Internettet offentliggjort
register, hvor borgeren selv kunne søge på
vej sratus.

Det har i den nye Aalborg Kommune
været et ønske, at kommunens borgere også
fremover skal have direkte adgang til ar søge
i vejregisteret via kommunens hjemmeside
www.aalborgkommune.dk

Opdateringen af der samlede vej- og
stiregister har taget udgangspunkt i de regi
stre, der forelå for de tidligere 4 kommuner
samt amtet.

Ved gen nemgangen af de tidligere regi
stre er der naturligt opstået en række tvivl
spørgsmål i forhold til veje og stiers status.
Tvivlen kan være opstået med baggrund i
usikkerhed om den tidligere registrering
— eksempelvis overgangen mellem offentlig
vej og privat fællesvej.

Der er samtidig også vurderet ud fra en
overordnet betragtning om, hvilken vejsta
tus der vil være mest naturligt for den på
gældende strækning. Dette har især været
gældende for stier, hvor registreringen til
dels har været mangelfuld.

For en endelig kvalitetssikring af der
opdarerede vej- og stiregister har der for de
enkelte områder i kommunen været afholdt
møde med medarbejdere for de respektive
kommuner.

Områder er ved møderne blevet gen
nemgået ud fra en betragtning af, hvilken
vejmæssig praksis der været administreret
For den enkelte vej. Dette har eksempelvis
været i forhold til private fællesstier, hvor
kommunen har stået for drift og vedlige
holdelse ud fra en betragtning om at skabe
sammenhæng i stinettet.

Når det endelige opdaterede vej- og sti-
register foreligger for Aalborg Kommune,
vil der efterfølgende blive gennemført for
nyet procedure med politisk godkendelse
og offentliggørelse af den samlede vejforteg

Det forventes, at det reviderede vej- og
stiregisrer vil være endelig klar i løbet afef
teråret 2008 efter en arbejdsindsats på 1½
årsværk

Skiltning med servicehenvisning
Et af de områder, hvor der har kunnet kon
stateres de største forskelle i administrati—
onsgrundlaget, er omkring skilte med ser
vicevejledning.

Administration af Almindelig service
vejvisning sker efter Trafikministeriets be
kendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2004
om servicevejvisning på almindelige veje.

•

- 4 Nibe Stadion
I

Nibe Idræts-og Kultur

I . Drag.haven

Eksempelpå servicevejvisning, der ikke lever op til retningslinierne.

Eksempelpå punktfra beszg-tzelse — vurdering afoverszgtsforholel.

nelse.

Eksempel på ikke godkendt råden over vejareal.
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Det fremgår heraf, at servicevejvisning skal
være trafikalt begrundet. Det skal i forbindel
se med vurderingen lægges til grund, at der
blandt andet skal være et stort antal ikke sted-
kendte besøgende, om servicemålet besøges
af et stort antal lastvognstog, eller vejnettets
kompleksitet gør det vanskeligt at finde vej.

Ved besigtigelse i kommunen kunne kon
stateres, at der Flere steder var opsat service-
henvisning til meget lokale mål, som børne
haver, spejdergrupper samt mindre butikker
og erhvervsvirksomheder. Der var endvidere
i en del tilfælde blevet anvendt firma- eller
foreningslogoer på servicevejvisningen.

Det blev på baggrund heraf politisk
vedtaget, at der under hensyntagen til be
grænsning af”skilteskoven”, æstetik samt det
grundlæggende forvaltningsprincip om lige-
lig behandling af kommunens borgere skulle
ske en ensartet sagsbehandling af både nye
ansøgninger og ansøgninger om ændring af
eksisterende skiltning.

De første sager omkring Fjernelse af ek
sisterende servicevejvisning er blevet indledt
med 4 ugers partshøring af de berørte virk
somheder. Partshøringen vil efterfølgende
danne grundlag for en afgørelse omkring
eventuel fjernelse afservicevejvisningen.

Rden over vej areal
Inden for en lang række områder med råden
over vejareal har kunnet konstateres forskelle
i den hidtidige sagsbehandlingspraksis. Det
drejer sig blandt andet om indklipning af
beplantning mod vej areal, placering af con
tainere m.m. på vejareal og afmærkning af
vejarbejder.

Forskellene er blandt andet kommet til
udtryk gennem omfanget af den tidligere
borgerorientering, og omfanget af tilsyn in
den for de enkelte områder.

Der er blevet fastlagt nye retningslinier
for sagsområdernes administration. Dette
har givet anledning til enkelte borgerhenven

delser, hvor der er blevet spurgt til baggrun
den for den nye praksis i administrationen.

I forbindelse med et Lean-projekt i Tek
nik- og Miljøforvaltningen bliver der i Vej
myndigheden sat speciel fokus på at udarbej
de procedurer, hvor som partshoring,
tidsfrister for påbud og eventuel udførelse af
arbejdet på borgerens regning bliver lagt i fa
ste rammer.

Mindre “færdselssager”
Vej myndighedsgruppen får dagligt henven
delser om en række mindre forhold. Det kan
eksempelvisværeønskeomoprettelseafnye in
valide p-pladser, skiltning på private fællesveje
på landet, problemer med hastighed, forslag
om ændring af parkeringsforhold eller ønsker
om supplering af opholds- og legeområder.

En del af disse henvendelser burde være
rettet til politiet som færdselsmyndighed, der
så efterfølgende skulle indhente sam tykke fra
kommunen som vejmyndighed.

I den tidligere Aalborg Kommune har
Nordjyllands Politi og Vejmyndigheden haft
et langvarigt samarbejde om at få denne rype
små sager behandlet. Sagsbehandlingen sker
gennem fællesbesigtigelser, hvor begge parter
deltager. I de sager, hvor det anses som for
målstjenligt, bliver borgeren også inviteret til
at deltage i besigtigelsen. Det sikres hermed,
at der sker dialog på steder, der i hovedparten
af sagerne er medvirkende til, at sagen kan
afsluttes på stedet.

Det er i den nye Aalborg Kommune valgt
at bibeholde denne sagsbehandling med fæl
les besigtigelser. Dette er ud fra de tidligere
gode erfaringer med denne rype sagsbehand
ling, men også ud fra et ønske om at gøre
Aalborg Kommune synlige over for borgerne
med en direkte kontakt.

Fællesbesigtigelserne gennemføres som
udgangspunkt hver 3. uge, hvor der afsættes
en hel dag. På grund afAalborg Kommunes
nye geografiske udstrækning bliver besigti

gelserne gennemført områdevis, således at
der spares mest mulig tid til kørsel.

Det forventes at antallet af sager, der
afklares via fælles besigtigelse i 2007 bliver
omkring 250. Af disse sager vil 20% være fra
de 3 tidligere kommuner — Sejlflod, Hals og
Nibe. Som en ekstra gevinst bliver der også
i forbindelse med besigtigelserne blandt an
det indrapporteret færdselstavler, der trænger
til udskiftning, og afmærkning, der trænger
til genopfriskning. Det forventes, at antallet
af disse sager fra besigtigelserne bliver over
100.

Erfaringerne fra det første år efter kom
munesammenlægningen har givet mange
positive tilbagemeldinger fra borgerne i de 3
tidligere kommuner (Hals, Nibe og Sejlflod).
De positive tilkendegivelser omhandler især,
at borgerne føler, at der er en god dialog og
kontakt til kommunen.

Fremtidige tiltag
Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg
Kommune har i foråret 2007 indledt et pro
jekt med at indføre LEAN i forvaltningen.
LEAN er tidligere med succes indført Flere
steder i både private og offentlige virksom
heder, hvor metoden har været medvirkende
til at skabe overblik og effektivisere arbejds
metoder.

I Vejmyndigheden bliver der sat speciel
fokus på at udarbejde procedurer, hvor for
hold som partshøring, tidsfristen for påbud
og eventuel udførelse af arbejdet på borge-
rens regning bliver lagt i faste rammer.

Der vil samtidig blive arbejdet med at
gøre eksempelvis ansøgninger om råden over
vejareal eller påbud om beplantning IT-base
rede, således at der kan se en optimering af
arbejdsgange. Arbejdet med LEAN er startet i
foråret 2007, og der vil løbende blive inddra
get nye områder til analyse, indtil alle arbejds
områder er blevet nærmere gennemarbejdet.

.
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ønIev -_Sakskøbing

Fra motortraf i kvej t i I motorvej
Den 2. november 2007 indviede Vejdirektoratet den 14km lange motorvej fra Ønslev til
Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460 m lange Guidborg
sundtunnel, der forbinder Lolland og Falster. Strækningen blev i 1988 anlagt som tosporet
motortrafikvej og er nu — knap 20 år senere — udvidet til motorvej. Strækningen indgår også
i “Det store motorvejs H”, som altså nu bliver fuldendt — godt 70 år efter de første planer
om H’et blev lanceret.

Oversigtskort.

Af Jochim Kempe, Projek
tleder, Vejdirektoratet
jke©vddk

Den 7. juni 1988 åbnede den tosporede
motortrafikvej fra Ønslev på Falster via en
tunnel under Guldhorgsund til Sakskøbing
på Lolland.

Indtil da var Lolland og Falster forbun
det med en bro i Guldborg, hvor den gamle
E4 forløb og ved Frederik den IX’s bro i Ny
købing Falster.

‘To år senere — i 1990, da motorvejen
mellem Rønnede og Udby blev åbnet, var
Sydmotorvejen en realitet — med den und
tagelse, at Ønslev - Sakskøbing strækningen
henlå som motortrafikvej.

Oprindelig var det dog meningen, at
også Ønslev - Sakskøbing strækningen
skulle have været anlagt som motorvej. Det
ændrede Farø-broerne imidlertid på. Ved
licitationen for Farø-broerne i 1979 viste
det sig, anlægsomkostningerne var 150
mio. kr. større end antaget, og Folketinget
besluttede på den baggrund, at de kompen
serende besparelser skulle findes på Ønslev

- Sakskøbing strækningen, som derfor blev
udført som 2-sporet motortrafikvej, dog på
en måde så den blev forberedt for en senere
udbygning til 4 spor.

15 år senere, nærmere bestemt den 28.
maj 2003 vedtog Folketinget den anlægslov
(L400), som indebar, at strækningen kunne
udvides til 4-sporet motorvej.

Natten til den 23. oktober 2007 blev
motorvejen åbnet for trafik i alle 4 spor, og
den 2. november 2007 blev strækningen of
ficielt indviet som motorvej.

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing er en
del af den vigtige internationale vejforbin
delse, E47, der under navnet “Fugleflugts
linjen” indgår i det transeuropæiske vejnet.
Anlægget er dermed også forberedt for en
fremtidig fast forbindelse over Femern
Bælt.

Linjeforing på Falster
Den 14 km lange strækning tager mod nord

sin begyndelse vest om Ønslev ved tilslut
ningsanlægget ved Nykøbingvej på Falster,
hvorfra E55 fører videre mod syd til Gedser.
Vejen føres herfra mod syd i en stor kurve
uden om Dronninghave, hvor der er etable
ret et rasteanlæg for den nordkørende trafik.
Kort herefter passeres Guidborgsund.

Guidborgsundtunnelen
Passagen af Guldborgsund var oprindelig
tænkt at skulle foregå enten på en højbro
eller i en tunnel under sundet. Ved licita
tionen i 1984 viste det sig, at tunnel-løsnin
gen var billigst og denne løsning blev derfor
valgt. Af samme grund er motortrafikvejens
linjeføring lagt på et sted hvor sundet er
meget smalt — tunnelen er lagt retlinet.

Tunnelen under Guldborgsund blev
anlagt som en sænketunnel ligesom den
ved Limfjorden og senere Øresund. Selve
tunnelen er 460 m lang — afsluttet i begge
ender ved overgangshygværker. Hertil kom-
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knap 400 m lange ramper i begge sider,
hvilket giver en samlet længde på Ca. 1.200

Tunnelen er født med et tværsnit be
stående af 2 kasseformede rør, hver med en
indvendig bredde på 9 m og loftshøjde på
5,80 m, hvilket gav plads til et kørespor og
et nødspor ä 3,50 m og med en frihøjde på
min. 4,60 m i hvert tunnelror.

I forbindelse med ombygningen er nød-
sporet inddraget, således at der nu er to kø
respor i hvert tunnelrør. Tunnelvæggene og
belægningen er blevet renoveret, og der er
installeret et trafikledelsessystem, som har
stjålet 20 cm i toppen. Den indvendige fri-
højde er derfor reduceret til omkring 4,45
rn, og derfor skiltes tunnelen for en frihøjde
på 4,20 m. Overskridelse af denne højde

aktiverer et højdeadvarselssystem, som er
etableret med henblik på at undgå skader
på tunnelen og dens installationer.

Linieføring på Lolland
Fra Guldhorgssund føres vejen i en kurve
umiddelbart øst for Majbølle. Ved kryds
ningen af Majbøllevej er der etableret end
nu et tilslutningsanlæg. Herfra føres vejen i
en modsatrettet kurve igennem Studehave,
hvor der er etableret et rasteanlæg for den
sydkorende trafik. Lidt længere mod syd fø

res vejen øst og senere syd om Sakskøbing
og krydser endnu engang Nykøbingvej — nu

på Lolland, hvor der er også er etableret et
tilslutningsanlæg.

Tilslutningsanlæggene ved Nykøbingvej
på Falster samt ved Majbøllevej er blevet

ombygget i forbindelse med udvidelsen, og
der er etableret samkorselsplads ved Maj
bøllevej.

I 2005 blev anlægsarhejderne påbe
gyndt, og 4 tunneler blev omhygget og for
længet. Selve udvidelsen blev gennemført i
løbet af de følgende par år på syd-/østsiden
af den nuværende inotortrafikvej, mens tra
fikken kørte på de nord-/vestlige korespor.

Broer
4 betonbroer er forlænget, så de kan over
føre den udvidede motorvej. De 4 broer
fører motorvejen over 2 kommuneveje og 2
private markveje. Det gælder:
• UF privat fællesvej i km 118,360.
• UF kommunevej, Radsted Langet i km

128,700
• UF privat vej i km 129,760
• UF kommunevej, Langsvej nr. 52 i km

130,190.

Alle broer er ensidigt udvidet til syd-/øst-
siden.

3 af broerne er 1-fags, slapt armerede
betonbroer med et spænd på 5,0, 5,5 og 8,5
m, mens den sidste bro er en 3-fags, slapt
armeret betonbro med største spænd på 9,4
m.

Alle broer er udformet, så de i udseende
ligner den eksisterende halve bro både hvad
angår bro og fiøjvægge. Broerne er direkte
funderet på moræneler. Endeunderstøt
ningerne er vægge i fuld højde, mens mel
lemunderstøtningerne ved 3-fagsbroen er
ottekantede søjler. Broerne er påført fugt-
isolering type TVa og asfaltbelægning. Den
eksisterende del af broerne blev påført ny
fugtisolering og belægning. Derudover blev
3-fagsbroen opgraderet til en større belast
ning ved forøgelse af brodækkets tykkelse
ved påstøbning af et armeret betonlag. Tra
fikken på den eksisterende motortrafikvej
blev opretholdt under hele byggeriet, idet
byggegruberne ved broerne blev afstivet af
nedrammet spuns.

Broerne har fået den ønskede kvalitet og
er udført med et design, der er i harmoni
med den eksisterende del.

Trafikafvikling i anlægsperioden
Trafikken er i hele anlægsperioden blevet af
viklet med ét spor i hver retning — i 2 smalle
spor og med en hastighedshegrænsning på
hhv. 50 km og 70 km og overhalingsforbud.
Af hensyn til sikkerheden for vejarbejderne
har der været opstillet trafikværn mellem
vejen og arbejdsområderne.

Igennem Guidborgsundtunnelen er tra
fikken blevet afviklet som dobbeltrettet tra
fik i hhv, højre og venstre tunnelrør, mens
der er blevet udført arbejder i det modsatte
rør.

Ved nedtagning og opsætning af af
mærkning har køresporet mod København
været lukket for trafik. Dette er sket ved

Billedefra åbningen afØnslev — Sakskøbing.

Løj/foto afGuldborgsundtunnelen.
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Oversigtskort strtekningen.

natlukninger, som har betydet, at trafikken
mod København blev ledt ad motorvejen
ved Sakskøbing og ad skiltet omkørsel via
Guidhorg, Nørre Alslev og på motorvejen
igen ved Gundsiev.

Der har heldigvis kun været enkelte
trafikuheld på strækningen i anlægsperio
den, hvoraf de fleste har været påkørsel af
afmærkningsmateriel, typisk i enderne af
strækningen.

Rasteanlæg
Begge rasteanlæg, såvel det ved Dronning-
have som det ved Studehave, har været luk
ket i anlægsperioden. De genåbnes efter en
renovering.

Afvanding
Afvandingssystemet langs hele strækningen
er opgraderet, så det opfjlder gældende reg
ler med hensyn til opsamling, transport og
udledning til recipienter. Blandt andet er der
taget hensyn til kraftigere regnskyl forårsa
get af klimaforandringer, øget miljøsikker
hed med afspærringsventiler, olieudskillere
og vandbremser til at regulere udledningen
til recipienter.

Regnvand, der falder på motorvejen,
modtager forurenende stoffer — for eksem
pel fra bilernes udstødning, fra olietab og
fra asfalten, der slides af vejen.

Alt vejvand ledes fra vejbanen via trug,
grøfter, kantopsamling, nedløhsbrønde,
dræn og rørledninger til regnvandshassi
ner, hvor vandet opholder sig i kortere eller
længere tid. Derefter ledes det i reduceret
mængde ud i vandløb og åer.

Vandets opholdstid i regnvandshassi
nerne har en rensende effekt, så vandet, der

ledes ud i recipienten, ikke er forurenet i
samme grad, som når det kommer direkte
fra vejbanen.

Ud over rensning af vandet tjener regn
vandsbassinerne et andet fbrrnål. Ved krafti
ge regnskyl er der tale om meget store vand
mængder, som skal ledes væk fra vejarealet,
og det kunne let føre til oversvømmelser og
erosion på de marker og vandløb, som skal
modtage vandet. Bassinerne løser dette pro
blem ved at opsamle de store vandmængder
og stille og roligt lede vandet videre, efter
hånden som der er plads i recipienten.

Regnvandsbassinerne er udformet som
naturlige søer, der er tilpasset landskabet,
beplantet og altid vil være vandfyldte til
gavn for dyrelivet.

Tværsnit og belægning
Motorvejen udføres 4-sporet med et 26 m
profil. Vejprofilet består af:

• 2 kørebaner i 8,0 m inkl. kantbaner å
0,5 m

• 2 belagte nødspor å 2,5 m og 2 yderra
batter å 1,0 m

• Midterrahat på 3,0 m. I midterrabatten
er der anlagt I m brede belagte nødra
batter i hver side.

Skråningerne er så vidt muligt gjort flade,
feks. med dyrkningsskråninger i af’gravnin
gerne og ved brug af anlæg 3-skråninger på
niotorvejsdæmningeme.

På Lolland er der gennemført en kallcsta
bil isering af råjordsplanum, hvilket har redu
ceret koblingshøjden med 30 cm til i alt 80
cm

Belægning
Opbygning af belægningen på vejene er be
regnet til at kunne holde til den forventede
trafik i minimum 20 år.
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På motorvejen består belægningen af:
• 3,5 cm slidlag (SMA)

6 cm asfaltbetonhindelag (ABB)
• 14 cm grusa.sfaltheton (GABI!)
• 20 cm stabilt grus (SGu)
• 66 (36) cm bundsand (BS)

Belægningen på eksisterende kørespor er
blevet renoveret på hele strækningen og er
blevet forsynet med et nyt slidlag.

Udstyr
Vejtavlerne er ændret til tnotorvejsstandard.
Nødtelefonerne er blevet renoveret.

Trafik
Trafikken på den nuværende motortrafikvej
mellem ønslev og Sakskøbing ligger i dag
på ca. 12.000 b/dg. Udbygningen til mo
torvej ændrer ikke meget ved dette, men
trafikken forventes dog at stige til Ca. 13.-
14.000 b/dg. En fremtidig fast forbindelse
over Femern Bælt indgår ikke i vurderingen
heraf.

Motorvejen skiltes med en hastigheds

økonomi
Den samlede anlægssum inkl, projektering
og administration for den 14 km lange ino
torvejsudvidelse beløber sig i alt til ca. 260
mio. kr., svarende til knap 19 mio. kr. pr.
km. Beløbet fordeler sig således:
Broarbejder 13 mio. kr.
Jordarbejder 100 mio. kr.
Belægningsarbejder 60 mio. kr.
Installationer ved
Guldborgsundtunnelen 23 mio. kr.
Udstyr og øvrige arbejder 16 mio. kr.
Arealerhvervelse 3 mio. kr.
Projektering og adm 45 mio. kr.
I alt 260 mio. kr.

Entreprenorernes arbejde
Der er i alt;
• gravet, flyttet og indbygget

270.000 m3 jord
• indbygget 112.000 m3 bundsand
• indbygget 32.000 m3 stabilt grus
• udlagt 89.000 ton asfalt
• lagt 41km dræn- og rørledninger
• sat 1.300 brønde
• etableret 4 regnvandsbassiner
• opsat 26 km autoværn
• opsat 1,3 km vildthegn

Der er ombygget 4 broer på strækningen.

Medvirkende
Følgende har projekteret og ført tilsyn med
arbejderne;
• Vejdirektoratet
• Grontmij I Carl Bro
• Hansen & Henneberg
• Rambøll
• Preben Skaarup Landskabsarkitekt

Anlægsarbejdet er udført at:
• M.J. Eriksson A/S
• HedeDanmark als
• Bravida — Installationsentreprise
• Bravida — Nødtelefonentreprise
• Ommen & Møller
• NCCRoadsA/S
• MT Højgaard A/S
• EURO-Star A/S
• Dansk Auto-Værn A/S
• Melgaard a/s
• Strøm Hansen A/S
• Dansk Jordstabilisering ApS

begrænsning på 110 km/t — i Guldborg
sundtunnelen dog 90 km/t.

Trafiksikkerheden er blivet væsentlig
forbedret på strækningen, efter motorvejens
åbning, idet der ikke kan ske frontalsam
menstød på en motorvej, som der kunne på
den 2 sporede motortrafikvej. Trafiksikker
heden forbedres også igennem Guldborg
sundtunnellen.
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7afikomlægning ved kørsel i ét tunnelrør.

Erfaringer fra andre tunneler viser nemlig, at
køretøjer standser i tunneler. Enten på grund
af alvorlige hændelser eller mere almindelige
srnåuheld så som et punkteret dæk eller benzin-
mangel.

Når tunnelen ikke har nødspor, vil standsede
kørekøjer i tunnelen udgøre en stor risiko både for
selve det standsede køretøj og for den øvrige trafik.

Med overvågning bliver langsomme og
standsede køretøjer hurtigt opdaget, og det bli
ver muligt at advare og lede trafikken således, at
risikoen h)r hagendekollisioner reduceres.

Specialsystemer
Systemet, der opfanger langsomme eller stand
sede køretøjer, er et såkaldt AID-system (Auto
matic Incident Detection).

Det er speciel udviklet til vejtunneller og
fungerer både under normale forhold med ens-
rettet trafik og de mere usædvanlige situatitner
med dohheltrettet trafik gennem tunnelrørene.

Ud over den automatiske detektering af
standsede køretøjer sikrer et udvidet trafikledel
sessystem, at trafikken bliver advaret eller stand
set ved uheld eller andre hændelser i tunnelen.

Trafikledelsessystemet giver mulighed fir at
infbrmere trafikken, sætte hastighedsbegræns
ning, afspærre en vognhane, lukke for færdsel i
et tunnelrør eller omlægge trafikken fra et rør til
det andet — alt sammen fjernstyret, uden at det
kræver manuel indgrihen på stedet.

Udstyret til trafikledelse består af blandt an
det af informationstavler, variable færdselstavler,
vognhanesignaler og bomme og er placeret fra
ca. 6 km før tunnelmundingen og hele vejen
gennem tunnelen.

På kørebanen adskilles de to vognbaner med
dobbelte varslingslinier. Betydningen er dels en
enkelt punkteret stribe, som må overskrides, og
dels en fuldt optrukken linie, som ikke må over
skrides. Hvis der er rødt kryds i vognbanesigna
lerne over nabovognbanen er betydningen, en
fuldt optrukken linie.

Trafikledelse
Vejdirektoratet har udviklet en standard for det
“sprog”, der bruges til at bestemme, hvad de va
riable tavler skal vise. Guidhorgsundtunnellen er
det tredje sted i landet, hvor dette system bruges.

Guldborgsundtunnelen ifrgleperspektiv.

Kommunikationen til tavlerne sker ved stan
dard ICP/IP over Ethernet, som kendes fra In
ternettet.

Fordelen er, at man kan blande udstyr fra
flere forskellige producenter i det samme system,
når blot udstyret bruger Vejdirektoratets stan—
dardsprog.

Internt Tv-anlæg
Der er installeret et internt Tv—anlæg (ITV), sOm
består af 20 faste kameraer i tunnelen samt 12
kameraer udenfor heraf 8 bevægelige kameraer,
som kan panorere op/ned og

Ved alvorlige uheld i tunnelen kan heredska
bet sikre sig, at der er fri passage til ulykkesstedet
ved at se på billederne fra de bevægelige kameraer.

Kameraerne gør det muligt, at overvåge tun
nelen og de strækninger på hver side aftunnelen,
hvor der er installeret tavler til trafikledelse. En
kelte af kaineraerne bruges til at vurdere alarm
For boje læs.

Hojdekontrol
Erfaringen fra andre tunneler i Danmark og ud
landet viser, at køretøjer med for høje læs lejlig
hedsvis kører ind i en tunnel.

For at beskytte tunnelinstallationer mod på
kørsel og imødegå risici for den øvrige trafik er
der ved Guldborgsundtunnelen etableret et ad
varselssystem med højdekontrol.

På tavlerne angives “Max. 4,2 m”, og gule
opmærksomhedsblink aktiveres i tilfælde af højt
læs. I tilfælde af særtransporter vil politiet fjern-
betjent kunne afstille højdekontrolanlægget.
Køretøjernes højde måles i to positioner:
• før den sidste afkørsel fra motorvejen, ca. 4

km før tunnelen i begge retninger
• en position tættere på tunnelen.

Hvis den anden måling bliver aktiveret, lukkes
tunnelen automatisk for trafik ved hjælp af tra
fikledelsessystemet.

Ved Guldhorgsundtunnel er første sæt høj
demålere på motorvejen placeret, så der er god
tid til at reagere på advarslen og forlade motor
vejen ved førstkommende afkørsel.

Politi overvåger trafikken
Politiet har til opgave at reagere på hændelser,

som direkte påvirker trafikken og sikkerheden i
tunnelen.

Overvågmng af trafikken og betjening af
trafikledelsessystemnet foretages af vagthavende
på politigården i Næstved.

Politiet modtager alarmer direkte på deres
computer og optagelser, som kan ses på TV
skærme, hvorefter vagthavende kan foretage de
nødvendige afspærringer af tunnelen efter behov.

Det tekniske udstyr i og ved tunnelen over-
vågen konstant af et Styre- Overvågningsanlæg
(ScADA).

Såfremt der opstår fejl i det tekniske udstyr,
som har betydning for trafikafvikling eller -sik
kerhed, vil SCADA-systemet afsende en alarm
direkte til den tekniske døgnvagt, som er tilknyt
tet tunnelen.

G orgsundunne1eê
Automatisk overvågning og elektroniske vejtavler bliver fremover en naturlig del at Guldborgsundtunnelen, Installationen at overvågningssyste
merne er foretaget for at opretholde et højt sikkerhedsniveau i tunnellen, efter opgradering at den tosporede motortratikvej med nødspor til en
firesporet motorvej uden nødspor.

At Jens Vejiby Thomsen,
Vejdirektoratet
jvt©vd dk

.,-—

Karneraovervdgnin af’traftkken i tunnelen.

Police

i nel

Princip op bygning afScADA_systernet.
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I e-mail af3l. august 2005 har De klaget over
Århus Kommunes aørelse af 4. august 2005
vedrørende ovennævnte. Af afgørelsen sammen
holdt med tidligere korrespondance i sagen frem
gih at kommunen vil imødekomme ønsket om
fartdæmpende foranstaltninger under forudsæt
izing af at vejene delvist nedklassificeres.

En delvis nedklassificering indebærer, ar
grundejerne selv skal betale for anlæg af for
anstaitningerne. Desuden skal grundejerne
overtage den fremtidige istandsættelse og ved
ligeholdelse af foranstaltningerne samt den
fremtidige snerydning, glatforebekæmpelse og
renholdelse af vejen.

Til støtte for Deres klage har De navnlig gjort
følgende gældende:
• Kommunen har ikke anført saglige hensyn,

der begrunder, at etablering af fartdæmpen
de foranstaltninger medfører delvis nedklas
sificering.

• Kommunen har alene henholdt sig til, at ve
jene kan klassificeres i en gruppe 4.

• Det kunne være et sagligt hensyn, at fart
dæmpende foranstaltninger medfører væ
sentlig gene for udførelsen af de pågældende
opgaver (renholdelse og snerydning).

• Kommunen har ikke taget konkret stilling,
idet der endnu ikke foreligger et projekt.

Vejdirektoratet har fundet, at kommunens af
gørelse er ulovlig, fordi der ikke er hjemmel
til de stillede vilkår for etablering af fartdæm
pende foranstaltninger. Begrundelsen herfor
fremgår nedenfor.

Det påhviler vejbestyrelserne at holde
deres offentlige veje i den stand, som trafik
kens art og størrelse kræver. Vejbestyrelserne
bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på
deres veje, og afholder udgifterne, medmindre
andet er bestemt, jf. vejlovens (Lov om offent
lige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.
august 1999) 5 10, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke
bestående kommuneveje der skal nedlægges,
jf. vejlovens § 23.

Offentlige veje, herunder kommuneveje,
nedlægges efter reglerne i vejlovens 55 90-92.

Vejdirekrorarer kan som klagemyndighed
alene tage stilling til retlige spørgsmål og kan
således kun tage stilling til, om afgørelsen er
lovlig, men ikke til kommunens skøn inden
for lovens rammer, jf. vejlovens 5 4, stk. 1.

Herudover kan Vejdirektoratet tage stil
ling til, om kommunen i forbindelse med sin
afgørelse har overholdt almindelige forvalt
ningsretlige sagsbehandlingsregler, herunder
forvaltningslovens (Lov nr. 571 af 19. decem
ber 1985) regler.

Beslutningen om, hvorvidt der på en

kommunevej skal etableres fitrtdæmpende for
anstaltninger, afhænger af kommunens skøn
indenfor rammerne af vejlovens 5 10. Dette
skøn kan Vejdirektoratet ikke tage stilling til,
jf. ovenfor.

Kommunens afgørelse er som nævnt en
imødekommelse af ønsket om fartdæmpende
foranstaltninger, men på følgende vilkår:

• Anlægget af foranstaltningerne betales af
grundejerne.

• Fremtidig istandsættelse og vedligeholdelse
af foranstaltningerne betales af grundejerne.

F Fremtidig snerydning, glarførebekæmpelse
og renholdelse af vejene betales af grund
ejerne.

Vejdirektoratet og tidligere Traflkministeriet
— har på baggrund af den juridiske litteratur
(“Vejenes Retsforhold” af fhv. retspræsident
dr. jur. E. A. Ahitz, s. 287-292) i praksis lagt
til grund, at så længe der kun er tale om at yde
et fast bidrag til en bestemt foranstaltning en
gang for alle, kan der indgås en aftale, hvoref
ter grundejerne betaler for anlægget af denne
foranstaltning. Et vilkår herom vil derfor være
lovligt.

Det er også lagt til grund, at en kommune,
når den faktisk påtager sig udgifter udeluk
kende eller næsten udelukkende af hensyn til
grundejerne, må kunne betinge sig, ikke alene,
at disse betaler ftzranstaltningernes indretning,
men også deres vedligeholdelse. Et vilkår her
om vil derfor efter omstændighederne kunne
være lovligt. Vilkåret kan dog efter Vejdirekto
rarets opfattelse ikke have et sådant omfang,
at grundejerne helt eller delvist kommer til
at betale for den almindelige vedligeholdelse
af vejen, som påhviler kommunen efter den
nævnte 5 10 i vejloven.

Grundejernes pligt til snerydning, glat
førebekæmpelse og renholdelse af offentlige
veje er reguleret i vintervedligeholdelseslovens
(Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse
afveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11.
september 1997) § 5. Heraf fremgår det, at
vejbesryrelsen i byer og bymæssig bebyggelse
efter forhandling med politiet kan bestemme,
at ejerne af ejendomme, der grænser til en of
fentlig vej skal foretage snerydning, glatføre
bekæmpelse og renholdelse på fortov og sti.
Bestemmelsen indeholder således ikke hjem
mel til at pålægge grundejerne disse forpligtel
ser på vejen (kørebanen). Kommunens vilkår
herom er derfor ulovligt.

Vejdirektoratet skal i den forbindelse be
mærke, at vejlovgivningen bygger på det prin
cip, at en vej i sin helhed er enten offentlig
vej eller privat fællesvej. En delvis nedkiassi
ficering af en offentlig vej alene med henblik
på ændring af den i lovgivningen fastsatte byr

defordeling mellem vejbestyrelsen og private
grundejere vil derfor ikke være lovlig.

En afgørelse skal, når den meddeles skrift
ligt, ledsages af en begrundelse, jf. forvalt
ningslovens 5 22. Kravene til indholdet af en
begrundelse er nærmere opregnet i forvalt
ningslovens § 24. En begrundelse skal såle
des indeholde en henvisning til de retsregler,
som afgørelsen er truffet efter, samt angive de
faktiske omstændigheder, myndigheden har
lagt vægt på, og såfremt afgørelsen beror på
et skøn, de kriterier, som er lagt til grund ved
skønsudøvelsen.

Der fremgår af sagen. at Århus Kommune
har henvist til, at vejene efter kommunens
vurdering hører under kommunens gruppe 4.
Herefter forudsætter kommunens “Retnings
linier for anvendelse af fartdæmpere”, der er
vedtaget af byrådet, at vejen delvist nedklassi
ficeres til privat fællesvej. Det fremgår desuden
af kommunens brev af 21. december 2005,
at kommunen endvidere har vurderet, at der
ikke foreligger forhold, der kan begrunde, at
disse retningslinier tilsidesættes.

Det er herefter Vejdirektoratets opfattelse,
at kommunen har taget konkret stilling til
ønsket om etablering af fartdæmpende foran
staltninger, og ar kommunens begrundelse for
afgørelsen opfylder kravene i forvaltningslo
ven.

Derimod indeholder vejlovgivningen efter
Vejdirektoratets opfattelse ikke hjemmel til
de stillede vilkår for at imødekomme ønsket
om fartdæmpende foranstaltninger, for så vidt
angår vilkårene om fremtidig vedligeholdelse

Vdk har derfor anmodet Århus
Kommune om at genoptage sagen, ophæve af
gørelsen og træffe en ny afgørelse vedrørende
etablering af fartdæmpende foranstaltninger
på K-vej, S-vej og J-vej i overensstemmelse
med gældende lovgivning.

Vejdirektoratet, den 4. april2006
j.nr. 751-D0312-25

MINSTERIELLE AFGØRELSER

Vejdirektoratets brev at 4. april 2006 om tartdæmpende
foranstaltninger under forudsætning atnedkiassificering
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- Aktiviteter i udlandet

Eksport at know-how
— hvor svært kan det være?

En af vores konsulenter fik til opgave at træne medarbejderne i en trafiksikkerhedsafdeling hos de nationale vejmyndig
heder i Ghana. Han forstod, at der skulle startes “helt forfra” med de lokale folk og blev derfor forbavset over at finde den
ene hyldemeter efter den anden fyldt med standarder og rapporter om emnet — mange at dem udarbejdet at udenlandske
konsulenter, som tidligere havde lagt vejen forbi.

Hvad var gået galt, siden de stadig havde behov for teknisk bistand, når de nu havde det hele i forvejen?

Af projektieder
Per Sastbolm Mathiasen,
Grontmij I Carl Bro AIS
per. ma th ja sen©g rontm ij-carlbro dk

Jette Ravn Vestergaard,
Kommunikations-rddgiver

V - jette©jetteravn.dk

Svaret er, at eksport af know-how til udvik
lingslande handler om meget mere end at
eksportere tekniske løsninger og metoder.
Det handler i ligeså høj grad om at forstå
en anden kultur og kunne begå sig i den, og
om at kunne levere varen så godt man kan
under de betingelser, der nu engang er, der
hvor man befinder sig.

Vores erfaringer med dette er bl.a. hø-

stet gennem den tekniske bistand Gront
mij-Cari Bro har ydet til Ghana Highway
Authority og National Road Safety Com
mission i Ghana over snart otte år .— et for
løb der slutter med Danidas transportsek
torprogram i landet i 2008.

Egentlig er det enkelt: Man skal sætte
sig ind i og respektere de lokale kollegaers
kultur og arbejdsbetingelser, hvis der skal

komme noget frugtbart ud af samarbejdet.
Vi måler uvilkårligt alt det, de lokale gør

op mod vores egen høj-effektive danske ar
bejdskultur og finder hurtigt den ene svag
hed efter den anden, som vi kan pege fingre
ad og kritisere og forsøge at lave om. Men
det er ikke en god tilgang at fokusere på de
kulturelle forskelle, for så ender man nemt
med at gå død i samarbejdet og projektet,
inden det er godt i gang.

Der er brug for både fleksibilitet og op
timisme fra såvel konsulenterne som mod
tagerne, når de mange potentielle konflikter
og problemer skal løses sammen, og det er
her, den virkelige udfordring ligger.

Her følger et par af de problemer, man
typisk løber ind i.

“Last in — first out”
Glem alt om systematik og fokus. De lokale
kollegaer arbejder efter “last in — flrst out”
princippet. De fokuserer på det, der ligger

Et af Grontmj-Carl Bro’s projekter i Ghana
handlede ons at forbedre sikkerheden for sko
leborn.
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øverst i ind-bakken, eller den der ringer på
mobilen eller kommer ind ad døren nu og
her. Det er simpelthen svært for dem at ar
bejde efter en vedtaget plan, og den mang
lende fokus og prioritering i arbejdet kan
godt tage modet fra en stresset konsulent,
der forsøger efter at gøre arbejdet færdigt
inden deadline.

Men for ghanesere er det nu engang
meget uhøfligt at afvise henvendelser fra
andre mennesker. Det virker usympatisk,
pedantisk og stræberisk at beskæftige sig
med præcise mødetider og tidsplaner. Da
de samtidig er gode netværkere, er der rig
tig mange mennesker, der kommer og går
i løbet af en arbejdsdag på kontoret, så der
er ikke meget arbejdsro til at koncentrere
sig om samarbejdet med de danske kolle
gaer.

Det sociale sikkerhedsnet
Man oplever ofte at vente på et møde med
en kollega i halvanden time, og det kan der
være rigtig mange grunde til. En af dem
kunne være, at vedkommende er blevet
kaldt på sygehuset med mad til sin gamle
mor. Sundhedssystemerne i udviklingslan
de er langt fra vores standarder, så familien
skal stå for meget af det, vi tager for givet i
Danmark — feks. transport med Falck eller
hjemmehjælp. Og det fylder rigtig meget i
deres hverdag, hvor også den udvidede fa
milie forventer hjælp fra dem, der har lidt
mere end dem selv.

Lønnen
Offentligt ansatte Par en meget lav løn. En
senioringeniør får omkring 1.500 kr. om
måneden og forventes oven i købet selv at
betale for mobiltelefoni på arbejdet. L.avt
placerede sekretærer Par et par hundrede

Øvelser i marken.

kroner om måneden. Den lave løn skyldes
ikke, at det er billigt at bo eller leve i hoved
staden Accra, det er det ikke.

De er dermed tvunget til hele tiden at
tænke på, hvilke aktiviteter på eller uden for
arbejdspladsen, der kan kaste lidt mere af
sig. Feks. vil de automatisk gå efter møder,
kurser eller workshops, der udløser diæter,
uanset hvor væsentligt eller uvæsentligt
emnet er. Mange har en lille business ved
siden af, som også kræver tid og ressourcer.
Kerneområderne på deres arbejde, som de
skulle bruge mest tid på, Par lavere prioritet,
hvis der ikke kan reddes lidt ekstra til dagen
og vejen.

Boksprincippet
Underordnede medarbejdere arbejder kun i
deres egen boks, med mindre de blive bedt
om andet. De venter på, at en opgave kom
mer ind, løser den, og afleverer den videre
i systemet uden at føle ansvar for at følge
den på vej. Derfor strander ting ofte eller
kører af sporet, uden at nogen rigtig vil tage
ansvaret.

En af forklaringerne er, at organisatio
nerne er meget hierarkisk opbyggede. Re
spekten for overordnede gør, at man ikke
tør tage beslutninger og udvise initiativ
uden chefens accept. Man ser heller ikke
på tværs af projekter i organisationen eller

Samarbejde i marken.

_

I
Ghanesiske kollegaerfra National Road Safety Commission coacher deres yngre medarbejdere.
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koordinerer med andre afdelinger, som be
skæftiger sig med samme emne.

Dette er muligvis et produkt af, at sko
lesystemet med meget store klasser lægger
op til læring via udenadslære, repetition og
envejskommunikation. Der er ikke rigtig
plads til eller tradition for at udvikle elever
nes evne til at tænke selvstændigt, reflektere,
analysere og samarbejde. Dette tager de med
videre i deres arbejdsliv. De skal først til at
lære at udvikle disse kompetencer senere i
livet, når de sidder i en organisation, og de
er længere tid om at komme op i omdrej
ninger, fordi de er afi.’entende.

Det betyder samtidig, at de overordnede
seniorer i en organisation er nødt til at be
skæftige sig med alt for meget, stort som
småt, og det går ud over det, de i virkelighe
den skulle bruge deres tid på, nemlig plan
lægning, uddelegering og management.

Hvad gør man ved det?
Som vi har oplevet det, er succeskriterierne
for frugtbart samarbejde mellem udenland
ske konsulenter og lokale kolleger følgende:

Alfa og omega er ejerskab: Lad mod
tagerne selv erfare, hvad det handler
om. Slip dem, når de er parate, og lad
dem gøre det på deres egen måde. “Sit
in the seat next to the driver, not in the
drivers seat”, som det lidt kliche-agtigt
udtrykkes blandt konsulenter — men
det holder

• Vær ikke altid bedrevidende, når tin
gene ikke kører, som de skal. Gå bag
om de umiddelbare problemer og find
de egentlige årsager — og vis forståelse
for dem

• Få et kollegaforhold til de lokale sam
arbejdspartnere, snarere end et konsu
lent-modtager forhold

• Vis respekt for de lokale værdier og
den lokale kultur, traditioner og fami

liemønstre. Tag dem som en oplevelse,
selvom de i den grad præger arbejdet
på godt og ondt. _

Hvorfor er det
— alligevel — en fornøjelse?
Det er det fordi Ghaneserne har en ukuelig
optimisme og høflighed på trods af, at de
arbejder under meget svære betingelser. Det
er stort set op ad bakke hele vejen, men de
tager tingene, som de kommer og forsøger
til enhver tid at få det bedste ud af situa
tionen.

I realiteten har mange ghanesere i de
organisationer, vi har arbejdet med, en tem
melig høj arbejdsmoral. De bruger flere
timer på arbejdspladsen end vi gør, og de
holder ikke ferie, hvis der ikke er tid til det.

Mange er også meget kompetente inden
for deres område, ekstremt velformulerede
og har god situationsfornemmelse. Det er
rigtig meget værd, hvis man skal begå sig og
lave lobbyarbejde for trafiksikkerhed, eller
et andet emne inden for udviklingssamar
bejde, som ofte har lav prioritet fra politisk
side (det er derfor, de skal udvikles). Disse
kompetencer skal erkendes af udenland
ske konsulenter, som måske slet ikke er på
samme niveau, og de lokale skal støttes i at
udnytte dem fuldt ud.

Vi har haft den fornøjelse at arbejde
med ghanesere, der har været parate til at
opgradere deres viden og sætte sig ind i,
hvad tingene handler om. Ghanesere, der
har forstået at relatere til deres egen situati
on, og som har været meget konstruktive og
vedholdende, når de først har “set lyset”.

De kulturelle forskelle er man nødt til at
tage som en oplevelse, og der skal fokuseres
lige så meget på menneskelige egenskaber
og personlig udvikling hos modtagerne som
på tekniske kundskaber. Gør man det, er
der gode chancer for, at projekterne virkelig
rykker sig. Ghaneserne har bevist for os, at
det kan lade sig gøre at skabe forandring,
når bare man kommer tæt nok på dem og
det, det hele handler om.

.1
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BOGANMELDELSE
— Lærebog i Kollektiv trafik

Af Adm. direktør Johannes Sloth,
Trafikselskabet Movia
jos@movia.dk

Så kom den endelig; bogen om kollektiv
trafik. Niels Melchior Jensen har samlet sine
noter og optegnelser fra et langt og aktivt liv
som konsulent og underviser ved AUC i en
ny lærebog: “Kollektiv Trafik, forudsætnin
ger, planlægning og eksempler.” I forordet
udtrykker forfatteren håbet om, at bogen
udover brug i civilingeniøruddannelsen på
Aalborg Universitet også vil blive til hjælp
og inspiration i kommuner, trafikselskaber
og hos konsulenter.

Det er jeg ikke i tvivl om bliver tilfældet.
Det er der flere grunde til. Der findes vel
næppe andre tilsvarende værker på dansk i
dag. Bogen kommer godt rundt om stof
fet. Der er ikke mange aspekter omkring
den kollektive trafik, der ikke er behandlet i
værket; bogen er på 184 A4-sider med mas
ser af illustrationer, tabeller og litteraturhen
visninger. Bogen er ydermere tilgængelig på
http://www.plan.aau.dk/ - melchior/Kollek
tivtrafik.htm. Her findes links til bogens ka
pitler enkeltvis. Det er meget brugervenligt,
men også særdeles praktisk. Det gør det let
at bruge bogen og overkommeligt at ajour
føre værket. Det sidste er vigtigt.

Bogen er Fyldt med helt friske eksempler
og den seneste lovgivning. Og der sker me
get på den front i disse år. Så nu har Niels
bygget fundamentet til det værk, der med
den rette pleje kan blive værket, vi søger
viden i, når vi har med kollektiv trafik at
gøre. Men der skal også pleje til. Værket er
i sin nuværende form ikke velegnet til selv-
studier; for den læge læser. Dertil er der for
mange afsnit, der kræver en uddybning og
en tilhørende debat mellem lærer og stude
rende.

De tekniske afsnit om bustyper, vejan
læg for busser på vejnettet, stoppesteder og
terminaler er de mest omfattende og selv
bærende kapitler. De bygger på de vedtagne
vejregler på området og kan læses og forstås
uden mange uddybende forklaringer. Ka
pitlerne om busnettets planlægning og kø

replanlægning er også ganske omfattende,
men alligevel for kompliceret
til at være selvbærende i
bogen. Planlægningens
mange dilemmaer er om
talt. Hvad er det kunderne
ønsker: høj frekvens, kort
rejsetid, pålidelighed, gode
korrespondancer og omstig
ningsforhold osv.? Nettet skal
betjene alle rejsemål, men skal
være overskueligt og uden om
vejskørsel. Høj pålidelighed og
rejsehastighed stiller krav til at
bussen har prioritet i trafikken.
For at sikre dette koster det par
keringspladser, plads til biler, cyk
lister, penge og politisk mod.

Alle disse aspekter er kortfattet
omtalt og problemerne illustreret,
men uden en løsning. Det er til gen-
gæld godt. For den findes ikke. Det
vil altid være et resultat af en politisk
proces. Hvor forskelligt det kan falde
ud illustreres i bogen ved nogle eksem
pler fra det virkelige liv. I Zürich kører
indbyggerne i gennemsnit 600 ture i
busser og sporvogne på et år. I Århus er
det tilsvarene tal 125 ture. Den kollek
tive trafik er i Schweiz udviklet og plejet
gennem mange års konsekvent trafikpo
litik. Tilsvarende succes er vi i København
ved at få på cykelfronten. Virkemidlerne er
de samme; det lange seje træk, hvor cyklerne
tilgodeses, når det er muligt. Ingen projek
ter vedtages på rådhuset i hovedstaden uden
konsekvenserne for cyklen er taget i ed.

Trafik og kollektiv trafik i særdeleshed er
typisk blevet anset for en rendyrket ingeni
ørdisciplin, der kan håndteres med en pas
sende blanding af trafikmodeller, regneark
og kurvelinialer. De kundevendte dele som
efterspørgsel, kvalitet, takstpolitik, infor
mation og markedsføring er først for alvor
kommet på agendaen de seneste år; det er
måske det allervigtigste, men i hvert fald det
allersværeste at komme til bunds i og for
stå. Disse temaer har heldigvis fundet plads
i det nye værk, men er ikke trådt i bund.
Det er derfor også de afsnit, der fremadret
tet med fordel kan kæles mere for. Det er
spændende problemstillinger, der er helt af
gørende at forstå og blive klog på, hvis man
skal udvikle de rigtige tilbud til kunderne
OG få dem til at købe dem: Og det er det,
det drejer sig om.

Er der andre forbedringsområder til
de næste versioner af bogen? Det efterlyser
Niels i sin indledning. Jeg vil byde ind med
et par forslag.

Kollektiv trafik har en geografisk dimen
sion. Der er kæmpestor forskel på løsnin
gerne i og omkring de større byer og i mere
landlige omgivelser. På landet er deri udpræ
get grad tale om en social foreteelse tiltænkt
børn, unge og ældre uden bil; mens den i by-

er
ne er et reelt

alternativ til bilen med en sti
gende betydning for afhjælpning af trængsel
og forbedring af det lokale miljø. Temaerne
er anslået i bogen, men kunne overvejes
suppleret med en præcisering af de forskel
lige roller.

Kollektiv trafik er i stigende omfang gjort
til genstand for udbud, dvs, en adskillelse af
myndigheds- og udførerrollen. Kystbanen
har netop været igennem en udbudsforret
ning. Der går ikke en måned, hvor der ikke
finder busudbud sted. Det er et vigtigt tema
af stor betydning for både økonomi og kva
litet. I forbindelse med udbudsforretningen
sker der også valg af brændstofteknologi.
Det er også et emne, der får stigende fokus i
en periode med de globale klimaændringer
højt på den politiske dagsorden. — Endelige
et lille hjertesuk. Jeg er overfølsom for no
tater uden dato og diagrammet uden præcis
angivelse af enheder på akserne. Derfor vil
jeg anbefale, at alle diagrammet — og dem
er der heldigvis mange af— gås igennem og
forsynes med de rette måleenheder. Det vil
pynte.

En stor tak til Niels for et vigtigt værk.
Det har været savnet. Der er rigtig mange
emner, der er behandlet godt og grundigt.
Der er temaer, der kan udbygges og enkelte
helt nye problemstillinger kan overvejes
inddraget i bogen. Det er et byggesæt med
et rigtigt solidt fundament, der hermed er
komme på markedet og på nettet.

DECEMBER 2007 • DANSK VEJTIDSSKRIFT 47



- ‘ZI’ Aktiviteter i udlandet

EU’s prorfterede infrastruktur
Tetraplan er — sammen med en række andre partnere — i gang med et større projekt (IEN-connect) om de
trans-europæiske transportnet (TEN-T). Med projektet lægges der op til en revision at det nuværende TEN-T
prioritetsprogram. Tetraplan-konsortiet bistår FU-kommissionen med udpegning og den tekniske analyse at
de projekter, der skal indgå i dette program.

At Morten Steen Petersen,
Tetreplan
msp©tetraplandk

Udvikling af de
transeuropæiske transportnet
Da de seks oprindelige medlemmer af
Den europæiske Kul- og Stålunion opret
tede unionen, var der primære formål at
søge samarbejde inden for nogle centrale
økonomiske områder, fordi konkurrencen
om at få de mest profirable landområder
havde affødt flere krige mellem staterne.
Men efterhånden som kul og stål trådte i
baggrunden, udviklede samarbejdet sig i en
mere omfattende økonomisk retning, og
samarbejdet blev omdøbt til De europæiske
Fællesskaber, EF og samtidig udvidedes EF
med 2 nye medlemslande i 1972. Allerede i
1976 blev de første planer lagt om et sam
menhængende transportnet i EF, det så
kaldte Trans-Europæiske Net for Transport,
TEN-T.

I 1996 kom der et sæt politiske ret
ningslinier for udvildingen afTEN-T. Her
er det anført, at TEN-T er en samling af
de enkelte landes vigtigste veje, jernbaner,
indre vandveje, lufthavne og havne, både
på kysterne og inde i landet, som også har
betydning for EU’s vareforsyning og inter
national transport af passagerer. Udvikling
afTEN-T er en vigtig faktor for det indre
marked. TEN-T medvirker også til at skabe
sammenhængskraft i Unionen ved at give
de fjernt beliggende egne en forbedret ad
gang til de centrale markeder.

Der blev udviklet metoder til at analy
sere EU’s fordele ved at få et sammenhæn
gende infrastrukturnet, hvor eksempelvis
tog uhindret kunne passere grænserne.
Og det første TEN-T prioritetsprogram
blev udviklet af et udvalg med Henning
Christoffersen som formand. Programmet
blev endeligt lagt fast ved et møde mellem
stats- og regeringscheferne i Essen i 1994.

Programmet omfattede 14 projekter, hvor
iblandt var Øresundsforbindelsen.

TEN-T i Danmark omfatter Europave
jene, dvs, det store H med grene til Frede-

List 0 EssenfOubtin rail prolects (201e)

— List i P nority Ialt prolects (2020)

Ust

2 Priorily ra projeIts ror the long lerm

— List 0 0 eserdDublln mad projects (2010)

List i Priority road projeets (2020)

Q List i Island wateiway s prnjects (2020)

Ust 2 Inland waterways p,ojects for the long term

Van Miert udvalgets forslag til et Europiriskprioritetsprograin.
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rikshavn, Hirtshals, Esbjerg og Gedser. Det
omfattede jernbanenet forlober stort set pa
rallelt med vejnettet, bortset fra stræknin
gen Nykøbing F - Gedser. der ikke er en del
afTEN-T.

Det er op til de enkelte medlemslande
at gennemføre TEN-T, og programmet er
meget ambitiøst. Derfor blev der allerede i
2001 gennemført en revision, hvor man fo
kuserede aktiviteterne på at reducere flaske-
halse og gennemføre projekter, der kunne
modvirke den tiltagende trængsel i EU’s
overordnede transportnet. Dette skulle ske
dels ved at formindske de såkaldte horison
tale forhindringer, hvilket blandt andet om
fatter interoperabilitet på baneområdet og
introduktion af begrebet “freight integra
tor”, der skal sikre, at sø- og banetransport
anvendes i højere grad end vej transport, dels
ved at udpege nogle specifikke væsentlige
projekter, hvis gennemførelse skulle priori
teres højt. Endelig ændredes de finansielle
regler således, at EU’s tilskud til gennemfø
relse afgrænsekrydsende baneprojekter blev
forøget til 20%, hvis de blev gennemført,
hvor der var en naturlig barriere. Femern
Bælt projektet opt,’lder netop dette krav.

Udvalgsarbejde om det Transeuropæiske
transportnetværk
I 2003 tog EU-kommissionen fat på end
nu en vigtig nytænkning afTEN-T. Med
lemsantallet i EU ville stige med 10 nye
øst- og centraleuropæiske medlemmer d.
1.1.2004, og en række nye lande med en

okonomi, der var mindre udviklet end Vest-
europas, ville blive medlemmer. Kommis
sionen nedsatte derfor et udvalg, en såkaldt
High Level Group, under ledelse af Karel
van Miert, og dette udvalg gennemgik det
transeuropæiske transportnet og endte med
at foreslå et nyt prioritetsprogram, hvor
tyngdepunktet rykkede mod øst. Men ud
valgets forslag omfattede også mange an
dre af de udfordringer, transportsystemet i
Europa står overfor. Således introduceredes
Havmotorvejene (Motorwavs of the Sea),
der skal sikre overflytning af gods til vand-
båren transport. Van Miert udvalget pegede
også på en nærmere sammenknytning afEU
og dets naboregioner, herunder Rusland,
Hviderusland og Ukraine samt middelhavs
landene syd og øst for Middelhavet. Endelig
foreslog udvalget et prioritetsprogram, der
omfattede 30 vigtige projekter for udviklin
gen af det transeuropæiske transportnet.

Man lægger mærke til, at der i udvalgets
forslag er en del vejprojekter i Vesteuropa,
men også at de alle er projekter, der stam
mer fra Christoffersen - udvalgets forslag.
Van Miert udvalget har kun peget på enkel
te vejprojekter, og kun i Polen, Tjekkiet og
Rumænien. Derudover peger udvalget på et
stort antal grænsekrydsende baneprojekter.
Det er i tråd med udvalgets opfattelse af, at
jernbanen skal fremmes for at aflaste vejin
frastrukturen.

Af særligt danslce forhold kan peges på,
at såvel øresundsforbindelsen som Femern
Bælt forbindelsen plus jernbaneforbindel

sen fra Rødby til København er optaget på
udvalget liste over prioritetsprojekter.

Nye behov i en verden der udvikler sig
Van Miert udvalget var meget opmærksom
på, at udvalgets forslag skal gennemføres i
en foranderlig verden. Derfor er det også
nævnt i udvalgets afrapportering, at pro
grammet skal revurderes løbende. Og dette
er planlagt at skulle ske i 2009. For at for
berede denne revision er der udbudt en op
gave fra kommissionens side, der sigter mod
at gennemføre en vurdering af de gamle,
endnu ikke udførte prioritetsprojekter og
sammenhoide dem med nye projekter, der
vurderes at være nødvendige for gennem
førelse af EU’s transportpolitik. I den nye
transportpolitik lægges der stor vægt på at
styrke forbindelserne til EU’s naboregioner.
Der har været gennemført et udvalgsarbejde
i 2005, der resulterede i udarbejdelsen af
et forslag til netværk for fred og udvikling
med undertitlen “Forlængelse af de store
Transeuropæiske transportakser til EU’s na
bolande og -regioner”. En del af de projek
ter, der i dag er prioritetsprojekter, er inde
holdt i dette netværk for fred og udvikling.
Der er imidlertid en række øst-vest gående
projekter, som vil blive inddraget i den nye
prioritering.

Kommissionen har understreget, at det
ikke kun er relationerne til nabolandene,
der skal styrkes, men understreger også fort
sat behovet for at fremme brugen af bane og
sotransport som erstatning for vejtransport.

EU kommissionens angivelse afdet danske TEN vej- og banenet, 2001.
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Kommissionen lægger også stor vægt på
projekter, der kan medvirke til en stærkere
sammenbinding af de ydre dele af EU med
kerneområdet i Tyskland, Benelux, dele af
Frankrig, Italien og UK.

Og EU’s politik på transportområdet
har endnu ikke ført til de resultater, man
gerne vil have. Den økonomiske vækst er
stabil i Europa, Europas befolkning bliver
rigere, og det medfører, at personbilparken
vokser. Produktionen spredes endnu mere,
end den har været tidligere, med outsour
cing til fjerne lande og en betydelig vok
sende transport. Samtidig er miljøet under
pres, og klimadebatten har på det seneste
peget på transporternes væsentlige rolle i
udledningen af drivhusgasser. Trafikken er
øget på det europæiske vejnet. Alle disse
forhold indgår i den kommende vurdering
af, hvilke projekter der kan kvalificere for
det kommende prioritetsprogram.

På vej mod et nyt prioritetsprogram
Et konsortium under ledelse af det danske
rådgivningsfirma Tetraplan har vundet op
gaven, TEN-connect, med at udvikle dette
prioriteringsprogram. Det er et omfattende
projekt, der har en stram tidsplan. Blandt

konsortiets deltagere er også tre andre
danske firmaer og forskningsinstitutioner,
nemlig Center for Trafik og transport på
DTU, Rapidis og Informi. De to først
nævnte har også medvirket ved udvikling
af EU kommissionens nye transportmodel,
Trans-Tools, der har været en væsentlig for
udsætning for, at Tetraplan konsortiet vandt
opgaven.

Den udbudte opgave omfatter som det
første udarbejdelse af trafikprognoser for
passager- og godstransport for det euro
pæiske TEN-T net og dets forlængelse til
naboregionerne. Der udarbejdes prognoser
under forskellige scenarieforudsætninger,
herunder økonomisk vækst og befolknings
udvikling. På dette grundlag identificeres
transnationale akser, der skal opfylde dels
nogle intraEU formål som sammenbinding
af periferi med centrum, forøgelse af til
gængelighed, etc., og dels en forbedring af
tilgængeligheden til naboregionerne.

TEN-connect omfatter desuden identi
fikation affiaskehalse, og det kan være såvel
trængselsmæssige, som horisontale og mil
jømæssige. I dette indgår også en kortlæg
ning af dele af vej- og banenettets tilstand,
primært i den østlige del afEU. Horisontale

flaskehalse kan være problemer med græn
sepassage. Sådanne kan også være af teknisk
art, eksempelvis ved skift af sporbredde fra
Ukraine til Polen, eller sikkerhedsudstyr
mellem Tyskland og Danmark, men kan
også være af administrativ art, eksempelvis
lange opholdstider ved grænsen på grund
af mange formaliteter. Også miljømæssige
flaskehalse i forbindelse med infrastruktu
ren vil blive identificeret, eksempelvis særlig
uheldsbelastede strækninger, og naturbe
skyttelsesområder.

Med udgangspunkt i de identificerede
akser og flaskehalse kil TEN-connect
identificere projekter, der kan kvalificere
til at indgå i et justeret prioritetsprogram.
Kvalifikationen bliver baseret på Cost-Be
nefit analyse, der omfatter både anlægs- og
vedligeholdelsesomkostninger, transport-
omkostninger og miljøomkostninger.

TEN-connects resultater skal ligge til
grund for et udvalgsarbejde, der skal be
gynde i efteråret 2008. Det er en stor ud
fordring for Tetraplan at sikre, at projektets
resultater er tilgængelige for dette udvalgs-
arbejde, når det indledes.

—
VejforvaItnng

Skøn under regel
Et dilemma mellem lovlighed og enkel administrativ behandling

Ivan Skaaning Hansen,
Specialkonsulent,
Vejdirektoratet,
Vej- og Trafikomrddet
1h5©vddk

Som sagsbehandler i Vejjura, Vejdirektoratet, hvor vi behandler klager over kommunernes afgørelser truffet efter vejlovgivningens bestem
melser, og som en at oplægsholderne i Vejjuras Rejsehold lærer man hurtigt, at visse typer af forvaltningsretlige mangler eller fejl er svære at
udrydde.

En fejl, man ofte vil møde, og måske ikke altid kan gribe ind over for, er den forvaltningsretlige tilblivelsesmangel “at sætte skøn under regel”.

Skønsmæssige afgørelser
Vejlovgivningen indeholder mange “kan-
regler”. Det betyder, at vejmyndigheden
såvel har ret, men også pligt til at skønne i
hver enkelt sag.

Helt grundlæggende skal vejmyndighe
dernes skønsmæssige afgørelse træffes efter
en afvejning af ansøgerens argumenter for
at f tilladelse holdt op imod vejtekniske
og trafikale hensyn, ikke mindst trafiksik
kerhedsmæssige hensyn. Men ved siden af

disse hensyn kan vej myndighederne også
varetage andre almene, offentligretlige hen
syn.

Vej bestyrelsen kan efter sådanne overve
jelser for eksempel give tilladelse til, at der
opstilles salgsboder eller politiske plakater på
byens torve og gader, tilladelse til en ekstra
overkørsel fra en ejendom til den offentlige
vej. Vejmyndigheden kan for eksempel give
tilladelse til, at bestemte parkeringspladser
på private fællesveje i byerne forbeholdes be

stemte brugere, eller til at parkeringspladser
på private fællesveje i byerne administreres af
private parkeringskorps.

Interne regler
Mange kommuner og Vejdirektoratet har
udarbejdet interne regler, fx i form afvejled
finger, paradigmer, faste praksisdannelser og
lign. Kendetegnende for de gode interne reg
ler er, at de opregner de lovlige hensyn, som
kan eller skal indgå i myndighedens afgørelse.
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Disse prak.sisbeskrivelser har mange ad
ministrative fordele. De sikrer bla. en smidig
og hurtigt sagsbehandling — en forudsigelig
hed, der gør det nemt for borgeren at ind
rette sig — og mindsker risikoen for usaglig
forskelsbehandling.

Der, hvor de interne regler bliver proble
matiske, er, når de afskærer lovlige hensyn fra
at indgå i myndighedens overvejelser. Når de
afskærer en konkret (individuel) stillingtagen
til den foreliggende sag. Når de — heldigvis
kun i sjældne tilfælde — indeholder ulovlige
hensyn.

Hvad sker der,
når en myndighed sætter skøn
ander regel?
En afgørelse, hvor skønnet er sat under regel,
er for det første udtryk for manglende respekt
på loven, lovgiverne. Pointen er netop, at et
flertal i Folketinget har bestemt, at denne regel
skulle være en skønsmæssig regel — muligvis
for at sikre sig, at reglen kunne rumme frem
tidens udvikling og livets mangfoldighed.

En afgørelse, hvor skønnet er sat under
regel, lider af en så alvorlig tilblivelsesmangel,
at klagemyndigheden kun kan konstatere, at
afgørelse er ulovlig, og bede kommunen gen
optage sagen og træffe en ny, lovlig afgørelse.

Praktiske eksempler
Eksempel i
En række kunststuderende søgte om tilladelse
til at ophænge bannere ved indfaidsportene
til et stærkt befærdet gågadesystem. Bannere
symboliserede Ungdomshuset og var angive
ligt en lcunstnerisk undersøgelse af, hvordan
den enkelte fodgænger ville reagere på at gå
ind i et rum, de ikke kunne undvige. Ban-

nerne skulle være hængt op i et enkelt døgn
midt i december måneds julehandel.

Kommunen havde vedtaget ‘almindelige
bestemmelser om råden over vejareal’. Ifølge
disse regler var bannerne for store. Uanset at
disse regler er fastsat med henblik på at va
retage tarv til vejenes primære funktion som
færdselsareal, burde kommunen konkret have
vurderet, om det i denne sag var nødvendigt
at fastholde afstandskravene i de almindelige
bestemmelser.

Kommunens afslag blev tilsidesat som
ugyldig, fordi kommunen alene havde vare-
taget færdselsmæssige hensyn og ikke samti
digt hensynet til vejarealets brug til offentlig
meningstilkendegivelse m.v. Endvidere var
en række ukorrekte faktiske oplysninger ind
gået i beslutningsgrundlaget.

Eksempel 2
En kommune havde meddelt afslag på en an
søgning om tilladelse til at omlægge en privat
fællesvej på landet. Kommunen begrundede
sit afslag med, at den var enig med 8 bru
gere af vejen i, at omlægningen ville være til
ulempe for færdslen i området.

Der var intet, der tydede på, at kommu
nen havde afvejet vejejerens ønske om om
lægning mod eventuelle indsigelser fra vejbe
rettigede til vejen.

Afgørelse led således dels af, at kommu
nens skøn var sat under regel (8 brugere var
imod), og at det var tvivlsom, at kommunen
havde foretaget en af.’ejning af parternes (de
vejberettigedes og vejejerens) interesser og ar
gumenter.

Eksempel3
Selv Vejdirektoratet ved Vejjura kan komme

galt afsted. I en sag, der gik til Folketingets
Ombudsmand, havde en kommune ved lod
trækning truffet afgørelse mellem to lige kva
lificerede ansøgere om en stadeplads for en
pølsevogn. Vejdirektoratet accepterede denne
løsning og havde ikke grundlag for at antage,
at afgørelse hvilede på usaglige hensyn.

Men ombudsmanden fastslog, at en
skønsmæssig afgørelse ikke må afhænge af til
fældighed. Stadepladsen skulle besættes med
‘den bedst egnede’, og lodtrækningen kunne
efter ombudsmandens opfattelse styrke for-
modningen for, at skønnet var sat under re
gel. Ombudsmanden bad derfor Vjdirekto
ratet om at henstille til kommunen, at den
genoptog sagen og traf en afgørelse under
varetagelse af saglige hensyn.

Konklusion
Det kan ofte være svært at se, at vejmyndig
heden har sat skønnet under regel. Men hvis
vej myndigheden aldrig ses at give bestemte
typer — lovlige — tilladelser, og vejmyndighe
den på opfordring ikke er i stand til at doku
mentere, at sådanne tilladelser er givet, kan et
konkret afslag findes ugyldigt, fordi skønnet
er sat under regel.

Reglen om, at vi ikke må sætte skønnet
under regel, skærper således opmærksomhe
den på, at vi skal inddrage de relevante hen
syn, skal foretage en konkret vurdering og
træffe en afgørelse.

Det er ikke altid nemt, og vi vil blive ud
sat for kritik og utilfredshed, uanset hvad vi
gør.

Men i respekt for loven — forbuddet mod
at sætte skøn under regel skal overholdes.

Herning Kommune har i brev af2. juli 2007 bedt
os om en udtalel.re om ovennævnte emne.

I oplyser følgende:
Herning Kommune har foretaget en kapacitets
beregning af krydset R-vej!G-plads i forbindelse
med planlægning af et nyt boligområde mod
nord.

Der er mod nord planlagt et boligområde
med Ca. 500 boliger. Første etape, som er under
realisering, kommer til at bestå afca. 80 boliger
med tilhørende 9 hullers golfbane.

Konklusionen på beregningerne er, at der i
forbindelse med etableringen af 1. etape er be
hov for at etablere et signalanlæg i krydset for at
forbedre trafiksikkerheden

R-vej er en hovedlandevej, som i efteråret
2008 — efter åbningen af den nye motortrafikvej
syd om S — bliver en kommunevej, mens de 2
tilsluttede veje fra syd og nord er kommuneveje.

I forbindelse med godkendelse afoverkørslen
fra en privat fællesvej fra det nye boligområde
mod nord til den nordlige kommunevej, vil
Herning Kommune have undersøgt mulighed
erne for at stille krav om et økonomisk bidrag
til sikring af krydset fra den private entreprenør,
som er i gang med bolig- og golfbaneprojekrer.

I har telefonisk oplyst, at den private fælles
vej skal have adgang til konsmunevejen ca. 140
m nord for hovedlandevejen.

Vejdirektoratets udtalelse
Der er i det foreliggende tilfælde ikke hjemmel
i vejloven (lov om offentlige veje - lovbekendt
gørelse nr. 671 af 19. august 1999) til at kræve,
at bygherren/entreprenøren for det omhandlede
bolig- og golfbaneprojekt bidrager til en bedre
sikring afkrydset mellem hovedlandevejen og de
to kommuneveje.

Kun hvis den private fællesvej skulle have

adgang til kommunevejen mindre end 50
fra hovedlandevejen, ville Vejdirektoratet som
vejbestvrelse kunne stille krav om, at bygherren!
entreprenøren skulle bidrage til en bedre sikring
af krydset.

Når hovedlandevejen er nedklassificeret
til kommunevej, vil der i vejloven iklce være til
hjemmel at stille et sådant kra uanset afstanden
mellem vejadgangen og vejkrvdset Det fremgår
af vejlovens § 70, stk. 2 og 3. hvor stk. 2 kun
omfatter hovedlandeveje.

Vejdirektoratet, 5. oktober 2007
(I)ok. 07/07814-5)

MINISIERIELLE AFGØRELSER

Vejdirektoratets brev at5. oktober2007 om udgiftsfordeling til
sikring at eksisterende vejkryds

.
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Baggrund
Stockholm stad bad i foråret 2007 Cowi
udarbejde en rapport, som skulle opsamle
de erfaringer der var høstet i forbindelse
med første kontrakt om indsamling af rej
setidsdata. Rapporten skulle også komme
med anbefalinger til, hvordan et nyt udbud
kunne opbygges.

Rapporten blev sammen med en indstil
ling fra teknisk forvaltningen præsenteret
for byrådet i juni 2007. Byrådet besluttede,
at Stockholm stad skulle genudbyde opga
ven med at levere faktiske rejsetider fra tra
fUdcen på hovedvejnettet i Stockholm. Cowi
har haft opgaven med at udarbejde udbuds
materiale og sende opgaven i udbud.

Opsamlede erfaringer
Erfaringsrapporten dækker arbejdet fra
2002, da Stockholms stad begyndte at dis
kutere behov og muligheder for fremskaf
felse af nye typer data til beskrivelse af frem
kommeligheden i Stockholmstrafikken. Det
stod ret hurtigt klart, at der ville være behov
for at få information om rejsetider. Sammen
med traditionelle traflktællingsdata, ville
det give mulighed for bedre kortlægning af
trafikafviklingen i Stockholm.

Stockholm stad lavede en undersøgelse
af, hvilke tekniske løsninger som kunne give
den ønskede adgang til information om rej
setider. De forskellige tekniske løsninger
havde alle hver deres fordele og ulemper.
Ambitionen var også at få belyst, hvad det

ville koste at realisere — dvs, etablere og
drive — de forskellige tekniske løsninger.
Undersøgelsen udviste stor usikkerhed om
kring prisen for de forskellige tekniske løs
ninger, så konklusionen blev, at Stockholms
stad hverken skulle indkøbe eller drive no
get teknisk system, men udbyde opgaven
med fremskaffelse af rejsetider som en tje
nesteydelse. Givet at kravene til kvaliteten
af registrerede rejsetider kunne beskrives til
strækkeligt godt ville den væsentligste vur
dering af indkomne tilbud kunne baseres på
en ren prissammenligning.

Vejnettet blev delt op i strækninger og
knudepunkter. Hver strækning blev specifi
ceret individuelt, og det blev muligt for en
tilbudsgiver at afgive tilbud på de stræknin
ger, som fandtes mest attraktive. Det ville
selvsagt også være muligt for en tilbudsgiver
at afgive tilbud på samtlige strækninger, når
blot prisen på hver strækning kunne identi
ficeres. Hvis den samlede pris for alle stræk
ninger blev for høj i forhold til budgettet,
havde Stockholms stad så mulighed for at
fravælge bestemte strækninger.

Det var en del af udbudsbetingelserne,
at leverandøren havde det fulde ansvar for
at anskaffe, installere, drive og vedligeholde
det udstyr, som leverandøren fandt nødven
digt for at kunne levere rejsetider med den
aftalte kvalitet. Leverandøren skulle således
også selv stå for aftaler med ejere af infra
strukturer, som skulle anvendes til monte
ring af feltudstyret, afholdelse af omkost
ninger til datakommunikation, programli
censer, elforbrug

Afregningen for rejsetider blev baseret

på en fast pris per strækning per måned un
der forudsætning af, at alle de aftalte data
blev afleveret i tide og i rette kvalitet. Doku
mentation af datakvaliteten skulle løbende
leveres af leverandøren og blev lejlighedsvis
tjekket af Stockholm.

Erfaringer fra første udbud
Den egentlige tilbudsevaluering blev alene
baseret på dataprisen per strækning, da alle
tilbudsgivere accepterede at levere rejsetids
data i den efterspurgte minimumskvalitet.
Der var nogle tilbudsgivere, der ikke afgav
tilbud på hele vejnettet, men kun nogle en
kelte strækninger. De fleste løsninger byg
gede på ANPR (Automatic Number Plate
Recognition), men løsninger med læsning
af RFI-tags eller brug af mobiltelefon nettet
blev også præsenteret.

Det blev hollandske ARS Traffic &
Transport Technology, som Stockholm stad
i slutningen af 2003 indgik aftale med om
levering af rejsetider på samtlige vejstræk
ninger. ARS havde en løsning, som byggede
på en kameraløsning og læsning af num
merplader.

I 2004 begyndte leveringen af rejsetids
information for flere vejstrækninger, og fra
2005 blev rejsetidsinformationer leveret for
alle strækninger.

Stockholm stad har lejlighedsvis udført
kontrol af de leverede rejsetidsinformatio
net, man har modtaget, for at veriflcere op
fyldelse afkvalitetskravene. Alle undersøgel
ser har vist, at data har overholdt kvalitets-
kravene, men der er konstateret udfald af
data på en del strækninger i visse perioder.

Anvendelse af rejsetidsinformationer
Efter det blev fastslået, at data var “af god
kendt kvalitet”, og efter det var besluttet,
at der skulle gennemføres forsøg med ro
adpricing i Stockholm, blev det diskuteret
om rejsetidsdata kunne indgå i evaluerings
grundlaget for forsøget.

Rejsetidsdata er blevet brugt i forskellige
analyseprojekter hos Stockholms stad for at
vurdere tiltag for bedre fremkommelighed,
men den omfattende brug af rejsetidsdata
i evalueringen af forsøget med roadpricing,

—

Vejforvaltning

Rejsetidsinformation baseret
på indkøb at tjenesteydelser

Stockholms stad har sammen med Vägverket, Region Stockholm, udbudt opgaven med at registrere rejsetider på dele af
hovedvejnettet i Stockholm på en lidt anderledes måde. I Stockholm betaler bestilleren en fast pris per måned for rejsetids
information. Leverandøren har det fulde ansvar for udstyr, program og drift af system m.m. under hele kontraktperioden.

Af Prnjektleder
Henrik SiIfverstope, COWI A/S
hesi@cowi.dk
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viste meget tydeligt nytten af rejsetidsdata
som analysegrundlag. Interessen for at for
sætte med rejsetidsdata, for at udvilde og
forbedre “indkøb af rejsetidsdata” var såle
des blevet vakt hos Stockholm stad.

Stockholms rejsetidsdata er primært
blevet brugt som analysegrundlag, men
anvendelse af rejsetidsinformationer som
grundlag for fremkommelighedsinforma
tion, rutevejledning o.l. til trafikkanter i
realtid og til forbedret trafikstyring er andre
interessante anvendelsesmuligheder.

Stockholm ønsker ny kontrakt
om levering al rejsetidsinformationer
Den aktuelle kontrakt sikrer Stockholm stad
levering af rejsetidsdata frem til 31. marts
2008, og da kontrakten ikke kan forlænges
yderligere, blev der i sommeren 2007 be
sluttet at udbyde opgaven igen.

Det nye udbudsmateriale bygger på
tidligere erfaringer med såvel udbud som
dataleverancer og på de synspunkter, der
er kommet fra blandt andre analysegrup
pen for Stockholms forsøg med roadpri
cing.

Et andet nyt aspekt er, at Vägverket, Re
gion Stockholm, også ønsker at indkøbe rej
setidsinformationer efter samme model som
Stockholm stad. Da de to vejmyndigheder
endvidere stiller samme minimumskrav til
leverance og kvalitet, er de to vejmyndighe
der gået sammen om at gennemføre et nyt
udbud.

Det nye udbud omfatter i princippet
samme vejnet, som dækkes med den nu
værende kontrakt, dog med enkelte juste
ringer, men dertil kommer, at Vägverket nu
har tilføjet sine vejstrækninger.
I løbet af sommeren og efteråret 2007 er
udbudsmaterialet blevet udarbejdet og
udsendt. De fleste principper fra tidligere
udbudsmateriale er bibeholdt, herunder
blandt andet:
• at kun betale for godkendt og rettidig

data
• at kun betale for data, ikke for udstyr
• at bestilleren ikke kommer til at eje no

get udstyr
• at bestilleren på ingen måde er part i

drift og vedligehold af dataregistre
ringssystemet

• at bestilleren kun får brugsret til data
— leverandøren kan således sælge sam
me data til andre eller benytte dem til
andre formål.

I det nye udbud er der blevet strammet op
på kvalitetskravene, blandt andet med hen
syn til andel detekterede køretøjer i forhold
til faktisk antal køretøjer på strækningen,
hyppigheden al dataleverancer og kom
pletheden af data (dvs, hvor mange data
kan mangle for en strækning før den aftalte
strækningspris reduceres).

Alle disse krav skal sikre, at leverandø

ren afhjælper fejl og mangler hurtigt, så da
tagrundlaget bliver så godt som muligt.

Hvorfor har Stockholm
valgt denne model?
Stockholm har med denne fremgangsmåde
valgt at fokusere på rejsetidsdata og på ikke
at binde egne resurser til opgaver, som kan
siges at være lidt fremmede for organisatio
nen, såsom indkøb, drift og vedligehold af
komplicerede datasystemer.

Erfaringerne fra første udbudsrunde i
2002 synes at bekræfte, at der findes et mar
ked, som kan levere denne type ydelser. Der
er således leverandører, som mener sig være
i stand til at indgå en kontrakt med bestil
leren på de skitserede lcornmercielle vilkår.

Den kompetence, som nu opbygges hos
leverandørerne, regner Stockholm med kan
bruges af andre vejmyndigheder, som måtte
vælge at udbyde dataleverancer relateret til
trafikregistrering.

Ved første udbud holdt økonomien sig
inden for budgetrammerne, så bestilleren
opnåede at få en eventuel økonomisk usik
kerhed overført over fra bestilleren til leve
randøren.

En anden interessant vinkel på model
len er leverandørens mulighed for at kunne
sælge data — eventuelt i yderligere forar
bejdet tilstand — til andre end bestilleren.
Dette giver leverandøren mulighed at finde
andre “business cases”. Denne mulighed
kan føre til, at leverandøren ikke behøver at
få alle udgifter dækket hos en enkelt bestil
ler. Andre aftagere af rejsetidsdata eller deraf
afledte informationer kan fx være virksom
heder med flådestyring, trafikprogrammer
eller nyhedsudsendelser i radio og ry etc.

Der kan måske være et problem med
udbudsmodellen, hvis forudsætningerne
forandres. Det kan feks, være tale om an
dre kvalitetskrav, forandret krav til tilgæn
gelighed. De omkostninger leverandøren
kan have ved at forandre sit system for at
møde nye forudsætninger, har leverandør i
princippet ingen mulighed for at få dækket
af bestilleren. Det kan også være problem
at forandre leverandørens system på en tek
nisk måde for at klare de ny krav. Forskel
lige tekniske løsninger kan vare mere eller
mindre enkle at forandre, men de tekniske
løsningerne er ikke blevet vurderet.

Valg al kontraktperiode
Når det gælder valg af kontraktperiode så
bør modellen tage hensyn til, at leverandø
ren har en del opstarts- og afvildingsom
kostninger. Bestilleren kan således komme
til at betale en ret høj pris, hvis kontraktpe
rioden er for kort.

Det vil være en fordel, hvis kontrakt-
perioden kan tilpasses det tekniske systems
levetid, så leverandøren kan demontere og
bortskaffe systemet ved kontraktperiodens
udløb.

Stockholm har valgt at lave en kontrakt
på tre år med mulighed for forlængelse i
yderligere to år. Kontraktperioden, er blandt
andet et kompromis mellem at tilpasse sig
et systems forventede levetid og et ønske
ørn at kunne tilpasse datakravene et ændret
vej net eller ændrede anvendelser.

Tilbudsgivere har således afgivet en pris
på de første tre år (opsætning, drift og af
vilding afsystem) og en pris på, hvad det vil
koste at køre videre yderligere to år. De to
priserne er blevet lagt sammen og brugt til
at evaluere tilbuddene.

Efter fem år kan kontrakten ikke for
længes yderligere.

økonomisk model
Princippet bag modellen i Stockholm er, at
bestilleren kun betaler, hvis to krav er op
fyldt:
• data skal opfylde minimumskrav til

kvalitet
• data skal leveres inden for en aftalt le

veringsfrist
• Princippet er populært sagt “no data

— no money”.

I den nye kontrakt får Stockholm stad og
Vägverket Region Stockholm mulighed for
at kræve erstatning fra leverandøren, hvis
data ildce opfylder kravene, og fejlen ildce
kan udbedres inden for en aftalt tidsramme.
Det er meget vigtigt for Stockholm stad og
Vägverket Region Stockholm, at der er en
sikker og konstant leverance af rejsetider.
Omfanget af dårlige data og perioder uden
data skal holdes på et minimum.

Modellen giver alene leverandøren mu
lighed for maksimal betaling, hvis alle data
kommer rettidigt og i rette kvalitet. Leve
randøren har ikke andre muligheder for at
opnå nogen form for betaling.

Grænsefladen mellem bestiller
og leverandør
Der findes to grænsefladen mellem leveran
dør og bestillere:
• grænseflade for levering af data
• grænseflade for montering af leveran

dørens udstyr.

Ved leverance af data bruger leverandøren
den grænseflade, som normalt bruges for
kommunikation fra feks. tællestationer.
Grænsefladen giver mulighed for konti
nuerlig transmission af data til bestille-
ren. Stockholm stad og Vägverket Region
Stockholm bruger den samme grænseflade.
Grænsefladen omfatter tillige “keep-alive”
beskeder, så situationer uden trafikdata hur
tigt kan identificeres.

For ikke at belaste det visuelle miljø
mere end højst nødvendigt har bestillerne
også defineret en grænseflade, som giver
leverandøren mulighed for at bruge bestil
lerens eksisterende standere, master og lig-
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nende. Grænsefladen giver tillige leverandø
ren mulighed til for at tilkoble udstyret til
en evt, eksisterende elforsyning. Leverandø
ren skal ikke betale for strøm. Både mon
tage og adgang til strøm sker under særlige
betingelser.

Grænsefladen har ildce givet leveran
døren adgang til at tilkoble feltudstyret til
et evt. kommunikationsnetværk, der kan
findes hos vejmyndigheden. Eneste kob
ling mellem bestillerens datasystemer og
leverandørens datasystemer sker mellem de
respektive servere.

Mulighed for udvikling og udbygning
Modellen med at udbyde opgaven som en
tjenesteydelse uden at stille krav til den tek
niske løsning betyder, at leverandøren har
mange muligheder at forbedre, forandre og
tilpasse sin løsning. Leverandøren har under
hele kontraktperioden frihed til at foretage
forandringer af sin løsning så længe de stil-

lede minimumskrav er opfyldt. Det kan fx
være tale om forbedret løsning for datakom
munikation, nyere version af software, ud
skiftning af feltudstyr eller andet.

Bestilleren har også ønsket en mulighed
for at kunne udbygge systemet, hvis det
bliver aktuelt at få rejsetidsdata fra yderli
gere vejstrækninger. For en ny strækning vil
bestilleren betale en fast pris for montering
og demontering af udstyr samt leverance af
rejsetidsdata per måned.

Bruge svenske erfaringer i Danmark?
Projektet i Stockholm bygger på svenske
forhold og regler, men der burde være gode
muligheder for at overføre erfaringerne fra
Stockholm til vejmyndigheder i Danmark,
specielt hos vejmyndigheder som gerne vil
undgå at binde mange resurser i udbud,
indkøb, drift og vedligehold af datasyste
mer, som kan virke “fremmede” i de faglige
miljøer, som findes i eksisterende organisa

tioner. Under de rette omstændigheder vil
der endvidere være mulighed for at frem
skaffe de data vejmyndigheden skal bruge
til en lavere pris end ved en mere traditionel
fremgangsmåde.

Modellen er beskrevet med udgangs
punkt i rejsetidssystemer og rejsetidsdata,
men den villige så vel kunne anvendes ved
behov for etablering af betalingsparkering,
hastighedsregistreringer, trafiktællinger o.a.

Uanset hvilken anvendelse man påtæn
ker modellen anvendt i, så må det anbefales
at få kortlagt fordele og ulemper i forhold til
økonomi, organisation, fleksibilitet, afhæn
gighed osv, grundigt.

Inden man går i gang med at bruge til
svarende model i Danmark vil det være for
del at undersøge, hvis der er specielle danske
forhold eller regler, som gør at modellen bør
forandres. Det kan fx finde særlige forhold
omkring udbudsregler at tage hensyn til.

NYT FRA DEN STORE VERDEN

Brug af cykeihjelm blandt unge cyklister

Internationale undersøgelser har vist, at
unge har stor modvilje mod at bruge cykel-
hjelm. Dette til trods for at hovedskader er
en vigtig årsag til død og varige men i for
bindelse med cyklistuheld.

I Australien gennemførtes derfor en
undersøgelse med det formål at afdække,
hvilke faktorer der har betydning for brug
af cykelhjelm blandt unge. Undersøgelsen
omfattede 266 skole- og gymnasieelever
fra 8. til 11. skoleår. Deltagelse var frivil
lig. Dataindsamling foregik via to uddelte
spørgeskemaer. Det første skema omfat
tede blandt andet en række spørgsmål om
holdning til brug af cykelhjelm, hidtidige
brug af cykelhjelm samt forventet brug af
cykelhjem fremover. Det andet skema blev
udleveret efter 2 uger og omfattede primært
spørgsmål om faktisk brug af cykelhjelm i
den mellemliggende periode.

57% af de unge cyklede 1-4 gange om
ugen. 78% havde en cykelhjelm heraf flere
unge mænd end kvinder. Andelen, der
havde en cykelhjelm, faldt med stigende
alder. Godt 60% af de unge havde brugt
cykelhjelm i perioden op til undersøgelsen,
mens 67% brugte cykeihjelm i undersøgel
sesperioden.

Ikke overraskende var brugerne af cy
kelhjelm mere tilbøjelige end ikke brugerne
til at mene, at cykelhjelm beskytter mod
tilskadekomst og til at følge sig trygge og
stolte med hjelm på. Den stærkeste prædik
tor for brug af cykelhjelm i undersøgelses
perioden var brug af cyklehjelm i perioden
op til at undersøgelsen gik i gang. En vigtig
forudsætning for brug afcykelhjelm var, at
cyklisterne oplevede så få praktiske forhin
dringer som muligt. Feks. var det vigtigt, at
cykelhjelmene var lette at tilpasse, og at der
var let tilgængelig opbevaringsmulighed af
cykelhjelmene både før og efter brug.

Et af undersøgelsens vigtigste resultater
var, at brug afcykelhjelm skal betragtes som
en vanesag. Cyldister for hvem brug af cy
kelhjelm er blevet fast rutine, vil således med
stor sandsynlighed fortsætte denne rutine.
Tidlig indsats med henblik på etablering af
denne rutine er derfor vigtig. Et andet vig
tigt undersøgelsesresultat var, at de unges
opfattelse af deres kammeraters syn på og
brug afcyklehjelm havde stor sammenhæng
med deres egen brug af cykelhjelm. Unge,
der ikke selv brugte cykelhjelm, var tilbø
jelige til at undervurdere kammeraternes
brug afcykelhjelm. Det konkluderes derfor,

at forebyggende tiltag med fordel kan ind
drage kammeratgruppen og forsøge at mini-
mere undervurderingen af kammeraternes
faktiske brug af cykelhjelm.

Titel: Predicting Bicycle Helmet
Wearing Intensions and Beha
viour among Adolescents

Forfattere: F V. O’Callaghan og 5. Naus
b aum.

Publikation: Journal ofSafety Research, No.
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Referent: Mette Møller, Danmarks
TransportForskning.

Emneord: Australien, trafiksikkerhed,
cyldister, cykelhjelm
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:Vejfor’valtning

Love og regler — rettigheder og pligter
Problemstillinger og forventninger

Sagsbehandling i forbindelse med vejlovene specielt Privatvejsloven giver anledning til klager fra
og diskussioner med borgerne. Mange af disse klager og diskussioner må kunne undgås, såfremt
vejlovene moderniseres, forenkles og tydeliggores.

At ingeniør Steen Johansen,
Lyngby-Taarbæk Kommune, Pak- og Vejafdelingen
Stj@LTK.dk

Borgeren, love og regler
Det er ikke tilstrækkeligt, at man som sags-
behandler ved, at en afgørelse er rigtig. Man
skal også sørge for, at borgeren forstår afgø
relsen og begrundelsen for den. Derfor bør
grundlaget for afgørelserne — lovbestemmel
ser, regler mm. — være mest muligt klare, ty
delige og afborgeren opfattes som logiske.

Pragmatisk eller formalistisk
Vejlove kan fortolkes formalistisk og prag
matisk, og begge fortolkninger kan forsvares.
En formalistisk lovfortolkning, der ikke tager
tilstrækkeligt hensyn til “realiteterne”, med
fører givetvis problemer i forhold til borge-
rens forståelse og accept af afgørelsen og øger
antallet af klager.

Det kan virke lidt frustrerende, når et
påbud — som i øvrigt opfattes som logisk —

bliver kendt ulovligt på grund af en juridisk
spidsfindighed i fortolkningen af den pågæl
dende bestemmelse. I tilfælde kan afgørelser
synes for “juridisk spidsfindige” £ eks. påbud
om fjernelse af store sten. (Hjemmel i vej-
loven). Påbud om fjernelse af mindre sten.
(Hjemmel i loven om Vintervedligeholdelse
og renholdelse afveje). Påbud om at fjerne
store “selvsåede træer” (Hjemmel i Lov om
vintervedligeholdelse og renholdelse afveje).
Påbud om at fjerne mindre “plantede træer”
(Hjemmel i vejlovene).

Det er ikke alle bestemmelser, der set
med borgerens øjne er logiske.

Der er bestemmelser i vejloven, som til
syneladende primært er udformet med hen
blik på at præcisere et ansvarsforhold.

Ejeren af en ejendom, som grænser til en
privat fællesvej, har pligt til at vedligeholde
den private fællesvej, selv om der ikke fra
ejendommen må etableres adgang til vejen.
Ejeren af ejendommen har ikke vejret til

vejen. Ejeren skal have kommunens tilladelse
til at etablere en adgang! overkørsel til vejen
jfr. vejloven. Men han kan kun udnytte den,
hvis han har vejret til vejen. Det sidste er et
privatretligt spørgsmål. Lovgiver har valgt
det for kommunen enlde udgangspunkt, at
ejeren af en ejendom, der grænser til en pri
vat fællesvej, skal vedligeholde vejen uanset
om han har vejret til vejen eller ej.

En afgørelse, som er “juridisk” korrekt,
men som afborgeren anses som værende ulo
gisk, påklages næsten altid.

Anden lovgivning
Forhold på “vejområdet” er ikke alene regu
leret af vejlovgivningen, men også af anden
lovgivning. Antallet af love, som er rele
vante i forbindelse med sagsbehandlingen af
en “vejsag”, er rigtig stort og et manglende
kendskab — overblik over disse love og be
stemmelser samt eventuelle overlapninger
mellem de forskellige love og regler — kan
være medvirkende til, at der begås fejl i
sagsbehandlingen. I forbindelse med sagsbe
handlingen vil det være af betydning, at der
kunne udarbejdes en oversigt over de love,
regler og bestemmelser, der har betydning for
en “korrekt” sagsbehandling.

Manglende kendskab til indholdet af
forarbejdet, der ligger til grund for bestem
melserne i lovgivningen, kan bevirke, at der
træffes en “forkert” beslutning.

Sagsbehandlerne oplever, at der kommer
langt flere klager end før. Der kommer også
flere klager via tilknyttede advokater. Enkelte
advokater går ofte efter, at der begås fodfejl
i stedet for at fokusere på selve sagen. Det
kræver, at sagsbehandlere har et godt over
blik over procedurerne, og hvordan lovene
skal fortolkes.

Gældende vejlove
De nuværende vejlove har efterhånden mange
år på bagen — 35 år. Loven er fra 1972 og er
siden kun ændret gennem mindre justeringer
og tilpasninger. Det har gennem flere år været

et højt prioriteret ønske, at vejlovgivningen
og ikke mindst cirkulærerne bliver moder
niseret både indholdsmæssigt og sprogligt.

Nogle “vejfolk” er afden overbevisning, at
det ikke er noget problem med en rummelig
lovgivning, men jeg tror nu nok, at de fleste har
den holdning, at mere målrettede og specifik
ke bestemmelser vil lette sagsbehandlingen.

Lovene kunne i den forbindelse gøres
mere udtømmende og cirkulærerne mere
forldarende.

Ros til Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har gennem de seneste 10 år
gjort det meget lettere og “sikrere” at træffe
lovlige afgørelser og undgå procedurefejl gen
nem etablering afvejjura-netværket, udarbej
delser afinfo-foldere, forldaring aflovtekster,
orientering om lovændringer, temamøder,
beskrivelser og vejledning m.m.

Og et lille men
Det kan dog være!har været et problem, at
Vejdirektoratet i helt konkrete tilfælde ved
forespørgsler fra borgerne giver vejledning i
lovgivningen og i den forbindelse efter bor
gerens opfattelse foretager en skønsmæssig
vurdering, som kan være præjudicerende for
kommunens afgørelse i sagen. I sager, hvor
kommunen ikke har givet ansøger medhold,
har ansøger undertiden henvist til, at Vejdi
rektoratet har givet ham medhold. Dette er
med til at understrege lovgivningens kom
pleksitet og det faktum, at reglerne er van
skelige at formidle til borgerne.

Identificering af problemområder
Det er i det følgende forsøgt at identificere de
problemområder og afdække de problemstil
linger, som almindeligvis giver anledning til
flest forespørgsler og klager.

Lov om offentlige veje —problemer?
Lov om offentlige veje medfører almindelig
vis ikke de store problemer i sagsbehandlin
gen i forhold til borgeren. Men.
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Hvent erparter i en sag?
Det kan være vanskeligt at afgøre om, hvem
der er part i en sag. Der findes ikke i For
valmingsloven nogen nærmere definition på
partsbegrebet. Når foranstaltninger berører
et ubestemt antal personer, foreligger der
ikke en individuel interesse, som kræves for
at opnå partsstatus. Men alligevel kan det
ildce udelukkes, at en afgørelse, som er rettet
mod en bestemt personkreds, har en så ind-
gribende betydning for en eller flere personer,
at også disse personer bør anses for parter.

Efter vejloven bestemmer vejbestyrelsen,
hvilke arbejder der skal udføres på deres veje.
Etablering af en traflksanering opfattes ikke
som en forvaltningsretlig afgørelse, men som
en beslutning truffet som led i faktisk forvalt
ningsvirksomhed. Men såfremtafgørelsen har
en indgribende betydning for grundejeren,
skal grundejeren så alligevel ikke parthøres?

Ingen bagateigrænse vedpartshøring
Det er manges opfattelse, at administration
efter Privatvejsloven, når det drejer sig om
sagsbehandling afbagatelsager, er meget tung
og langsommelig. Forvaltningsloven finder
anvendelse i alle sager, hvor der træffes en af
gørelse. Der er ikke nogen bagatelgrænse.

Frivates kommercielle anvendelse af
offentligt vejareal — ret eller mulighed
Det er et problem, at kommunen ikke har
de samme rettigheder eller beføjelser over of
fentligt vejareal, som almindelige grundejere
har over deres private ejendom, således at
der alene ved ejerforholdet kan gives afslag
på kommerciel udnyttelse af offentlige area
ler, uden at afslaget skal nærmere begrundes
færdselsmæssigt.

Det burdevære muligtatgiveetafslagalene
ud fra, at området afansøgerønslces benyttet
kommercielt eller begrundet i konkurrence
mæssige, miljømæssige eller æstetiske hensyn.

Overkorsler — ikke udført
i overensstemmelse med betingelserne
Det eret problem, at såfremt en overkørsel ikke
er udført efter de givne regler, kan forholdet
kun berigtiges ved at give et påbud med hen
visning til, at der foretages en politianmeldelse,
såfremt forholdet ikke bliver berigtiget. Det
vil være ønskeligt, at forholdet kunne berig
tiges af kommunen på grundejerens regning.

Vejbyggelinier — håndbævelse
Det burde være muligt at give afslag på en
ansøgning om dispensation fra en vejbygge
linie alene begrundet med, at byggelinien er
pålagt med henblik på en eventuel fremtidig
udvidelse af vejarealet. Er byggelinien ikke
længere aktuel, bør den aflyses.

Lov om Private fællesveje
på landet - problemer
Vedligeholdelsesstandard
Kommunen bestemmer, hvilken tilstand

vejen skal have. Skal “tilflytteren” tåle “land
brugs-standarden”, eller skal standarden øges
væsentligt til en vejstandard til “lette” sko?
Skal kommunen give påbud om en istand
sættelse afvejen som tilgodeser landmandens
behov for vejstandard? Eller er det “tilflytte
rens” ønske til vejstandard der skal tilgode
ses?

Lov om Private fællesveje i byer
og bymæssige områder - problemer
Deprivatefællesveje udgør
et komplekst område
De private fællesveje er ikke alene reguleret
gennem Privan’ejsloven, men også af mange
andre bestemmelser i anden lovgivning.

Det kan være vanskeligt at overskue sam
menhænge mellem de enkelte love. Det gør
det vanskeligt at gennemskue, hvornår kom
munen kan/skal blande sig i sagen. Hvornår
er det et offenrligretligt anliggende? Hvornår
er det et privatretligt anliggende? Kommu
nen kan ikke og skal ikke tage stilling til pri
vatretlige spørgsmål og kan derfor ikke løse
privatretlige tvister, selv om dette er et stort
ønske fra borgerens side og giver anledning
til mange spørgsmål.

Det er især udgiftsfordelingen og kombi
nationen af Vejlovene og Forvaltningsloven
— herunder partshøring — som kan give pro
blemer.

Benyttelse afvejareal uden tilladelse
Sten på rabat kan påbydes fjernet med hjem
mel i bestemmelserne om “Forandringer,
færdselsreguleringer”, “Særlig råden over
vejareal” og evt. “Istandsættelse og vedlige
holdelse af private fællesveje” afhængig af
formålet med stenenes placering, og hvordan
de er placeret.

Såfremt bestemmelsen om “Forandrin
ger, færdselsreguleringer” anvendes, kan
forholdet kun berigtiges ved at give et på
bud med henvisning til, at der i modsat fald
foretages en politianmeldelse. Her kunne det
være ønskeligt, at det ulovlige forhold lige
som ved påbud om istandsættelse og vedlige
holdelse kunne berigtiges af kommunen på
pågældendes regning.

Træerpå vejareal
Der er mange henvendelser om træer på vej-
areal, og der kan stilles rigtig mange spørgs
mål. Hvem ejer træerne? Må jeg fjerne træet?
Hvem har ansvaret for, at træerne ildce udgør
en fare for trafikken?

Næsten alle spørgsmål kan besvares på
baggrund af vejlovene med undtagelse af
ejerforholdet, som er et privatretligt sporgs
mål.

Når et træ ud for en ejendom ejes af en
anden person — som ikke foretager beskæring
af træet — og ejeren af ejendommen ikke må
fælde træet, fordi han ikke ejer det og i øvrigt
har ansvaret for, at træet ikke er trafikfarligr,
er der mulighed for konflikter.

Gravetill.adelser
— ledningsarbejder —partshøring
Alle ejere af private fællesveje er parter, når
der skal gives gravetilladelse til at nedlægge
ledninger og kabler i jord.

Når der søges om gravetilladelse til ned-
lægning aficabler i private fællesveje for store
områder ad gangen, er det en næsten uover
kommelig opgave at skulle foretage parthø
ring af hver eneste vejejer, specielt hvis vej-
arealerne ud for hver grundejer ejes af den
respektive grundejer. Der kan være flere hun
drede parter i sådan en sag.

Det vil være hensigtsmæssigt kun at
skulle foretage partshoring i de tilfælde, hvor
det skønnes, at grundejere bliver påført eks
traordinære gener ved etablering af “større”
kabelskabe eller en uheldig placering af ka
belskabet ud for sin ejendom.

En gravetilladelse skal kun indeholde de
krav og de betingelser, som er relevante i for
bindelse med den specifikke tilladelse. Det
er altså ikke tilstrækkeligt at henvise til ek
sempelvis “ledningspakken”. Fra “lednings
pakken” skal der uddrages de krav, som er
relevante i forbindelse med gravetilladelsen.

Man skal affiolde sig fra generelle betin
gelser, men i stedet for sørge for at “skræd
dersy” hver enkelt gravetilladelse. Da om
fanget af graverilladelser er meget stort, giver
opfyldelsen af disse krav en meget lang sags
beharidlingstid og kræver store ressourcer.

En løsning kunne være, at der indføres
en autorisation for entreprenører og andre,
der arbejder i og over offentlige veje.

Uautoriseret skiItning
— Mark- og Vejfredsloven
Der er forskellige antagelser — om skiltning
etableret i overensstemmelse med Mark- og
Vejfredsloven — kan regulere færdslen på
private fællesveje. Det beror på et skøn fra
kommunens side, om der skal gives en sådan
tilladelse.

Ved udovelsen af dette skøn skal der læg
ges vægt på, om færdselsmæssige eller vej tek
niske hensyn taler imod tilladelsen, herunder
om der er behov for, at de pågældende vej-
arealer stilles til rådighed for alle trafikanter.

Et afslag kan ikke begrundes med, at
almene hensyn ikke taler for den ansøgte
foranstaltning, men alene en afizejning af
grundejernes interne interesse i, at foranstalr
ningerne gennemføres eller ikke gennemfø
res. Hvis færdselsmæssige eller vejtekniske
hensyn ikke taler imod, kan kommunen
foretage en konkret af’ejning af parternes
modstridende interesser i foranstaltningen.

Der er sået tvivl om, at en overtrædelse
af skiltning efter Mark- og Vejfredsloven,
når der er tale om en privat fællesvej, som er
åben for almindelig trafik, efter retspraksis vil
kunne håndhæves af politiet.

Efter vor opfattelse er en skiltning, som
ikke kan håndhæves, overflødig, og alene af
den grund bør kommunen kunne give afslag
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til skiltningen. En overflødig skiltning for
ringer færdseissikkerheden, idet opmærk
somheden over for nødvendig autoriseret
skilrning reduceres. Ifølge vor opfattelse bør
der i videst muligt omfang anvendes autori
seret skiltning og ikke en uautoriseret skilt
ning, som trafikanterne ikke i samme grad er
fortrolig med.

Vedligeholdelse og istandsættelse
— udgifisfordeling
Reglerne i lov om grundejerbidrag vedrø
rende udgiftsfordeling er meget lidt præcise.
Der er ikke behov for alle de i loven angivne
forskellige kriterier og skøn ved fastsættelse
af bidrag. Fastsættelse af bidragsfordelingen
må kunne foretages med baggrund i nogle
enklere fordelingsregler. Den nuværende
procedure er meget tidskrævende og i og
med, at der er “indbygget” så meget skøn i
bestemmelserne, klages der næsten altid over
fordelingen.

Det er yderst sjældent, at grundejerne
selv løser istandsættelsesproblemet på privat
retligt grundlag. Der vil altid være en eller to
grundejere, som synes, de bliver forfordelt
— de har jo ingen bil og naboen har tre biler.
I øvrigt er der ingen, der vil påtage sig det
økonomiske ansvar for istandsættelsen.

Udarbejdelse af udgiftsfordelingen giver
ikke nødvendigvis problemer, men den er
tidskrævende, og den efterfølgende sagsbe
handling tager uforhoidsmæssig lang tid.

Det synes ikke rimeligt, at udgiften til

større enkeltarbejder kun kan pålignes en
enkelt eller kun ganske få ejendomme. Som
eksempler kan nævnes udskiftning af rende
stensbrønd med tilhørende ledninger, repa
ration af rørgennemløb, og reparation af en
bro, hvor en enkelt eller enkelte grundejere
skal afholde hele udgiften med mindre, der
i forbindelse med repararionen af broen skal
foretages en istandsættelse afvejstrækningen
i øvrigt. Vejloven bør ændres, således at der
åbnes for muligheden for at fordele større
udgifter til en bredere kreds af grundejere
— evt, samtlige vejberettigede — på vejstræk
ningen, selv om der ikke skal foretages anden
istandsættelse afvejen.

Vejudlæg efter anden lovgivning
Vejudlæg i en lokaiplan kan erstatte vejud
lægningsbestemmelserne i privatvejsloven.
Det har hidtil været antaget, at dette vejud
læg ligeledes stifter en vejret.

I litteraturen er dette da også enighed
om, at det er tilfældet, men Naturstyrelsen
har i en sag fastslået, at dette ikke er tilfældet,
og at vejrettigheder skal aftales eller tildeles
ved vejudlæg efter vejlovgivningens regler el
ler ved ekspropriation.

Lov om vintervedligeholdelse
og renholdelse afveje
I forbindelse med et påbud til en grundejer
om at foretage glatførebekæmpelse kan parts
høring synes ulogisk. Der er ganske vist in
gen regler for, hvor lang tid en part skal have

til at fremkomme med bemærkninger til en
afgørelse, men is kan jo smelte så hurtigt, at
en partshøring bliver uden betydning.

Tilsynspligten er ikke ens i bekendtgørel
sen og cirkulæret. Tilsynspligten blev ændret
i år 2000, og cirkulæret er fra før år 2000.

Konklusion
Gennemførelse afforslizgene
En modernisering af vejlovgivningen kan
ikke løse alle de nævnte problemstillinger.
Nogle af forslagene må betragtes som ønske
tænkning i og med, at de ikke lovmæssigt
kan gennemføres — men lad nu juristerne se
på, hvad der lovligt kan gennemføres evt, ved
mulige lovændringer.

Ps
Heldigvis forløber sagsbehandlingen i de
fleste tilfælde uden problemer, men når sær
lige kritiske borgere benytter vejlovgivningen
som klagemulighed med en “skjult” dagsor
den, bliver sagsbehandlingen ekstra besværlig
og endnu mere tidskrævende.

Men som en tidligere miljøminister har
udtalt: At offentlighedens medvirken af og
til kan give forvaltninger vanskeligheder og
forlænge sagsgangen er ikke nogen høj pris.
Denne grundholdning bør naturligvis ikke
kun finde udtryk i lovgivningen, men først
og fremmest i den holdning, som forvalt
ningen daglig indtager over for selv særdeles
kritiske medborgere.

.

NYT FRA DEN STORE VERDEN

Stressfaktorer i trafikken
Stress er en risikofaktor i trafikken. Stressede
bilister kører dårligere og har øget uheldsrisiko.
Stress opstår generelt i samspillet mellem en
specifik ydre situation og individuelle personka
rakteristika. Dette gælder også for trafikal stress.
I USA er der gennemført en undersøgelse af, i
hvilken grad bilister stresses afforskellige kørsels
opgaver og trafikale situationer.

914 privatbilister deltog i undersøgelsen.
Data blev indsamlet via et spørgeskema. I spør
geskemaet blev bilisterne præsenteret for 18 for
skellige trafikale scenarier. 8 af de 18 scenarier

fandt sted på en motorvej, mens de øvrige 10

fandt sted på andre vejtyper. På en 7-punkts
skala skulle deltagerne anføre, i hvor høj grad
hvert scenarium ville stresse dem i trafikken.

Analysen førte til, at de 18 scenarier blev
grupperet svarende til fire stressudløsende fak
torer. Den første stressfaktor vedrørte vejr- og
vejforhold som feks, kørsel i kraftig regn, el
ler på en glat korebane. Den anden stressfaktor
vedrørte interaktion med andre trafikanter som

f.eks. kørsel bag en bil, der kører langsomt eller
ofte bremser op. Den tredje stressfaktor havde
med manøvrering af bilen at gøre, f.eks. at svinge
i et vejkryds. Den fjerde og sidste faktor vedrørte
nedsat udsyn, feks, bilkørsel om natten eller kør
sel bag en stor lastbil.

Analysen viste ingen forskel med hensyn til,
hvad der stressede bilisterne på hhv, motorvej
og andre vejtyper. Som ventet kunne bilisters
oplevelse af stress forklares af en kombination
af faktorer relateret til korselssituationen og in
dividuelle trafikantkarakteristika. Mht. korsels
situationen viste analysen, at vejr_ og vejforhold
samt interaktion med andre trafikanter generelt
blev opfattet som mere stressende end manøv
rering af bilen eller nedsat udsyn. Mht. de indi
viduelle trafikantkarakteristika viste analysen, at
kvindelige bilister oplevede alle fire faktorer som
mere stressende end mandlige bilister gjorde.
Endvidere steg oplevelsen af stress generelt med
alderen, og bilister, der havde været involveret i
et færdselsuheld, oplevede en højere grad af stress

i relation til alle fire stressfaktorer. Endelig viste
analysen, at oplevelsen af stress i situationer med
nedsat udsyn var større blandt bilister, der kørte
sjældent end blandt bilister, som kørte mere
jævnligt.

Titel: Driver stress as influenced by driving ma
noeuvres and roadway conditions

Forfatter: J.D. Hill & L.N. Boyle

Publikation: Transportation Research Part F,
2007, Vol. 10

Referent: Mette Møller, Danmarks Transport-
Forskning

Emneord: USA, bilistadfærd, trafiksikkerhed,
stress
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29.— 30. Privatvejsloven, Skanderborg, VEJ-FU
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London, England

FEBRUAR
6.—]. Vejen som arbejdsplads, Roskilde, VFJ-EU
26.— 27. Vejen som arbejdsplads, Skanderborg, VEJ-EU
28. Vejen som arbejdsplads - repetitionskursus,

Roskilde, VEJ-FU

MARTS
4. Vejen som arbejdsplads - repetitionskursus,

Vejle, VEJ-FU
4. - 5. Fntrepriseret AB 92, Vejle, VEJ-FU
6. Grundlæggende vej-og trafikbegreber, Ros

kilde, VEJ-FU
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VEJ-FU
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22.— 24. Trafiksikkerhedsrevision, Middelfart, VFJ-EU
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VFJ-EU
14.— 15. Gadesignaler—videregående, Nyborg, VEJ-

FU
20. Vej udstyr, Nyborg, VEJ-FU
21.— 22. Planlægning og skitseprojektering af gader

og veje i byer, Middelfart, VEJ-FU
22.— 23. F&E Congress 2008, Bella Centret, Køben
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28.— 29. Detailprojektering af strækninger i åbent
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ste, Middelfart, VEJ-FU
24. Glatførevarsling, Odense, VEJ-FU
24. —25. Detailprojektering af kryds i byerne, Odense,

VEJ-FU
25. Vinterman, Odense, VEJ-FU
30. —2. Tilgængelighedsrevision, Odense, VEJ-FU

OKTOBER
Glatførevarsling, Vejle, VEJ-EU
Vinterman, Vejle, VEJ-FU
Rundkørsler, Nyborg, VEJ-FU
Glatførevarsling, Nyborg, VEJ-FU
Vinterman, Nyborg, VEJ-FU
Udførelse af ledningsanlæg i veje, Roskilde,
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Vinterman — videregående, Nyborg, VEJ-FU
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med indledende tekst i kursiv:
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lelse vedrørende ovennævnte emne.

Redaktionen beklager.
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Broste AIS
Mallebugtvej 1,7000 Fredericia.T. 75921866

F.7591 1756
Lundtottegårdsvej 95, 2800 Lyngby T. 45263333

F.45931334

Bygg ros AIS
Springstrup 11,4300 Holbæk T. 59489000

infoP2byggrvs.dk F. 59489005
www.byggros.com
Cee- og anlægstekniske produkter og løsningen

Carl Bro als
Kokbjerg 5,6000 Kolding T. 82281400

www.carlbro-transportation.com F, 82281401
www.pavement-consultants.com

Colas Danmark AIS
Fabriksparken 40 1. 45909898
2600 Glostrup F. 45030612

Asfaltmaterialer: Colas Mix, Revnemastik 812.

Dansk Auto-Værn AIS
lletgensvej 12 T. 86822900
8600 Silkeborg F. 80822950

Dansk Auto-Værn AIS
Grønningen 10 F, 4130 Viby SJ T. 48173142

www.donsk-outo-vaern.dk F. 48140442

Dansk Overfladebehandling liS
Rugårdsvej 208, 5464 Brenderup T. 6444 25 33

www.dab.dk 664442507
Overfladebehandling, koldastalt, asfaltreparationer

Dansk Vejsikring ApS
Industrigrenen 21A, 2035 Ishuj T. 70210210
info@vejsikring.dk www.vejsikring.dk.F. 43536331

Vejafspærring. lamper, skilte, autoværn, rådgivning

Dansk Signal Materiel AIS
Gugvej 126, 9210 Aalborg Sø T. 98141100

F.98145700
Dognservicv T. 40375054

Delta Bbc T.70222824
Industrivej SiF, 4000 Roskilde F: 46751989
into@deltabloc.dk. www.deltabloc.dk

Salg & udlejning at permanent/midlertidigt autuværn

Dynatest Danmark AIS
Noverland 32, 2000 Glostrup T. 70253355

www.dynatest.dk
Vejtekniske målinger og belægningsrådgivning

Epoke AIS
Vejvvvej 00, Askov T. 76902200
6600 Vejen F. 7536 3867

Spredere, rabatklippere, fejemaskiner mm.

Eurostar Danmark AIS
ligervej 12-14, 4000 Koge T. 50360099

www.eurostar.as F. 58301099
info@eurostar.as

FM Maskiner ApS
Gesten Kirkevej 6 T. 75557022
6621 Gestes 675 55 75 00

01db asfaltcontainere, græsklippere.

GG Construction ApS
Sofiendaisvej 92 T. 98189500
9260 Aalborg F. 98189090

Ståltunnelrør, betonelementbroer, autoværn,
gentekstiler.

Munck Asfalt als
Slipshavnsvej 12, 5800 Nybvrg T. 03313535
www munck-asfalt.dk F. 6331 3530

Asfalt. Overfladebehandling, Emulsion

Olsen Engineering ApS
Navervej 30 T. 40757227
4000 Roskilde 640757233

Tre tikanalyseudstyc

Pankas AIS
Rundforbivej 34 T. 45050300

F. 45850330

Peder Grønne AIS
Slagslundevej 11,3550 Slangerup T. 47335633

Rabatopretning, Ralaaffræsning.

PFLUG Vejskiltetabrik AIS
Troenvevej 7,9220 Aolbvrg Ost T. 98159211

www.ptlugvejskilte.dk F. 98151599

PileByg
Villerup Hovedgård T. 90902071
Villerupvej 78.9800 Hjørring F. 98902373

www.pilebpg.dk
Præmierede støjokærme og hegn

RockDelta als
Hovedgaden 404 T. 46505020
2640 Hedehusene F. 40585080

Stojdæmpning og vibrationsisolering

Sen 0 Sign AIS
Stærmvsegårdsvvj 30 T. 00158039
S2300denseM F.00154043

Premark termoplastmarkering

Skanska Asfalt
Nnrdhavnsvej 0,4600 Koge T. 56303000
www.skanska.dlVasfalt F. 56303660

Technical Traffic Solution (US)
Havnegade 23, 5000 Odense 0 T. 63134000
Produktionsvej 22,2000 Glvstrup 1.36725500

Tre tik, Parkering, Ryudstyr

Trafik Produkter A/S
Lougelsevej 34 T. 59302424
5900 Rudkøbing F. 50302485

Stribeprodukter, rækværker, låger, bomme, stejle.

TV Skilte AIS
Tigervej 12-14 T. 70201022
4000Kage P70201032
E’nruil; mail@tvskilte.dk • www.tvskilts.dk

Vianova Systems Denmark AIS
Ousagero T.09304750
8200 Århus N F. 09304751

Novapoint, AuIoCAD, Scanning, Visualisering

ViaTec AIS
Sofiendalsvej 92 T. 96860180
9620 Aalborg F. 06860188

Autoværn, Rækværkec Portaler.

YIT AIS
Vejlevej 123, 7000 Fredericia T. 76232323
E-moil: yit@yit.dk F. 76232102

Trafikinformatik, Belysning, Skilte

FIRMA
Akzo Nobel Salt AIS
Hadsundvej 17. Postboks 103 T. 96687888
9550 Mariager F. 96607800

Arkil AIS
Åsorupvej 19, 0100 Haderslev 1. 73225050
www,arkil,dk F. 73225000

FIRMA
LMK-VEJ AIS
Norrnskovbakke 1 T. 87221500
8000Silkebarg F.87221501

Vej’, idræts’ og brobelægninger-Street Print.

x x

LKF Vej markering AIS
Hammerholmon 12-16 T. 43201560
2650 Hvidovre F. 43261569

Malede striber - Termoplaststriher.

0

x 0

0

0

0

NCCRoadsAiS
Fuglsangsallé 16 T. 70902323
0600 Vejen F.79962324

Asfalt, Ren ycling, Koldastalt. Spottlex.

x ø

ø ø ø

0

Asfallmaterialer, Emulsion.

0 ø

ø

ø

ø

ø

ø

x

ø ø

ø ø

ø

ø

ø

I

ø 11

ø

Hans Møller Vel- & Parkmaskiner
Råkildevej 75, 0530 Støvring T. 98384416

Spredere, rabatklippere, parkmaskiner (John Deere)
ø



Før du kan benytte ovenstående tilbud,
skal de I 5 medarbejdere, være oprettet
i vejviserens database www.vejtid.dk

p p DANMARK
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