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Cyklister i hovedstadsområ
det (Frederiksborg, Køben
havn og Roskilde amter og
Frederiksberg og Køben
havns kommuner) rar nu et
længe savnet kort, der giver
mulighed for at tilrettelæg
ge cykelture bedst muligt
med hensyn til såvel sikker
hed som oplevelse.
Dansk Cyklist Forbund
udgav den 26. maj 1984 sit
nye kort: »Cyklistkort for
Hovedstadsområdetø. Kor
tet giver i et overskueligt
1:50.000
målforhold
oplysning om cykelstier, cy
kelveje, ruter, seværdighe
der, campingpladser, cykeludlejning og om flere andre
praktiske ting.
Kortbogen er på 76 sider.
Udover de 48 sider med
kortblade indeholder bogen
28 sider med registre over
blandt andet fuglesteder, se
værdigheder, turistbureau
er, cykeludlejning og stednavne.
Kortet er udgivet med
økonomisk støtte fra en
række organisationer, virk
somheder, fonde og myn
andet
blandt
5
digheder
Hovedstadsrådet og Fred
ningsstyrelsen. Kortet kan i
boghandelen købes for 74,kr. Gennem Cyklistforbun
det kan medlemmerne købe
kortet for 59,- kr.
Når Cyklistforbundet har
kastet sig ud i sit hidtil stør
ste projekt med udarbejdel
se af dette kort, er det især
på baggrund af, at der for
hovedstadsområdet intet an
det kort findes, der på sam
me måde tilgodeser cykli
sternes interesse.
Med kortet i hånden vil
det være muligt at vælge sin
rute med størst muligt be
nyttelse af trafiksikre stræk
ninger, gennem smukke
områder, til de mest sevær

153
157
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—

dige steder. For eksempel
kan man cykle fra Køge til
Helsingør på cykelsti eller
cykelvej mere end 90% af
vejen.
Udover kortets primære
formål
at give vejledning
skulle kor
til cyklisterne
tet også kunne tjene som
planlægningsgrundlag for
myndigheders og organisa
tioners arbejde med plan
lægning af cyklisternes tra
fikforhold og friluftsliv.
I hovedstadsområdet fin
des for øvrigt ca. 2.000 km
svarende til
cykelstier
knap halvdelen af hele lan
dets cykelstianlæg.
—

—

—

Det kører effektivt,
grundigt og sikkert
hele vejen igennem..
Kontakt Tjærekompagniet
med Deres næste vej-projekt.
Lille eller stort.
De vil møde friske,
grundigt arbejdende
folk med mod på
Deres opgaver
og udfordringer.

-

—
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Asfaltslidlags Lystekniske
Egenskaber
Erfaringer fra Statens Vejlaboratoriums Forsøgsstrækninger
Afdelingsingeniør A. Skjoidby, Statens Vejlaboratorium, Vejdirektoratet

Synsforholdene på kørebaner og de lystekniske krav til
slidlag beskrives. Der redegøres for slidlagenes lystek
niske egenskaber ud fra måleresultater på forsøgsstræk
finger. De undersøgte slidlag opfylder stort set belys
ningsvejreglens krav, når der anvendes 15-20% lyst tilslag (kalc. flint eller Synopal) til nedtromlingsskærver
eller stenmaterialer i slidlagsmasser. Dog er krav til våd
spejling ikke opfyldt i alle tilfælde, og placering i N
2
klasse opnås vanskeligt.
Tilslidningsperioden er ‘/2-2 år affiængig af trafik, og
således at anvendelse af åben gradering eller nedtrom

lingsskærver forlænger tilslidning. Der er ikke markan
te forskelle i lystekniske egenskaber ved anvendelse af
forskellige slidlagstyper, bortset fra en vis indvirkning
af åben gradering på spejling i våd tilstand. Variationer
i maksimalkornstørrelse har ingen indflydelse. Slid og
komprimering ændrer kun lidt på lystekniske egenska
ber i funktionstiden bortset fra en vis indvirkning på
spejling og retrorefleksion på våde veje. Ved afprøv
ning under tung trafik af 4 lyse klippeskærver som al
ternativer til kalcineret flint, blev belysningsvejreglens
krav bedst opfyldt af 3 klippeskærver.

1. Indledning
1.1 Synsforhoidpå kørebaner
Trafiksikkerhed og frem
kommelighed på veje og ga
der forudsætter, at trafikan
ten kan orientere sig på kø
rebanen, se forhindringer
og opfatte deres eventuelle
bevægelser, udnytte køreba
neafmærkningers
optiske
føring, og være fri for ube
hagelig blænding fra mod
kørende og spejlinger fra
kørebanen.
Synsforholdene bestem
mes dels af belysningen,
dels af slidlaget. Slidlagets
indflydelse på harmonise
ring af disse 2 faktorer af
hænger af dets refleksions
egenskaber. Et slidlag har
gode refleksionsegenskaber,
når det er i besiddelse af en
vis regelmæssig lyshed og
ikke spejler.
Trafikanten kan møde 3
forskellige karakteristiske si
tuationer for synsforhold:
Synsforhold under sta
tionære belysningsanlæg
Synsforhold med billyg
ter som lyskilde

nævnte 3 parametre. For at
tilfredsstille dem, må der
anvendes lyse tilslag i slid
lagsmaterialer. Imidlertid
udvikles slidlagets lystekni
ske egenskaber først efter
bortslidning af bindemid
delhinder i løbet af ‘/2-2 år.
For at løse problemerne i
planlægnings- og anlægsfa
sen, har man derfor i Vejbe
lysningsreglen anført vika
rierende krav, der baserer
sig på erfaringer med lyse
belægninger før 1975.
Funktionskravet til mid
delluminansen i Vejbelys
ningsreglen, august 1981 er
Xlux.
2
=ca. 0,09 cd/m
0
Q
Det anføres i »Håndbog for
Vejreglenc 1979, at kravet
erfaringsmæssigt er opfyldt,
når der anvendes 15-20
vægtprocent lyst tilslag af
kaicineret flint eller Synopal
i belægningsmassers stenmateriale, eller i nedtrom
lingsskærver. I Vejreglen
for udbuds- og anlægsfor
skrifter for slidlag 1983 er
førnævnte vikarierende krav
til mænden aflyst tils lag er-

—

—

Synsforhold i dagslys.
De lystekniske krav til be
lægninger må varieres efter
disse situationer.
—

1.2 Lystekniske krav til slidlag under stationære belys
ningsanlæg
En tilstrækkelig beskrivelse
af et slidlags refleksions
egenskaber kan opnås med
3 lystekniske parametre.
Vejbanens middellumi
nanskoefficient for tør
xlux
2
vejbane Q i cdlm
En sep jlingsfaktor for tør
vejbane S
1
En spejlingsfaktor for
standardvåd
vejbane
—

—

—

Sl,.

Middelluminanskoeffici
ent er en kvantitativ vurde
ring afluminansens ækviva
lente diffuse refleksion.
er
Spejlingsfaktorerne
mål for den del af luminan
sen, der er spejlende reflek
sion på henholdsvis tør og
standardvåd belægning.
Belysningsvejreglens krav
til slidlag baseres på de

stattet af et funktionelt krav,
baseret på måling af en re
fleksionsfaktor, der bestem
mer refleksionen af lodret
indfaldende belysning i en
observationsretning under
450
Refleksionsfaktoren
har korrelation til middellu
minansen Q. Man opnår
herved, at man ikke er bun
det til virkningen afstenma
terialer >2 mm. Endvidere
er man ikke bundet til erfa
ringer med kalcineret flint
og Synopal. Grundstensma
terialers og fint materiales
bidrag til luminans måles
med. Man kan derfor opti
mere slidlagsegenskaberne
under hensyntagen til såvel
de lystekniske, som til de
øvrige materialeteknologi
ske egenskaber. Af apparat
mæssige grunde er det dog
ikke muligt at anvende den
funktionelle prøvningsme
tode til bedømmelse af ned
tromlingsskærvers effekt.
Problemerne ved at benytte
vægtprocent lys tilslag, som
vikarierende krav er dog her
betydelig mindre, og denne

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 7

metode kan derfor anven
des.
Krav til spejlingsfaktorer
ne formuleres i relation til
inddeling af dem i 4 størrel
sesintervaller, 4 W-klasser
for spejlingsfaktorer i våd
tilstand og 4 N-klasser for
spejlingsfaktorer i tør til
stand. Der stilles i Vejreg
len kun krav til W-klasse.
Slidlagene skal være til
-klas4
fredsstillende efter W
sens grænseværdier eller
bedre.
Det anføres i »Håndbog
for Vejreglen», 1979, at de
traditionelt anvendte slidlag
tilfredsstiller funktionskra
vet til W-klasse, og at slidlag, der opfylder funktions
0 og W-klasse kan
krav til Q
påregnes at have reflek
sionsegenskaber i tør til
stand, svarende til eller be
. Rekom
2
dre end klassen N
mendationerne må betrag
tes som vikarierende krav.
1.3 Lystekniske krav til slidlag med billygter som lyskilde
For trafiksituationen på
ubelyste veje, kan man ikke
anvende samme lystekniske
parametre til karakterise
ring af synsforholdene som
under stationær belysning.
Der foreligger imidlertid ik
ke tilstrækkelig klare resul
tater fra forsøg, der kan
danne sikkert grundlag for
lystekniske krav.
Det er fastslået, at synsaf
stande i den kritiske situa
tion er størst på lyse slidlag,
og der er internationalt
enighed om, at karakterisere
slidlagets lystekniske egen
skaber ved retrorefleksio
nen. I Norden benyttes be
tegnelsen specifik luminans,
forkortet SL, for en sådan
parameter. Vanskeligheder
ne ved at fastsætte krav til
denne parameter hænger
sammen med, at kontrast til
afmærkninger og adfærds
psykologiske forhold har
indflydelse på kørseissikker
heden; men indflydelsen af
den enkelte faktor i dette
sammenspil er ikke afklaret.

•
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I Danmark har en afsmit
tende virkning fra reglerne
for belyste veje gjort sig
gældende. Valget af krav til
slidlagets lyshed på ubelyste
veje beror imidlertid, indtil
afklaring af problemerne fra
lysteknikernes side i nogen
grad, på holdninger.
1.4 Lystekniske forhold i
dagslys
Slidlag på belyste veje og
gader der tilfredsstiller vej
belysningsreglens krav vil
også være tilfredsstillende i
dagslys. Såfremt der indfø
res krav til slidlag i forbin
delse med mørkekørsel på
ubelyste veje kunne det give
anledning til at diskutere
disse kravs indflydelse på
spejlende effekter i dagslys.
2. Resultater fra Statens
Vejlaboratoriums
forsogsstrækninger
2.1 Formål og udførte
målinger
Et afformålene med Statens
Vejlaboratoriums forsøgs
strækninger på hovedlande
vej 122, 1975 og Frederiks
sundsvej Københavns kom
mune, 1976 var at afprøve
vejbelysningsreglens krav
og at tilvejebringe et velkontrolleret erfaringsmate
riale om slidlags lystekniske
egenskaber, dels med tradi
tionelle slidlag, således som
de havde udviklet sig ved
materialeteknologiske juste
ringer, dels med nyere typer
slidlag.
Som supplement til disse
forsøgsstrækninger etable
redes i september 1981 7
forsøgsstrækninger på Hel
singørmotorvejen km 34,435,7. Formålet med disse
forsøgsstrækninger var at
afprøve lyst tilslag af 4 lyse
klippeskærver som alterna
tiver til kalcineret flint.
Vejprøverne fra forsøgs
strækningerne er skåret ud
af kørebanen på et sted
udenfor hjulspor, der skøn
nes repræsentativt for be
lægningen, uden forurening
af oliespild eller andet. Af

vejprøven er udsavet en in
takt laboratorieprøve på
40 x 20 cm, som måleobjekt
til lystekniske målinger, der
er foretaget af Lysteknisk
Laboratorium på plan over
flade i standardapparatur.
Målingerne er gennemført
på årlige prøveudtagninger.
Der er i alle tilfælde målt
samtlige lystekniske para
metre: middelluminans Q,
spejlingsfaktorer 5 og speci
fik luminans SL i tør og våd
tilstand, jf. afsnit 1.
2.2 Forsøgsstrcekninger under
landevejstrafik
er
Forsøgsstrækningerne
udlagt 1975 i samarbejde
med Vestsjællands amts
kommune på hovedlandevej
122, km 86,45-88,51 under
årsdøgntrafik Ca. 6.500. I
forsøgsplanen varieres slid
maksimalkorn
lagstype,

størrelse og det lyse tilslags
art. I bilag 1 er givet en
oversigt over slidlagene og
deres placering. Til asfalt
materialerne er anvendt
2OVo lyst tilslag til stenmate
rialet, Synopal eller kalcine
ret flint med rønnegranit
som grundmateriale. Til
overfladebehandlingen er
anvendt 12/16 mm lyse
(Stenung
klippeskærver
sund) som afdækningsmate
riale.
Vejprøverne fra 2. og 3.
år var ikke sikret tilfredsstil
lende plane overflader. Det
te kan have givet anledning
til usikre lystekniske målin
ger, især med hensyn til re
trorefleksion. På overfladebehandlingen er udtaget en
supplerende prøve i selve
hjulsporet. Resultater her
fra kan ikke indgå i generel
le vurderinger.

FOR SØ GS STR ÆK N IN G
HOVEDLANDEVEJ 122, km 86,4

-

88,5.

NYKØBING S
km 88,514
12/16 mm

Overfladebehanling

Lys klippegranit
H
2
5/8 mm Pulverasfalt 40 kg/m
Åbent gradueret
Blå rønngranit, 20% Kaic. flint
G
2
0/8 mm Skærvemastiks 50 kg/m
Blå rønnegranit, 20% Synopal
F
2
8/12 mm Pulverasfalt 55 kg/m
Åbent gradueret
Blå ronnegranit, 20% KaIc. flint

t

Nykøbing 5.

E
0/8 mm Asfaltbeton 65 kg/m’
Blå rønnegranit, 20% Kaic. flint
0
2
6/12 mm Drænasfalt 70 kg/m
Blå ronnegranit, 20% Synopal

c
2
0/12 mm Asfaltbeton 80 kg/m
Blå rønnegranit, 20% Kaic. flint
B
2
12/18 mm Drænasfalt 90 kg/m
Blå rønnegranit, 20% Synopal
A
0/8 mm Asfaltbeton 90 kg/m’
Blå ronnegranit, 20% KaIc. flint

Bilag 1

km 86,462
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lagstyper, udover at det be åben gradering, der har
mærkes, at overfladebe medvirket til den særlige
I
Stræk- Type
handling med Stenung ringe spejling udover en
ning
Q (1) Q (min-max) Q (6)
sundskærver og åbent pul speciel Synopaleffekt. In
1 år
0,09
A
AB 0/18
0,09
0,09- 0,11
ver 5/8 mm med kalcineret denfor typerne AB, DA og
1 år
AB 0/12
0,09 0,11
0,10
C
0,09
flint havde de lavest niveau PA åben er maksimalkorn
1 år
0,09
E
0,09
AB 0/8
0,09- 0,11
størrelsen varieret. Der kan
er (Ii, H).
2 år
0,10
0,09
OB 0,5
0,09- 0,11
Ii
udledes nogen effekt af
ikke
m. fra midten
Spejlingsegenskaber i stan
2 år
0,08 0,09
0,09
0,09
OB
12
variation.
denne
dardvåd tilstand (tabel 2).
højre hjulspor
Spejlingsegenskaber i tør
Alle slidlagene er meget lidt
spejlende i våd tilstand, ty tilstand (tabel 2). Alle slidla
Nyere typer
pisk med spejlingsklasse gene havde tilfredsstillende
0,07 0,10
0,10 Ca. 21/2 år
B
0,09
DA 12/18
0,10 Ca. 2 år
0,09
DA 6/12
0,09 0,10
D
. Spejlingsfaktoren S
1
W
’ høj spejlingskiasse, typisk
1
0,08- 0,11
0,09 Ca. 2 år
F
0,09
PA 8/12
. Spejlingsfakto
2
fælles
1 eller N
N
forløber inden for et
0,10 ca. 11/2 år
0,09
0,09- 0,10
G
SMA 0/8
forløber
efter tilslid
ren
1
S
svin
med
0,5-10
intervalt
0,08-0,10
0,08 ca.2år
H
0,09
PA5/8
gende værdier; de tætte gra ning i et fællesinterval 0,3Anm.:t =
Tilslidningsperioden. Perioden indtil Qo = 0,09.
deringer har nærmest kon 0,6 med udpræget faldende
Værdien uimiddelbart efter tilslidning.
Q (1)=
stant niveau, de åbne svag tendens for hver enkelt slidSidste måleresultat efter udlægning (6 år).
Q (6) =
tendens til fald. Der er såle lag efter yderligere slid og
Tabel 1. Forsøgsstrækninger hovedlandevej 122. Landevejstrafik. Karak des ringe ændring ved yder
komprimering. Formentlig
teristiske værdier af middelluminans efter tilslidning. Q (tør), ligere slid eller komprime
er bortslidning afbindemid
cdlm’ x lux.
-værdi- delhinder en væsentlig fak
1
ring. Forløbet af S
erne havde følgende niveau tor. Der foreligger ikke
markante forskelle med re
åbent graderet stenmate er:
I tabellerne 1, 2 og 3 er an
riale (B, D, F, G, II).
ført værdier af målte lystek
5 10
OB med lys klippeskærv (Is)
Overfladebehandlingens
niske parametre og spej
graderet slidlag, kalcineret flint (A, C, E) 4 10
Tæt
tilslidningsperiode var 2
lingsklasserne N og W.
2- 5
Abent graderet slidlag, kalcineret flint (F, H)
år med det anvendte af
Endvidere er anført læng
<2
graderet slidlag, Synopal (B, D, G)
Abent
dækningsmateriale.
den af tilslidningsperioden
Middelluminans (tabel 1).
(afslidning af bindemiddel
Sammenligning af åbne lation til typen af slidlag el
tilslidningen forløber
Efter
den
hinder) defineret som
ansen
et
og
i
tæt graderet slidlag med ler lyst tilslag; dog bemær
middellumin
udlægnin
efter
går
tid, der
gen og indtil hovedparame snævert interval 0,09-0,11. samme lyst tilslag, kalcine kes, at overfladebehandlin
teren Q er tilfredsstillende Det enkelte slidlags niveau ret flint, viser, at der er gen havde ret konstant lav
0,35, svaren
er relativt konstant, dvs. mindst spejling med åben spejling Si
(Qca. 0,09 cdlm’Xlu.x).
Forsøgsresultaterne giver uden typisk ændring efter gradering. De åbent grade de til at bitumenhinder ikke
anledning til følgende kon yderligere slid og kompri rede slidlag med Synopal forekommer i overfladen.
mering. Forsøgsresultaterne som lyst tilslag, havde den Der kan ikke bekræftes no
kluderende synspunkter:
Belysningsvejreglens giver ikke anledning til dif mindste spejling, men hav gen effekt af varieret maksi
krav til slidlags lystekni ferentiering mellem slid- de tillige mest udpræget malkornstørrelse.
0 og
ske egenskaber (Q
W-klasse) i forbindelse
N-klasser
W-klasser
med stationære belys
Traditionelle AB og OB
Type
Strækopfyldes
ningsanlæg
ning
N(6)
N (1)
N (min/max)
W(1) W (min/max) W (6)
med mørkt grundstens
1 år
Ni
2
N
Nl/N2
Wi
1
W
1
W
AB 0/18
A
materiale, når der anven
1 ar
N2
N2
W
N2
1
W
1
W
AB
0/12
C
des 20% lyst tilslag af
1 år
N2
N2
1
W
N2
1
W
1
W
AB 0/8
E
kalcineret flint eller Sy
2 år
N2
N2
1
W
N2
1
W
1
W
OB 0,5 mm
Ii
nopal >2 mm. Slidlage
m. fra midten
2 år
2
N
2
N
2
N
4
W
OB
AN4
2
W
W2
12
ne kunne alle palceres i
hjulspor
højre
2 eller
spejlingsklasse N
bedre.
typer
Nyere
Ved anvendelse af lyse
2
N
Ca. 21/2 år
2
N
2
N
1
W
1
W
12118
1
W
DA
B
klippeskærver (Stenung
ca. 2 år
Ni
Ni/N2
N2
1
W
1
W
1
W
DA 6/12
D
sund) har overfladebe
ca. 2 år
1
N
Wi
Nl/N2
N2
W,
1
W
PA 8/12
F
1 1/2 år
handlingen kunnet op
2
Ni/N
2
N
Ni
1
W
Wi
1
W
SMA 0/8
G
Ca. 2 år
/N
2
N
3
3
N
N2
W
1
W
PA 5/8
H
fylde belysningsvejreg
= Tilslidningsperioden. Perioden indtil Q = 0,09.
Anm.:
lens lystekniske krav.
W (1), N (1)=W-klasse, N-klasse umiddelbart efter tilslidning.
Tilslidningsperioden er
W (6), N (6) = W-klasse, N-klasse. Sidste måleresultat efter udlægning (6 år).
1-2 år.
Tilslidningsperioden er Tabel 2. Forsogsstrækninger hovedlandevej 122. Landevejstrafik. Spejlingsegenskaber efter tilslidning. W
længst for slidlag med klasser (våd) og N-klasser (tør).
Qo (tør)
Traditionelle AB ogOB

-

-

-

-

-

—

-

—

I

—

—

—

145

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.7 • 1984

SL (våd
Traditionelle AB og OB

Strækrung

Type

A
C
E
Ii

AB 0/18
AB 0/12
AB 0/8
OB 0,5 mm
m. fra midten
OB
højre hjulspor

11
7
7
8

DA 1218
DA 6/12
PA 8/12
SMA 0/8
PA 5/8

17
13
7
11
7

12

B
D
F
G
H
Anm.:

SL (tør)

SL (1)

7

SL (min/max) SDL (6)

SL (min/max)

SL (6)

SL (1)

9-14
7-12
7-14
5-9

9
11
7
5

19
17
18
18

19-21 (30)
17-26
18-21 (30)
16-19 (29)

21
27
20
17

i
i
1
Ca. 2

3

18

12-18

14

Ca. 2 år

Nyere

typer

13
21
10
16
7

22
17
17
16
12-16

11-20 (28)
17-31
16-21
16-24
16-19 (27)

20
26
20
24
17

3-7

7-17
13-30
7-11
11-18
7-18

Ca. 21/2
Ca. 2
Ca. 2
Ca. 11/2
Ca. 2

år
år
år
år

år
år
år
år
år

t=Tilslidningsperioden. Perioden indtil Q= 0,09.
SL (1) = SL-værdi umiddelbart efter tilslidning.
SL (6) = SL-værdi. Sidste måleresultat efter udlægning (6 år).
0 = Usikker ekstremværdi.

Tabel 3. Forsøgsstrækninger hovedlandevej 122. Landevejstrafik. Karakteristiske værdier af specifik luminans.
SL efter tilslidning. SL, mcd/m ‘x lux.

Specifik luminans i stan
dardvåd tilstand (tabel 3).
Efter tilslidning forløber
den specifikke luminans SL
i et fællesintervalg 5-30
2 x lux. Variationerne
mcd/m
for det enkelte slidlag er
små og tilfældige uden ud
præget tendenser til fald el
ler stigning. Forløbet af SL
havde følgende niveauer
(modsat rækkefølge af spej
ung):

noget svingende og uden
udpræget tendens til ni
veauændringer efter yderli
gere slid eller komprime
ring i funktionstiden. Der
foreligger ikke markante ni
veauforskelle med relation
til slidlagstyper eller lyst tilslag.
Indenfor typerne AB, DA
og PA-åben er maksimal
varieret.
kornstørrelsen

7-30
Åbent graderet slidlag, Synopal (B, D, G)
Abent graderet slidlag, kaicineret flint (F, H) 7 12
Tæt graderet slidlag, kalcineret flint (A, C, E) 7 14
5- 9
OB med lys klippeskærver (Ii)
-

migranulat, skærvemastiks
og specialstøbeasfalt.
Stenmaterialet i alminde
lig støbeasfalt er perlesten

og grus og friktionsskærver
ne består af 85% kvart
sit + 15% kaicineret flint el
ler Synopal. Stenmaterialet
i specialstøbeasfalten er
60% grus + 25% kaicineret
flint + 15% kvartsit, og der
anvendes ikke friktions
skærver, men simpel afstrø
ning med 2/5 kvartsitskær
ver umiddelbart efter ind
bygning.
Stenmaterialet i asfaltbe
ton, skærvemastiks og Rubit er rønnegranit med 20%
kaicineret flint som lyst til
slag. Stenmaterialet i asfalt
beton med nedtromlede
skærver er rønnegranit og
friktionsskærverne består af
85% kvartsit + 15% Syno
pal.
I bilag 2 er givet en over
sigt over slidlagstyperne og
deres placering. I forsøgs
planen varieres slidlagstype
og lyst tilslag. Den tager så-

FORSØGSSTRÆKNINGER
FREDERIKSSUNDSVEJ, BRØNSHØJ, KBH.
SKANSEBJERG

-

BRØNSHØJ TORV

BRØNSHØJ TORV
F
Støbeasfalt (SA), 80 kg/mg
kg/m
:
Friktionsskærver. 10 2
12/18 mm. Kvartsit 85%,
KaIc. flint

15%

G
Asfaltbetn (0/18 mm AB)

E
Støbeasfalt (SA), 80 2
kg/m
:
2
Friktionsskærver, 10 kg/m
12/18 mm. Kvartsit 85%,
Synopal 15%
D
Skærvemastiks (0/12 mm)

-

Blå

Overfladebehandlingen
havde den mindst specifik
ke luminans. Der kunne ik
ke konstateres nogen mar
kant forskel på åbent og tæt
graderede slidlagsmaterialer
med samme lyst tilslag,
men derimod en effekt af
anvendelse af Synopal.
Maksimalkornstørrelsen
er varieret indenfor typerne
AB, DA og PA. Forsøgsre
sultaterne viser ingen effekt
af denne variation.
Specfik luminans i tør til
stand (tabel 3). Den specifik
ke luminans (retrorefleksi
on) forløber efter tilslidnin
gen indenfor et fællesniveau
Xlux. Måle2
11-31 mcd/m
resultater fra et slidlag er

Forsøgsresultaterne giver
ingen sikre holdepunkter
for denne variations virk
ning på retrorefleksionen.
2.3 Forsøgssrrækninger under
tung bytrafik
er
Forsøgsstrækningerne
udlagt i 1976 i samarbejde
med Københavns kommu
ne på Frederikssundsvej,
København fra Skansebjerg
til Brønshøj Torv, under en
årsdøgntrafik på Ca. 25.000.
Der blev udlagt 10 typer
slidlag, heraf 7 typer med
traditionelle slidlag: asfalt
beton, asfaltbeton med ned
tromlede friktionsskærver
og støbeasfalt og 3 nyere ty
per: Asfaltbeton med gum

2
80 kg/m

2
90 kg/m
rønnegranit,

BIà rønnegranit,

2/8 mm. Kaic. flint 20%

2/8 mm. KaIc. flint 20%

H
Asfaltbeton (0/12 mm AB)

C
Asfaltbeton (0/12 mm AB)

80 kg/m
2

80 kg/m
2

Bla rønnegranit,
2/8 mm. KaIc. flint 20%

Bla ronnegranit,
2/8 mm. KaIc. flint 20%

I
ABS II, 80 kg/m Blå ronngr.
kg/m
:
Friktionsskærver, 10 2

B
ABS I, 80 kg/m Blå ronnegr.
Friktionsskærver,10 kg/m
:
2

12/18 mm. Kvartsit 85%,

12/18 mm. Kvartsit 85%,

Synopal

Synopal 15%

15%

J
Støbeasfalt (SA spec.),

A
Skegaasfalt “RUBIT

2
80 kg/m

0/3 og 5/12 mm, Rønne granit
Gummigranulat 2%,
8/12 mm. KaIc. flint 20%

GRUNDSTENMATERIALE:
2/8 mm. KaIc. flint 25%,
8/12 mm. Kvartsit 15%,
+ kalk 60%

Rødgrus

Afstroning: 2/4 mm. Kvartsit

SKANSEBJERG

Bilag 2

ANM: FILLERKALK.
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Strækning

Type

Qo (tør)
Traditionelle ABS, SAAB
Q(1) Q (min-max) Q(6)

B
E
F
I

ABS I
SA
SA
ABS II

0,09
0,09
0,09
0,09

0,09-0,11
0,09 0,12
0,09 0,10
0,09- 012

0,11
0,10
0,09
0,12

C
G
H

AB 0/12
AB 0/18
AB 0/12

0,09
0,09
0,09

0,09 0,12
0,09- 0,11
0,09- 0,11

0,09
0,09
0,10

sit) med 15% indhold aflyst
tilslag (kaicineret flint eller
Synopal).
Tilslidningsperioden
er ‘/2 år for asfaltbeton og
skærvemastiks og 1 år for
slidlag med friktionsskær
ver. Rubit med gummigra
nulat havde usædvanlig
lang tilslidningsperiode.
—

-

-

-

Ca. 1
1
i
2
Ca.
Ca.
Ca.

1/2
1/2
1/2

år
år
år
år
år
år
år

Nyere typer
A
D
J
Anm.:

Rubit
Skærvemastiks
Special SA
t
Q (i)
Q (6)

=
=
=

009
0,09
(0,10)

0,08 0,09
0,08
4 år
1/2 år
0,09 0,12
0,09
0,09 0,12
0,12
0 år
Tilslidsningsperioden. Perioden indtil Qo=0,09.
Værdien umiddelbart efter tilslidning. (0,09).
Sidste måleresultat efter udlægning (6 år).

ledes ikke sigte på bedøm
melse af variation af maksi
malkornstørrelse.
Vejprøverne til lystekni
ske målinger fra 3 og 4 år er
ikke sikret helt tilfredsstil
lende plan overflade. Dette
kan have givet anledning til
usikre målinger, især med
hensyn til retrorefleksion.
Forsøgsresultaterne er gen
givet i tabel 4, 5 og 6. I ta
bellerne er anført værdier af
målte lystekniske parametre
og spejlingsklasserne N og
W. Endvidere er anført
længden af tilslidningspe
rioden (afslidning af binde
middelhinder),
defineret
ved tiden fra udlægning og
indtil hovedparameteren Q,
er tilfredsstillende efter Be
lysningsvejreglernes krav til
slidlag (Q
0 = ca. 0,09
Xlux).
2
cd/m
Forsøgsresultaterne giver
anledning til følgende kon
kluderende synspunkter:
Vereglernes krav til
slidlags lystekniske egenska
ber i forbindelse med statio
nære belysningsanlæg (krav
til Q og W-klasse) opfyldes
af asfaltbeton og skærvema
stiks med mørk grundsten
og 20% lyst tilslag (kalcine
ret flint), og af støbeasfalt
og asfaltbeton med ned
tromlede friktionsskærver
af lyse klippeskærver (kvar

Forskellen mellem at an
vende 85% lyse klippeskær
ver plus 15% Synopal til
friktionsskærver og 80%
mørk klippeskærver + 20%
kalcineret flint (>2 mm)
som stenmateriale i slidlags
masser er ikke markant, og
vil her kunne henføres til en
Synopaleffekt. De to meto
der er da også ligestillet i
Belysningsreglen.
Den specielle støbeasfalt
havde tilfredsstillende Q

Middelluminans (tabel
4). Efter tilslidning forløber
middelluminansen
i et
fællesinterval
0,09-0,12
xlux. Uden for dette
2
cd/m
og på lavere niveau var dog
Rubit.
Niveauet for slidlag med
nedtromlede skærver var
nærmest konstant, medens
—

-

-

-

Tabel 4. Forsøgsstrækninger på Frederikssundsvej. Tung bytrafik. Ka
rakteristiske værdier af middelluminans efter tilslidning. Q
3 (tør),
2 x lux.
cd/m

—

niveauet for asfaltbeton og
skærvemastiks var svagt fal
dende. Der er således ingen
eller kun ringe ændring ef
ter yderligere slid eller kom
primering.

I

W-klasser
Strækning

Type

B
E
F
I

N-klasser

Traditionelle ABS, SA, AB
W(1)

W (min/max)

W (6)

N (1)

N (min/max)

N(6)

ABS I
SA
SA
ABS II

W
1
2
W
3
W
2
W

Wi/W
3
PiN
1
W
)W,
3
W
PiN
2
W

W
3
2
W
4
W
3
W

N
3
3
N
N
3
N

3
/
2
N
N
N2/Ni
N2/NS
/N
2
N
3

N
2
2
N
2
N
2
N

C
G
H

AB 0112
AB 0/18
AB 0/12

3
W
W
3
3
W

3
1
2
W
W
dW
2
W
3
4
Wi/W

W
3
Wa
4
W

N
3
3
N
N

3
/
2
N
N
3
N
/N
2
N
3

2
N
N3
2
N

Ca.
Ca.
ca.

Nyere

typer

A
D
J

Rubit
Skærvemastiks
Speciel SA

W
3
4
>W
2
W

WAN,
1W
2
W
4
/>W
2
W
4

W4
W
4
4
>W

3
N
N
2
N

3
N
3
/
2
N
N
/Ni
2
N

3
N
N
3
3
N

ca. 4 år
ca. 1/2 år
0 år

Anm.:

ca. i
1
1
2
1/2
1/2
1/2

år
år
år
år
år
år
år

t=Tilslidningsperioden. Perioden indtil Qo=0,09.
W (i), N (6) = W-klasse, N-klasse umiddelbart efter tilslidning.
W (6), N (6) = W-klasse, N-klasse. Sidste måleresultat efter udlægning (6 år).

Tabel 5. Forsøgsstrækninger på Frederikssundsvej. Tung bytrafik. Spejlingsegenskaber efter tilslidning. W
klasser (våd) og N-klasser (tør).

SL (våd)

SL (tør)

Strækning

Type
SL(1)

SL (min/max)

SL (6)

SL (1)

SL (min/max)

SL(6)

B
E
F
I

ABS I
SA
SA
ABS II

7
6
4
6

4-12
5-15
2-6
5-8

4
5
2
5

13
ii
12
18

13-21
11-28
12-18
16-20

11
12
12
16

C
G
H

AB 0/12
AB 0/18
AB 0/12

6
5
7

6-12
4-15
6-16

9
4
6

16
13
16

16-21
12-19
16-25

17
12
18

Nyere

typer

A
D
J

Rubit
Skærvemastiks
Special SA

3
3
5

3-6
3-10
4-10

6
4
8

16
14
18

13-16
14-19
17-20

13
15
20

Anm.:

Traditionelle typer ABS, SA, AB
ca. 1
i
i
2
Ca.
ca.
Ca.

l/z
1/2
1/2

år
år
år
år
år
år
år

4år
år
0 år

1/2

Tilslidningsperioden. Perioden indtil Qo = 0,09.
SL (1)= SL-værdi umiddelbart efter tilslidning.
SL (6)= SL-værdi. Sidste måleresultatet efter udlægning (6 år).

Tabel 6. Forsøgsstrækninger på Frederikssundsvej. Tung bytrafik. Karakteristiske værdier af specifik luminans
SL efter tilslidning. SL, mcd/m
x lux.
2
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straks efter udlægningen,
som følge af afstrøningen.
Avendelse af 25% kaicineret
flint i forbindelse med iys
klippeskærver i massen sik
rede høj placering i fællesin
tervallet.
Spejlingsegenskaber i
standardvåd tilstand (tabel
5). Alle slidlagene, bortset
fra specialstøbeasfalt, til
fredsstiller fuldt ud Belys
ningsreglens krav til spej
4 eller bedre),
lingsklasse (W
og ligger langt under den
nes øvre grænse. Spejlings
faktoren forløber typisk for
asfaltbeton, asfaltbeton med
nedtromlede skærver, stø
beasfalt og skærvemastiks i
et fællesinterval 6-1 10 (afvi
gende var specialstøbeasfalt,
støbeasfalt med 15% kalci
neret flint i friktionsskærver
og Rubit, der havde værdier
i intervallet 40-> 500).
’-værdier
1
Forløbet af S
havde følgende niveauer:
—

•

147

1981

lingsklasse i våd tilstand
(W-klasse) »kan påregnes at
have refleksionsegenskaber
i tør tilstand svarende til
klasse N.,eller bedre«. For
under
søgsstrækningerne
tung bytrafik bekræfter ikke
denne regel. Ingen af slidla
gene svarede til klasse
eller bedre i hele funk
2
N
tionstiden.
Spejlingen aftager efter
yderligere slid og kompri
mering i funktionstiden.
Herved blev asfaltbeton,
støbeasfalt og asfaltbeton
med nedtromlede skærver
tilfredsstillende med værdi
-klassens
9
er lavere end N
øvre grænse (0,6). Rubit,
skærvemastiks (med relativt
lille indhold af skærver >6
mm, og relativ høj bitumen
fyldning) og specialstøbeas
-klassen.
3
falt tilhørte N
1 for
Spejlingsfaktoren S
løber efter tilslidning i fæl
les intervallet 0,4-1,0, dog

ABSogSA:
ABS og SA. Synopal i friktionsskærver (B, I, E)
SÅ. Kalcineret flint i friktionsskærver (F)

orsøgsstrækntflger

He lsingmortorVei
km 34,4—35Z
34.413I Normal

/1

vedligeholdelse.

—34. 553
27% Mas,t 2/8

4 685
L
3

3/ 700

27/Masit 5/8
Grundsten Renne
Waf(he,rn

.,‘

22% KaIc.fl,nt 0/8

34.935
lE
35.003
30/. Da/om,)
Kross 5/8.

35. 135

l9/ Kalv, flint

III
27% Labrodont 5/8

35.300
35. 335
Fra lyngbyvej.

6- 60
40-200

30% Navron,t

5/8

35.500

AB og SMA:
AB. Kalniceret flint som lyst tilslag (C, H, G)
SMA. Kalcineret flint som lyst tilslag (D)

5- 90
25-110

Mas,
Lyngbyvej.

35. 700

Rubit:
Gummigranulat. Kalcineret flint som lyst tilslag (A) 50-200
Specialstøbeasfalt:
Ingen friktionsskærver. Afstroning med
2/5 kvartsit (J)
Der er ingen typisk for
skel mellem slidlag med og
uden friktionsskærver. Ge
nerelt synes spejlingen at
vokse efter yderligere slid
og komprimering. Anven
delse af kaicineret flint til
friktionsskærver er ikke af
prøvet i tilstrækkelig grad
ved forsøgene til at udeluk
ke, at det foreliggende til
fælde med SA er ekstremt.
—Spejlingsegenskaber i tør
tilstand (tabel 5). I Belys
ningsreglens håndbog er an
givet, at slidlag der tilfreds
og spej
0
stiller kravet til Q

100->500

således at de nyere typer og
skærvemastiks niveau var
-værdierne
1
større end 0,6. S
forløb i følgende niveauer:

yderligere slid og kompri
mering.
Der foreligger ikke mar
kante niveauforskelle med
relation til slidlagstype eller
lyst tilslag, bortset fra højt
niveau for drænasfalt 5-30.
Specifik lurninans (re
trorefleksion) i tør tilstand
—

Støbeasfalt, asfaltbeton, asfaltb. med nedtr. skærver 0,4-1,0
0,6-1,0
Rubit, skærvemastiks
0,7-1,0
Specialstøbeasfalt
—Specifik luminans (retro
refleksion) i standardvcid til
stand (tabel 6). Efter tilslid
ning forløber den specifikke
luminans SL-våd hovedsa
gelige i et fællesinterval 5xlux med ten
2
18 mcd/m
dens til aftagende værdi ved

(tabel 6). Efter tilslidning
forløber den specifikke lu
minans SL-tør indenfor et
11-31
fællesinterval
xlux. Der forelig
2
mcd/m
ger ikke markante forskelli
ge med relation til slidlag
styper eller lys tilslag.

Bilag 3

2.4 Forsøgsstrækninger under
tung motorvejstrafik
er
Forsøgsstrækningerne
udlagt i sept. 1982 i samar
bejde med Københavns
amtskommune på Helsing
km
ørmotorvejen,
34,4-3 5, 7, udfietning ved
Jægersborg, under års
døgntrafik ca. 50.000. Ho
vedformålet var at afprøve
lyse klippeskærver som al
ternativ til lyst tilslag af kal
cineret flint. Der blev ud
lagt 7 forsøgsstrækninger.
Der anvendtes overalt as
faltbeton type 12 t. Grund
stensmaterialet var rønnegranit. De lyse tilslags art
og mængde er varieret, idet
4 lyse klippeskærver blev af
prøvet: Masit, Dolomit

2/5
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Kross, Labradorit og Hav
ronit. I bilag 3 er givet en
oversigt over slidlagenes
placering. Strækning 8 er et
normalt vedligeholdelses
slidlag med 22% kaicineret
flint udlagt på en rampe. I
tabellerne 7 og 8 er anført
værdier af målte lystekniske
parametre og spejlingskias
serne N og W. Endvidere
indeholder tabellerne en
oversigt over forsøgsstræk
ningernes sammensætning.
Målingerne har været gen
nemført i 2 år, og vil blive
fortsat.
Forsøgsresultaterne giver
på det foreløbige grundlag
anledning til følgende syns
punkter:
Belysningsreglernes
krav til lystekniske egenska
ber (Q
og W-klasse) opfyl
0
des med mørk grundstens
materiale og de anvendte tilslag af lyse klippeskærver:
Labradorit (5/8 mm, 27%),
Havronit (5/8 mm, 30%) og
Masit (5/8 mm, 27%). Slidlagene (strækning III, IV og
VII) kunne samtidig place
-klassen.
2
res i N
Med kaicineret flint
(2/8 mm, 19% og 0/8 mm,
22%) som lyst tilslag (stræk
ning V og VI) var kravet til
0 efter Belysningsvejreg
Q
len tilfresstillet, men kravet
til W-klasse kunne ikke op
fyldes. Slidlagene kunne
-klassen efter 2
2
placeres i N
års trafik. (På rampen uden
for forsøgsstrækninger var
kravet til W-klasse ikke
opfyldt med lyst tilslag af
kalcineret flint, 2/8 mm,
22%).
På strækning I, hvor
grundstenen var rønnegra
nit + Wallhamngranit med
lyst tilslag af Masit (5/8
mm, 27%) var kravet til Q
0
tilfredsstillet, men kravet til
-klasse blev ført opf4dt
4
W
efter 2 år. Slidlaget kunne
placeres i N
-klasse.
2
Med Dolomit-Kross
(5/8 mm, 30%) som lyst tilslag (strækning II) opfyldtes
kravet til Q
, men kravet til
0
W-klasse kunne ikke opfyl

1
S

’
1
NS

I

Masit, 5/8 mm 27°/ø

1-2,2

0,1060,104

0,4150,452

N
2
2
N

251117

>W
4
4
W

II

Dolomit-Kross
5/8 mm. 30%

1-2,2

0,1070,103

0,7270,811

N
3
3
N

>1000
>1000

>W
4
4
>W

Ill

Labradorit, 5/8 mm
27%

1-2,2

0,1150125

0,3810,347

2
N
N
2

10298

W
4
4
W

IV

Havronit, 5/8 mm
(Anorthosit) 30%

1-2,2

0,1100,116

0,3510,417

N
2
2
N

70201

W
3
W4

V

Kalcineret flint,
2)8 mm 19%

1-2,2

0,1090,113

0.6030,399

3
N
N
2

>1000
>1000

4
>W
>W
4

VI

Kalcineret flint,
0/8 mm 22°/b

1-2,2

0,1050,105

0,6580,546

N
3
2
N

>1000
>1000

>W4
4
>W

VII

Masit, 5/8 mm 27°/o

1-2,2

0,1020,102

0,4230,373

N
2
2
N

14327

W
4
W3

0,1130,112

0,5970,428

N
2
2
N

870410

>W
4
>W4

år

___________

VIII
Anm.:

Kalcineret flint,
218 mm 22°/o

1-2,2

std.våd

tør

W

2

3

4

2 AB, type 12 t.
Grundstenmaterialet er overalt rønnegranit. Belægningerne er 90 kg/m
1: Rønnegranitten er tilsat 9% Walhamngranit ved fejldosering.
2: En del knusning af Dolomit-Kross ved tromling.
3: Våd spejlingsfaktor S, 1 cd/m’ x lux over W4-grænse.
4: Rampevej. Almindelig vedligeholdelse, uden for forsøgsplanen.

Tabel 7. Forsøgsstrækninger på Helsingørmotorvej. Middelluminans Qo (tør). Spejling i tør tilstand, faktor 5
og spejlingsklasse N. Spejling i standardvåd tilstand, faktor 5 og W-klasse.

des, og slidlaget kunne ikke
-klassen.
2
placeres i N
Tilslidningsperioden,
tiden fra udlægning til op
nåelse af Q
0 0,09, må anta
ges at have været en del un
der 1 år.
Middelluminansen (ta
bel 7), forløber i et fællesin
0,102-0,125
terval
Xlux. For de enkelte
2
cd/m
kategorier lyst tilslag var
niveauet følgende:

N

’
1
S

W

1
S

>1000

4
>W

0,722-0,811

117-251

/W
4
>W

0,415-0,452

N,

—

—

Dolomit-Kross
Masit (Wallgr. i
grundsten)
Masit, Havronit,
Labradorit
Kaicineret flint
2/8
Kaicineret flint
0/8

0, 103-0,107
0,104-0,106
0,102-0,125
0,109-0,113
0 lf-0 105

—

—

Anmærk
finger

Spejling

Qo
cd/m x lux
2

Lyst tilslag

—

—

Alder ved
måling

Strk.
nr.

Spejling i standardvåd
og tør tilstand (tabel 7). Spej
lingsfaktoren S’ for stan
dardvåd tilstand forløber i
et fællesinterval 27-> 1000.
1 for tør
Spejlingsfaktoren S
tilstand forløber i fællesin
tervallet 0,347-0,811. Ni
veauerne og tilhørende N
og W-klasser for de enkelte
kategorier lyst tilslag var
følgende:
—

Dolomit
Kross
Masit (Wallgr.
grundst.)
Ivlasit, Havronit

Labradorit
Knicineret
flint 2/8

27-201

4
W,1W

0,347-0,423

N,

>1000

4
>W

0,399-0,603

N,/N,

Kaicineret
flint 0/8

>1000

>‘4

0,546-0,658

N,/N,

Specifik luminans i
standardvdd og tør tilstand
(tabel 8). Den specifikke lu
minans (retrorefleksion) for
standardvåd tilstand SL-våd
forløber i fællesintervallet
2,1-7,5 mcd/m’ X lux. Den
specifikke luminans for tør
tilstand forløber i fællesin
mcd!
8,7-19,9
vallet
Xlux. Det bemærkes at
2
m
kaicineret flint har givet høj
værdi af specifik luminans.
Niveauerne for de enkelte
kategorier lyst tilslag var
følgende:
—

Dolomit-Kross
Masit (WalIgr. i grundsten)
Masit, Havronit, Labradorit
Kalcineret flint 218
Kalcineret flint 0/8

3. Sammenfattende
bedømmelse af
forsogsresultater
3.1 Opfyldelse af krav i
Belysningsvejreglen med de
anvendte slidlag
I Belysningsvejreglen er
funktionskravet til Q
0 = ca.
xlux og til W
2
0,09 cd!m
klasse, at denne skal svare
-klassen eller være be
4
til W
dre. Det anføres endvidere i
en håndbog til Belysnings
vejreglen, at når disse krav
er opfyldt, kan der regnes
SL-våd

SL-tør

2,1-2,7
3,9-5,6
3,9-7,5
4,6-7,2
3,2-5,3

8,7-1 0,5
14,7-14,7
13,9-18,3
16,9-19,9
14,6-14,8
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Strk.
nr.

Lyst tilslag

I

Masit, 5/8 mm 27°/o

Alder ved
måling år

Specifik luminans
2 x lux.
mcd/m
SL tør

II

1-2,2
1-2,2

Dolomit-Kross 5/8 mm 27°/o

Anmærk
ninger

SL våd

14,714,7

3,9

10,5-

8,7

2,7
2,1

5,6

Ill

Labradorit 5/8 mm

1-2,2

15,515,6

4,6
7,5

IV

Havronit, 5/8 mm
(Anorthosit) 300/0

1-2,2

18,313,9

4,1
4,1

V

Kalcineret flint, 2/8 mm 19°/o

1-2,2

19,916,9

4,6
7,2

VI

Kaicineret flint, 0/8 mm 22°/o

1-2,2

14,614,8

3,2
5,3

VII

Masit, 5/8 mm 27%

1-2,2

15,014,1

4,7
5,9

VIII

Kaicineret flint, 2/8 mm 22°/o

1-2,2

17,4
19,4

5,4
6,5

2

me slidlagstype har ikke
haft nogen virkning på lystekniske parametre.

Variation

3

Tabel 8. Forsøgsstrækninger på Helsingørmotorvej. Retrorefleksion. Specifik luminans SL i tør og standardvåd tilstand.

Under tung bytrafik (ÅD
Ca. 25.000) kunne ingen af
forsøgsstrækningerne place
res så højt som N
-klassen
2
gennem hele funktionsti
den.
forsøgsstrækninger
På
med tung motorvejstrafik
(AD ca. 50.000) kunne as
faltbeton med lys tilslag af
Masit,
klippeskærverne
Havronit og Labradorit pla
-klassen i hele må
2
ceres i N
leperioden. Med kalcineret
flint som lyst tilslag opnåe
-klassen ved 2. års
2
des N
Dolomit
Med
måling.
Kross som lyst tilslag kunne
-klasse ikke
2
placering i N
opnås indenfor måleperio
den.

3.2 Tilslidningsperiode. Virk
ning af yderligere slid og
kornprimering
Tilslidningsperioden defi
neres som den tid der medgår indtil den lystekniske
hovedparameter, middellu
minansen Q, har antaget
X
2
værdien ca. 0,09 cd/m
lux, svarende til Belysnings
vejreglens krav til slidlag.
Tilslidningsperioden for
var
forsøgsstrækningerne
un
længst
2
år
og
ca. ‘/2-ca.

har
nedtromlingsskærver
virknin
ikke haft markante
ger på lystekniske parame
tre.

Variation af maksimal
kornstørrelse indenfor sam

2 AB type 12 t.
Anmærkninger: Grundstenmaterialet er overalt rønnegranit. belægningerne er 90 kg/m
1: Rønnegrannitten er tilsat 9% Walhamgranit ved fejldosering.
2: En del knusning af Dolomit-Kross ved tromling.
3: Rampevej. Almindelig vedligeholdelse, uden for forsøgsplanen.

med, at slidlaget kan place
-klasse eller er be
2
res i N
dre.
Kravet til Q
0 var opfyldt
på alle forsøgsstrækninger
(bortset fra meget lang til
slidningsperiode for specialbelægningen Rubit).
Kravet til W-klasse var
opfyldt på alle forsøgsstræk
ninger under landevej stra
fik (AD Ca. 6.000) og alle
med
forsøgsstrækninger
tung bytrafik (AD Ca.
25.000), bortset fra slidlaget
af specialstøbeasfalt.
På forsøgsstrækningerne
med tung motorvejstraflk
(AD ca. 50.000) var kravet
til W-klasse opfyldt af as
faltbeton med lyst tilslag af
klippeskærverne Labrado
rit, Havronit og Masit. As
faltbeton med lys tilslag af
kalcineret flint og Dolomit
Kross tilfredsstillede ikke
kravet. Asfaltbeton med
rønnegranit og Wallhamn
granit som grundstenmate
riale og Ivlasit som lyst tilslag opfyldte kravet efter 2
år.
Placering i N-klasse var
tilfredsstillende for alle for
søgsstrækniner under lan
devejstrafik (AD Ca. 6.000).

3.3 Lystekniske parametres
afhængighedsforhold
Anvendelse af forskellige
slidlagster med og uden

der svagest trafik. På for
under
søgsstrækningerne
landevejstrafik viste det sig
at slidlag med åben grade
ring havde længere tilslid
ningsperiode end slidlag
med tæt gradering. Endvi
dere havde overfladebe
handling 2 års tilslidnings
periode. Under tung bytra
fik havde slidlag med ned
tromlingsskærver længere
tilslidningsperiode end an
dre slidlag. Under tung mo
var
tilslid
torvejstrafik
ningsperioden for asfaltbe
ton en del under i år.
Yderligere slid og kom
primering har en vis indfly
delse på spejlingsegenska
berne. Spejlingsfaktoren i
tør tilstand var faldende un
der landevej strafik og tung
bytrafik. Spejlingsfaktoren i
våd tilstand ændredes ikke
under landevejstrafik, men
voksede under tung bytra
fik.
Slid og komprimering sy
nes tillige at have en svag
tendens til indflydelse på
den specifikke luminans ved
forsøgsstrækningerne under
tung bytrafik.

af

gradering

indenfor en slidlagstype vi
ste sig at have indflydelse på
spejlingen i våd tilstand, så
ledes at åbne graderinger
spejlede mindre end tætte.
Heri ligger en indikation for
indflydelse af makrostruk
tur.
Slid og komprimering ud
tilslidningsperioden
over
har indflydelse på spejling i
tør tilstand (jf. afsnit 3.2) og
på spejling og specifiklumi
nans i våd tilstand (jf. afsnit
3.2).

Brugbare

korrelationer

mellem lystekniske para
metre er ikke konstateret.

3.4. Lyse klippeskærvers
effektivitet
På forsøgsstrækningr un
der landevejstrafik (AD Ca.
6.000) har overfladebehand
ung med lyst klippeskærv,
Stenungsund, opfyldt de
lystekniske krav, men med
hensyn til Q
0 på et lavere ni
veau end slidlag med lyst
tilslag.
forsøgsstrækninger
På
under tung motorvejstrafik
blev lyse klippeskærver
Havronit, Labradorit og
Masit afprøvet som alterna
tiver til kalcineret flint.
Med de anvendte procenter
og graderinger af lyst tilslag, var disse lyse klippeskærver mest effektive (jf.
afsnit 3.1).
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Fodgængere mod rødt
Observationer, uheld og risiko
at
Civilingeniør Ole Bach, Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS.
Civilingeniør Henrik S. Ludvigsen, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Vejdirektoratet.
Professor N.O. Jørgensen, Institut for Veje, Trafik og Byplan, DtH.

Undersøgelsen at todgængeres færden mod rødt er gennemført i perio
den 1/9 1982 1/3 1984 for Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejfor
anstaltninger (SSV), at Institut for Veje, Trafik og Byplan og Cowiconsult,
Rådgivende Ingeniører AS. Publicering af undersøgelsens resultater sker i
en hovedrapport i SSV’s publikationsserie samt i 4 dokumentationsnota
ter. Endvidere bringes 3 artikler i Dansk Vejtidsskrift. I nærværende artikel
omtales delundersøgelser om litteraturundersøgelse, statistikbehandling,
observationsundersøgelse og uheldsanalyse. I følgende artikler redegøres
for foreslåede foranstaltninger mod rødgang og mere utraditionelle tiltag
diskuteres.
-

Formål og opbygning
Formålet med undersøgel
sen var at belyse forhold
ved fodgængeruheld i sig
nalregulerede kryds i byer
samt foreslå foranstaltnin
ger mod disse uheld.
Undersøgelsen bestod af
6 dele. Efter en indledende
litteraturundersøgelse
og
statistikundersøgelse af alle
fodgængeruheld i signalre
gulerede kryds i byer foku
seredes i de videre delun
dersøgelser på fodgængere,
der går ulovligt mod rødt i
signalregulerede overgange
med midterhelle. Disse delundersøgelser omfattede en
observationsundersøgelse og
en uheldsanalyse.
et
Rodgangsuheld
problem
Litteratur- og statistikun
dersøgelsen fastslog, at fod
gængeres færden mod rødt
er et sikkerhedsproblem i de
fleste europæiske lande. Af
de Ca. 300 fodgængere, der
årligt skades i Danmark i
fodgæn
signalregulerede
gerovergange ved kryds, er
ca. V3 gået mod rødt.
—

Litteraturundersøgelsen
omfattede 13 referencer af
meget varierende grundighed. De bedst underbygge
de undersøgelser omhandle
de forhold, der har indvirk
ning på om fodgængere går
mod rødt. Disse undersø
gelser viste, at forhold som
bystørrelse, gadebredde, til
stedeværelsen af midterhel
le, biltrafikkens størrelse,
ventetider, faseopbygnin
gen og fodgængerens travl
hed påvirker rødgangen. In
gen af undersøgelserne for
søger imidlertid at koble
denne viden sammen med
uheldstallene for derved at
opnå viden om, hvor i over
gangen og hvornår i rødfa
sen der oftest sker rød
gangsuheld. Endvidere er
kun fremsat fa forslag til
foranstaltninger mod rød
gang.
Den foranstaltning, der
synes bedst undersøgt, er
indførelse af rømningsfase i
fodgængersignaler,
f. eks.
ved at lade fodgængersigna
let blinke grønt, lidt ført det
skifter til rødt. Undersøgel
serne, der omhandler dette

forslag, er enige om, at røm
ningsfasen giver en bedre
forståelse af signalet og der
med færre rødgængere,
hvilket indikerer en forøget
trafiksikkerhed.
Både litteratur- og stati
under
stikundersøgelsen
streger, at skal der opstilles
foranstaltninger mod rød
gangsuheld, kræves målret
detailundersøgelser.
tede
Derfor besluttedes at gen
nemføre en observationsun
dersøgelse af fodgængeres
færden mod rødt, en under
søgelse af rødgangsuheld og
en beregning af uheldsrisi
koen.
Disse undersøgelser om
tales nærmere i det føl
gende.
Metoder
Formålet med observations
undersøgelsen var at klarlæg
ge omfanget og karakteren
af rødgangen i overgange
med midterhelle. Dette blev
gjort gennem undersøgelser
af:
* hvor stor rødgangspro
centen er i de forskellige
retninger i signalregule

rede fodgængerovergan
ge med midterhelle (fi
gur 1A).
*
hvornår i fodgængernes
rødfase fodgængerne går
mod rødt. Rødfasen op
deles i en SF-, RF- og
TF-fase. SF-fasen er ti
den efter fodgængerne
har fået rødt, men før de
tværkørende har faet
grønt. RF-fasen er tiden,
hvor fodgængerne har
rødt samtidigt med, at
den tværkørende trafik
har grønt. TF-faren er ti
den, efter at den tværkø
rende biltrafik har fået
gult, men inden den gå
ende trafik har fået grønt
(figur 1B).
*
hvorledes det påvirker
at
rødgangsprocenten
forskyde fodgængernes
grøn- og rødfase over de
2 kørebanehalvdele i for
hold til hinanden (delte
figur
fodgængerfaser
1C).
Observationerne er fore
taget i 6 signalregulerede
fodgængerovergange med
midterhelle. I 3 af overgan
gene var faserne delte og i 3
udelte. Der er observeret 12
1/2 time i hver overgang.
Formålet med uheldsun
dersøgelsen var at klarlægge
karakteristiske forhold ved
rødgangsuheld i overgange
med midterhelle. Følgende
forhold ved uheldene blev
specielt registreret:
*
Fordeling på de 4 delovergange (figur 1A).
* Fordeling
på de 3 inter
valler af fodgængernes
rødfase (figur 1B).
*
Virkning af delte fod
gængerfaser (figur 1C).
—
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A. Delovergange

B. Delintervaller i rødgængernes rodfase
T’ærIcørende

I:::;::;:::i;:;::;.

Fodgængere

C. Delte fodgængerfaser
Delovergang

I

t -t-r

jE.

Delovergang

TF

W

J
J

Figur 1. Definition af delovergange, delintervaller i rødgængernes rødfa
se og af delte fodgængerfaser.

Undersøgelsen omfattede
135 rødgangsuheld i signal
regulerede kryds. 99 er sket
i overgange med delte fod
gængerfaser og 36 i over
gange med udelte fodgæn
gerfaser. Datagrundlaget er
politirapporter over uhelde
ne.
Ca. 15% afuheldene kun
ne ikke med sikkerhed pla
ceres i SF-, RF- eller TF-fa
serne. Disse uheld er i de vi
dere analyser fordelt på fa
serne i samme forhold som
de øvrige 85% afuheldene.
Ved at sammenholde re
sultaterne fra observations
undersøgelsen med resulta
terne fra uheldsundersøgel
sen er risikoen (forholdet
mellem rødgangsuheld og
antal rødgængere) ved at gå
mod rødt i de forskellige
delovergange og i de for
skellige delintervaller af
fodgængernes rødfase be
regnet.
Observations
undersøgelsen
Ses samtlige observationer i
de 6 kryds under ét, går Ca.
10% af alle fodgængere, der
passerer de 4 delovergange,
mod rødt. Mange fodgæn

gere kommer imidlertid til
fodgængerovergangen,
mens der er grønt og kan
derfor ikke blive rødgænge
re. Sættes antallet af rød
gængere kun i relation til de

fodgængere, der kommer til generelle træk i materialet
signalet, mens det viser og gør det samtidigt over
rødt, er rødgangsprocenten skueligt.
i stedet ca. 25%. Variatio
nerne i rødgangsprocenter Fodgængere vil ikke
ne fra kryds til kryds og fra vente for rødt på
delovergang til delovergang m idterhellen
er imidlertid meget store. Observationsundersøgelsens
Alligevel kan der udledes mest entydige resultat er, at
nogle hovedtræk fra mate fodgængerne i langt højere
rialet.
grad går mod rødt fra mid
Disse hovedtræk fremgår terhellerne end fra fortovs
af figur 2. I figuren er rød kanten. I overgang med
gangsprocenterne beregnet udelte fodgængerfaser går
dels som procent af alle fod mellem 50 og 97% af de
gængerpassager (kolonne 1) fodgængere, der kommer til
og dels som procent af fod midterhellen, mens der er
gængere, der kommer til rødt, videre mod rødt. Sæt
signalet, mens det viser rødt tes rødgængernes antal fra
(kolonne 2). Resultaterne af midterhellen i relation til al
den sidste beregningsmåde le fodgængere, der passerer
er i figuren og i den videre midterhellen, bliver procen
tekst vist i parentes.
terne noget mindre. Arsa
De viste rødgangsprocen gen hertil er, at fodgænger
ter er et gennemsnit af rød ne ikke kommer tilfældigt
gangsprocenter, som de er til midterhellen. De fleste
fundet i forskellige kryds og fodgængere når at passere
delovergange af samme ty midterhellen, mens der er
pe. Denne sammenvejning grønt.
Næsten alle rødgængere
skjuler variationen i rød
gangsprocenterne fra kryds fra midterhellen (ca. 90%)
til kryds, men bevarer de er fodgængere, der »lige
Udelte faser

Delte faser
Rødg.procenter

Abs.
3

,/o

2

4

5

Delovergang
i

3

2

4

Uheld

Uhelds- Rødg.procenter
risiko

Uheld

1

2

Uheids
risiko

Abs.
3

%
4

5

SF
RF
TF

1.3
1.1
12.7

(
(

1.9)
1.5)
(18.4)

3
32
8

3
33
8

2.4 f
30.5 f
0.6 f

2.2
0.5
4.4

(
(
(

3.8)
0.6)
6.1)

2
11
1

6
30
3

0.9 k
23.4 k
0.2 k

I alt

15.1

(21.8)

43

44

2.9 f

7.1

(10.5)

14

39

2.0 k

SF
RF
TF

2.4
0.7
0.4

(
(
(

4.1)
1.2)
0.7)

9
13

9
13

3.8 f
18.1 f

0

0

f

2.0
1.1
2.7

(
(
(

2.8)
1.4)
3.5)

2
6
0

6
17
0

1.0 k
5.5 k
0 k

I alt

3.5

(

6.0)

22

22

6.3 f

5.8

(

7.7)

8

23

1.4 k

SF
RF
TF

3.6
0.9
0.2

(34.7)
(10.9)
( 2.6)

7
10
0

7
10
0

2.0 f
11.4 f
0 f

10.4
1.0
0.4

(62.8)
( 55)
( 2.3)

2
5
0

6
13
0

0.2 k
5.3 k
0 k

I alt

4.7

(48.2)

17

17

3.7 f

11.8

(70.6)

7

19

0.6 k

SF
RF
TF

5.3
1.6
1.6

(36.6)
(12.4)
(14.2)

4
12
1

4
12
1

0.8 f
7.5 f
0.6 f

14.3
0.5
0.8

(79.2)
( 2.3)
( 4.3)

3
4
0

8
11
0

0.2 k
8.0 k
0 k

I alt

8.5

(63.2)

17

17

2.0 f

15.6

(85.8)

7

19

0.5 k

0

Figur 2. Hovedresulta ter fra obsetvationsundersøgelsen, uheldsundersøgelsen og risikovurderingerne.
1: Rødgængerne sat i relation til det samlede antal fodgængere, der passerer (del)overgangen.
2: Rødgængere sat i relation til det antal fodgængere, der ankommer til overgangen, mens der er rødt.
3: Absolut antal rødgangsuheld inddraget i undersøgelsen, fordelt på SF-, AF- og TF-faserne.
4: Procentvis fordeling af rødgangsuheldene på SF-, AF- og TF-faserne.
5: Uheldsrisikoen fremkommer som absolut antal uheld (3) divideret med rødgangsprocenterne (1) og multipli
ceret med en faktor, der er ukendt, men ens for k,yds med delte faser og ens for kiyds med udelte faser.
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skal nå med over<, efter at
de har faet rødt. (De går i
SF-fasen, se figur 1B).

gang 1 og 4) end i den halv
del, hvor de kører ind i
krydset (delovergang 2 og 3)
(jf. figur 2).
Baggrunden herfor er
sandsynligvis, at bilisterne,
der skal krydse delovergang
i og 4 har stopstreg på den
anden side af krydset, mens
bilisterne, der skal krydse
delovergang 3 og 2, har stopstreg 1/2 m foran overgan
gen. Fodgængerne over delovergang 1 og 4 kan i god
tid se, at bilerne er standset
og tør derfor gå lidt for tid
ligt. Ved delovergang 3 og 2
ved fodgængerne ikke, om
bilerne nu også standser, før
de selv fr grønt og tør der
for ikke gå for tidligt.
Tilsvarende tør fodgæn
gerne i større omfang gå lidt
for sent ud i delovergang 1
og 4 end i delovergang 3 og
2. De kan se, at bilerne ikke
er startet endnu og ved der
for, at de kan nå med over,
inden bilerne har passeret
krydset.

Delte faser reducerer
antallet af rødgengere
fra midterhellen
I overgange med delte fod
gængerfaser går væsentlig
færre fodgængere mod rødt
fra midterhellen. I delover
gang 2 og 4 (se figur 1) re
duceres andelen af rødgæn
gere fra henholdsvis 12% og
16% til 5% og 9%.
Baggrunden for reduktio
nen i delovergang 4 er, at
deling af fodgængerfaserne
ofte fører til, at fodgænger
ne far grønbølge over delovergang 3 og 4. Delover
gang 4 fr både grønt og
rødt lidt senere end delover
gang 3. Derved vil de fleste
af de fodgængere, der går
ud i delovergang 3 for grønt
også kunne nå over delover
gang 4 for grønt. Færre fod
gængere kommer derfor i
en situation, hvor de fristes
til »lige at nå med over».
I den modsatte retning er Delte fodgængerfaser
der sjældent mulighed for at skaber flere rødgængere
etablere grønbølge. Nor i delovergang i end
malt vil delovergang 2 fà udelte faser
rødt før delovergang 1 (se fi Ved udelte fodgængerfaser
gur 1C). Dette resulterer i, er den gennemsnitlige rød
at mange af de fodgængere, gangsprocent i delovergang
der går ud i delovergang 1 i ca. 7%, mens der ved del
for grønt, vil komme til te faser er ca. 15%. Regnes
midterhellen på et tids procenterne ud i forhold til
punkt, hvor delovergang 2 antal fodgængere bliver de
har haft rødt et stykke tid. hhv. 10% og 22%. Dette
Dette betyder også, at biler skyldes sandsynligvis, at
ne på tværs af delovergang fodgængerne over delover
2 har passeret krydset og gang i fr grønt lidt senere
nået frem til delovergang 2. end fodgængerne over delDet er derfor ikke særlig fri overgang 2 og 3. Fodgæn
stende for fodgængerne at gerne ved delovergang i
forsøge »lige at nå med kan lade sig lokke til at gå
over», og derfor reduceres lidt for tidligt, enten fordi
rødgangsprocenterne nor de ser fodgængerne fra det
malt i denne situation.
modsatte fortov begynde at
gå, eller fordi de tager fejl
af
signalerne.
Fodgængere respekterer
bedst et rødt signa4 når
Hvordan påvirker delte faser
det synes begrundet
For alle undersøgte kryds rødgangen?
gælder, at fodgængere går Ovenfor er omtalt, at deling
mere mod rødt over den kø af fodgængerfaserne reduce
rebanehalvdel, hvor bilerne rer rødgangen fra midter
kører ud af krydset (delover hellen, men forøger den fra

fortovskanten over den kø
rebanehalvdel, hvor bilerne
kører ud.af krydset. Alt i alt
fører dette normalt til, at
rødgangsprocenten i over
gange med delte faser er ca.
20% mindre end i overgan
ge med udelte faser.
Det skal imidlertid under
streges, at rødgangens stør
relse er meget affiængig af
fodgængertrafikkens stør
relse og af detaljerne i signa
lets opbygning. Forskydes
faserne meget i forhold til
hinanden, kan det f.eks. fø
re til, at fodgængerne i delovergang 3 når ud til mid
terhellen, før delovergang 4
far grønt. Dette fører til en
stigning i rødgangsprocen
ten i delovergang 4. Grøn
bølgens positive virkning
tabes helt eller delvist.
Uheldsanalyse
Det er farligere at gå mod
rødt fra fortovskanten end
fra midterhellen, når faserne
er udelte
Ca. 2/3 af rødgangsuheldene
i overgange med udelte fa
ser sker, inden fodgængeren
har nået midterhellen. Sæt
tes uheldstailet i forhold til
antallet afrødgængere, viser
det sig også, at det er 3-4
gange farligere at gå mod
rødt fra fortovskanten end
fra midterhellen.
Det er i særdeleshed i delovergang 1, hvor biltrafik
ken kører ud af krydsene, at
rødgangsuheldene sker (ca.
40%). Det er ca. 40% farli
gere at gå mod rødt i delovergang i end i delover
gang 3.
Ved delte faser er det
klart farligst at gå mod rødt
i delovergang 3
Rødgangsuheldene fordeler
sig procentvis ens på del
overgangene i overgange
med og uden delte fodgæn
gerfaser (se figur 2). Risiko
forholdene, d.v.s. forholdet
mellem rødgangsuheldene
og antallet af rødgængere,
ændrer sig imidlertid ved
deling af faserne. Uheldsun

•

1984

dersøgelsen giver ikke mu
lighed for at sammenligne
uheldsrisikoen i overgange
uden delte faser direkte med
uheldsrisikoen i overgange
med delte faser. Dette er i
figur 2 antydet ved at forsy
ne uheldsrisikotallene ved
delté og udelte faser med
henholdsvis et f og et k.
Sammenlignes forholdet
mellem risikoen i delover
gangene uden og med delte
faser ses, at risikoen ved at
gå mod rødt i delovergang 1
ved delte faser, er ca. halvt
så stor som ved at gå mod
rødt i delovergang 3. Ved
udelte faser er det ca. 40%
farligere at gå i delovergang
i end i delovergang 3.
Forklaringen er forment
lig, at når fodgængerne ved
delovergang i ser, at fod
gængerne på modsatte for
tov far grønt og begynder at
gå, opfatter de det som et
forvarsel om, at de selv
snart far grønt. Når de sam
tidig kan konstatere, at der
ikke kommer mere tværkø
rende biltrafik, går de for
tidligt. Dette rar ofte en
række andre ventende fod
gængere til at følge med. Al
le disse går mod rødt, uden
at se sig for, men det er
ufarligt, fordi den første har
set for dem. Det vii sige, at
antallet af rødgængere i delovergang 1 ved delte faser
stiger kraftigere end uheids
tallet, og derfor reduceres
uheldsrisikoen i forhold til
delovergang 3.
Derfor kan der godt ske
mange uheld i delovergang
i ved delte faser, fordi der
er mange, der går mod rødt.
De eneste uheld der sker i
TF-fasen, dvs, med fodgæn
gere, der går for tidligt sker
faktisk i delovergang i.
Det er klart farligst at gå
mod rødt, når de tværkørende
biler har grønt (RF-fasen)
Til trods for at meget få
fodgængere går mod rødt i
RF-fasen (se figur 2), sker
ca. 70% af alle rødgangs
uheld i denne fase. Alene
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30% af rødgangsuheldene
sker i RF-fasen i delover
gang 1.
Ved udelte faser er det 525 gange farligere at gå i
RF-fasen end i SF-fasen,
mens det er 5-15 gange far
ligere ved delte faser.
Næsten alle øvrige rød
gangsuheld sker i SF-fasen.
Kun delovergang i har
uheld i TF-fasen. Det er
klart farligere at gå mod
rødt i SF-fasen end i TF-fa
sen.

mv. i overgange uden og
med delte fodgængerfaser,
synes der ikke at være
grund til at tro, at deling af
faserne ændrer uheidsfor
holdene. Dog kan uheldsni
veauet godt være forskellig,
selvom fordelingen er ens.
Gennemgangen af politirapporter viser imidlertid,
at ca. 15% afrødgangsuhel
dene angiveligt er sket, for
di fodgængeren i delover
gang 1 tager fejl af signaler
ne og derved kommer til at
gå for tidligt mod rødt.

Fører deling af fodgænger
faserne til rødgangsuheld?
uheldenes
Sammenlignes
fordeling på delovergange

Løb ikke efter en bus
Ca. 15% afrødgangsuhelde
ne sker, fordi en fodgænger

skal nå en bus og derfor
glemmer at se sig for. Disse
uheld sker både, ved at fod
gængeren glemmer alt om
signalet, og derfor overho
vedet ikke ser, at der er
rødt, og ved at de ser, der er
rødt, men på grund af hastværk overser en bil.
Fodgængere, der impliceres i
rødgangsuheld, har sjældent
set signalet
Ovenfor omtalte undersø
gelser skulle danne grund
lag for forslag til foranstalt
ninger mod rødgang. Mu
ligheden for at reducere an
tallet af rødgangsuheld af
signalteknisk vej begrænses

imidlertid kraftigt af, at ca.
halvdelen af de fodgængere,
der impliceres i rødgangs
uheld, overhovedet ikke har
set på signalet, inden de gik.
1/4 har taget fejl af signaler
ne og kun 1/4 var bevidst
om, at de gik mod rødt.
Dette forhold har måtte
tages med i overvejelserne,
når der udarbejdes forslag
til foranstaltninger. De fore
slåede foranstaltninger om
tales i næste nummer af
Dansk Vejtidsskrift.

Regler om anvendelse og
deponering af slagger og
flyveaske
Af cand.agro. Sven Sommer, Miljøstyrelsens Center for Jordøkologi, og fuldmægtig Anne-Marie Rasmussen,
Miljøstyrelsen

1. Indledning
I løbet af 1970’erne gik en
stor del af kraft- og varmeværkerne over til at fyre
med kul i stedet for olie.
Endvidere har man inden
for de sidste årtier øget til
bageholdelsen af partikler
fra røggassen. Denne tilba
geholdelse sker dels i meka
niske filtre og dels i elektrofiltre, og det tilbageholdte
materiale kaldes flyveaske.
Disse ændringer i driftsfor
men betød, at man fik en
stærkt stigende flyveaske
produktion, og der opstod
som følge heraf problemer
med at bortskaffe flyveas
ken.

Stigningen i den samlede
produktion af slagger fra
kul- og affaidsforbrænding
har været langt mindre, for
di de ovntyper, der idag an
vendes ved kulfyring, giver
en mindre slaggeproduk
tion. Der er dog også på
dette område sket en vis
stigning, fordi man i højere
grad end tidligere forbræn
der affald.
Bortskaffelse af de be
tydelige mængder slagger
og flyveaske (se fig. 1) kan
ske ved anvendelse til f.eks.
vejbygning, eller ved depo
nering. Deponering kan
imidlertid ofte medføre sto
re miljø- og fredningsmæs

sige problemer, mens en
hensigtsmæssig anvendelse
i stort omfang kan ske uden
miii ømæssige problemer og
desuden betyde ressource
besparelser, idet ellers vær
diløs slagge og flyveaske
kan erstatte lødige råstoffer.

For at fremme anvendelsen
af slagger og flyveaske mest
muligt har miljøstyrelsen på
baggrund af en række un
dersøgelser af disse affaids
produkter udarbejdet nye
miljømæssige regler om an
vendelse. Disse regler er

Mængden af flyveaske og slagger
Tons
Flyveaske fra kraftværker
Bundaske fra kraftværker
Slagger fra kraftværker
Slagger fra varmeværker
Slagger fra forbrændingsanlæg
Fig. 1.

1.200.000
240.000
85.000
35000
30(1000
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Stigsnæsværket.

fastsat i bekendtgørelse nr.
568 af 6. december 1983 om
anvendelse afslagger og fly
veaske, der trådte i kraft 1.
januar 1984. Der er endvi
dere udsendt et cirkulære af
8. december 1983 i tilknyt
ning til bekendtgørelsen.
2. Bekendtgørelsen om
anvendelse af slagger og
flyveaske
Grundlaget for bekendtgø
relsen er følgende undersø
gelser:
karakterise
1. Flyveaske
ring og vurdering af dis
poneringsmuligheder,
miljøprojekter nr. 12,
(1978). Udført afS. Dige
Pedersen, VKI, for mil
jøstyrelsen.
2. Undersøgelse af for
brændingsslagge fra ty
piske kommunale for
brændingsanlæg, miljø—

projekter nr. 13, (1978).
Udført afS. Dige Peder
sen, VKI, for miljøsty
relsen.
3. Askeø i Jammerland
Bugt (1983). Udført af
0. Hjelmar, VKI, for
ELKRAFT. Distribu
tion ELKRAFT,
A.m.b.a., Laustruphøj 5,
2750 Ballerup.
4. Deponering af restpro
dukter, Forsuringspro
miljøstyrelsen
jektet,
1984.
och mil
5. Kolets Hälso
Slutrapport
jöeffekter.
april 1983, Statens Vat
tenfallsverk.
6. Undersøgelse af slagger
fra kulfyrede kraftværker
(1983). Udført af M.
Reuss et.al. VKI.
Disse undersøgelser har
vist, at flyveaske og slagger
indeholder to forskellige
—

sporstoffer den baggrund foreslået, at
stofgrupper
af miljømæssig der opstilles visse kvalitets
og salte
betydning. Sportstoffer, ud- krav, som skal overholdes,
vasket af restprodukterne, hvis slagger og flyveaske fra
bindes i jorden og medfører affaidsforbrænding skal an
derfor især en miljørisiko vendes på en miljømæssig
ved opkoncentreringer gen forsvarlig måde.
En undersøgelse af kul
nem planter og fødekæder.
Saltene er derimod bevæge slagger har derimod vist, at
lige i jorden og kan derfor disse ikke giver væsentlige
medføre en risiko for forureningsmæssige gener,
mens flyveaske fra kulfyre
grundvandsforurening.
Undersøgelserne viser og de kraftværker har vist sig
så, at restprodukterne fra af at kunne påvirke miljøet i
faidsforbrænding adskiller højere grad end kulslagger.
Vurderingen af risikoen
sig væsentligt fra restpro
dukterne fra kulforbræn for en grundvandsforure
ding, idet flyveaske og slag ning med salte fra slagger
ger fra affaldsforbrændin og flyveaske er sket ved be
gen dels har et varierende, regninger af opløselighed
dels et større indhold af og fortynding af slaggers og
sporstoffer end slagger og flyveaskes indhold af salte
flyveaske fra kulforbræn ne sulfat og klorid. Model
beregninger har vist, at
ding. (se fig. 2).
I undersøgelserne (miljø- vandindvindingsanlæg nor
projekter nr. 13) har man på malt ikke vil blive påvirket
—

—
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Analyser af flyveaske og slagger
Slagger fra affaldsforbrænd ing
pH
ALKALINITET
AKV.Ikg
glkg
S0.glkg
Pb ng/kg
Cd nglkg
Hg nglkg

cr

min.
9,4
1,1
0,260
3,000
460
0,95
0,064

.

-

.

.

.

-

.

max.
11,96
3,6
8,400
28,300
5,060
40,0
9,900

Slagger fra kulforbrænding
8,4
0,2
0,004
0,3
2,9
0,02
0,03

.

.

.

-

-

-

10,5
1,1
2,3
6,2
35
0,18
0,05

Fig. 2.

i en afstand af 20 m fra an
lægs- og byggearbejder, hvis
der anvendes slagger og fly
veaske i de mængder, der er
angivet i bekendtgørelsen.
Når det er indholdet af klo
rid og sulfat, der er lagt tju
grund for beregningerne,
skyldes det, at disse salte
kan bevæge sig langt gen
nem jorden, at de findes i
relativt høje koncentratio
ner i slaggen/flyveasken, og
at de derfor kan påvirke
grundvandsressourcerne.
På baggrund af undersø
gelserne er der i bekendtgø
relsen fastsat regler om, at
slagger og flyveaske i et vist
omfang kan anvendes uden
forudgående tilladelse. Det
te indebærer en væsentlig
ændring og forenkling af
den hidtidige retstilstand,
idet der indtil bekendtgørel
sen trådte i kraft normalt
skulle indhentes en tilladel
se fra miljøstyrelsen i hvert
enkelt tilfælde efter miljøbe
skyttelseslovens § 11.
2.1. Analyser og
kvalitetskrav
Da slagger og flyveaske fra
som
affaldsforbrænding
nævnt til tider kan indehol
de for høje koncentrationer
afsporstoffer stilles der i be
kendtgørelsen, jfr. § 3, krav
om, at disse produkter skal
analyseres og opfylde visse
kvalitetskrav, hvis de skal
anvendes efter bekendtgø
relsens regler uden forudgå
ende tilladelse. Dette inde
bærer at slaggen eller flyveasken skal oplagres i partier,
der skal analyseres, og som
først kan anvendes efter be

kendtgørelsen, når analysen
viser, at de opfylder kvali
tetskravene i bekendtgørel
sen.
Disse regler om kvalitets
krav medfører, at flyveaske
fra affaidsforbrænding nor
malt ikke kan anvendes
uden tilladelse. Det samme
gælder for visse stærkt bela
stede partier af slagger fra
affaidsforbrænding.
Der er dog i bekendtgø
relsen, jfr. § 4, åbnet mulig
hed for, at miljøstyrelsen
kan give dispensation fra
kravet om oplagring og for
udgående analysering af fly
veaske og slagger fra affaids
forbrænding. En sådan dis
pensation kræver, at man
kan påvise, at slaggen eller
flyveasken har overholdt
kvalitetskravene over en år-

bekendtgørelsens regler kun
omfatter anvendelse af restprodukterne til bygge- og
anlægsarbejder. Baggrun
9,4
11,9
den for denne afgrænsning
0,42
2,2
af reglernes anvendelsesom
1,9
0,5
råde er, at det er disse an
11
4,2
vendelsesformer, der ligger
88
15
0,87
0,28
til grund for vurderingen af
0,075
0,31
de mulige miljømæssige
konsekvenser.
der
Friktionsmateriale,
indeholder mindre end 25%
række, og at man kan sand flyveaske kan anvendes
synliggøre, at dette også vil uden tilladelse, jfr. § 5.
Endvidere kan kulslagger
være tilfældet fremover.
Da indholdet af tungme anvendes uden tilladelse,
taller er væsentligt lavere i hvis slaggen udlægges i lag
flyveaske og slagger fra kul- på under 2 m, og hvis byg
forbrænding end i flyveaske ge- og anlægsarbejdet ligger
og slagger fra affaldsfor mere end 20 m fra vandind
brænding, og da indholdet vindingsanlæg, hvortil der
er konstant, skal slagger og stilles krav om drikkevands
flyveaske fra kulforbræn kvalitet, jfr. § 6.
Ved de bygge- og anlægs
ding blot analyseres sidelø
bende med anvendelsen, jfr. arbejder, hvor der ikke er
tale om anvendelse af kul
§ 3, stk. 2. (Se fig. 3).
slagger, og hvor flyveasken
ikke indgår i friktionsmate
2.2. Regler for anvendelse
Under forudsætning af at riale, er det i bekendtgørel
reglerne om analysering og sens § 7 fastsat, at slagger
kvalitetskrav er opfyldt, kan og flyveaske kan anvendes
slaggerne eller flyveasken til stier, veje, pladser, her
anvendes uden forudgående under til lægning af rør, og
tilladelse efter reglerne i be til fundamenter eller gulve i
bygninger, uden tilladelse,
kendtgørelsens § 5-7.
Det skal fremhæves, at hvis afstanden til vandind
Flyveaske fra kulforbrænding

-

-

-

-

-

.

Sand stabiliseret med FA overdækket at bitumen. Falster motorvej.
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Oplagres

Slagger og flyveaske
fra kulforbrænding

[

Prøveudtagning

prø

ing

Analysering

Analysering

Deponering kræver
tilladelse fra
amtsrådet

Ja
Nej
Overholdes
tetskravene[

Anvendes efter
bekendtgørelsen

1984

kendelse efter miljøbeskyt
telseslovens kap. 5, afhæn
ger af en konkret vurdering
i det enkelte tilfælde, men
som en grov hovedregel kan
man sige, at hvis der anven
des mere end 30.000 tons
slagger eller flyveaske, og
hvis de udlægges i mere end
5 m tykke lag skal bygge- og
anlægsarbejder under alle
omstændigheder godkendes
efter kapitel 5 i miljøbeskyt
telsesloven. Anden anven
dese kan behandles efter be
kendtgørelsens § 10.

Prøveudtagning og analysering

Slagger og flyveaske fra
affaidsforbrænding

•

J

Anvendelse kræver
tilladelse fra
amtsrådet
Fig. 3.

vindingsanlæg er mindst 20 i vognbane og pladser på ter ansøgning meddele tilla
. Ved læg delse til anvendelse af flyve2
m. De lagtykkelser, flyveas højst 2.000 m
ken og slaggen må udlægges ning af rør må der højst an aske og slagger til bygge- og
3 slagge eller anlægsarbejder, der ikke er
i, varierer alt efter om flyve- vendes 0,5 m
pr.
løbende meter omfattet af bekendtgørelsen
over
er
flyveaske
asken eller slaggen
eller ikke opfylder betingel
jde.
lægningsarbe
vandstandsen
dækket af et
serne for at kunne anvendes
af
fly
oplag
Midlertidige
vand
Et
eller
ikke.
lag
de
standsende lag kan være en veaske og slagger i forbin uden tilladelse, jfr. bekendt
asfalt- eller betonbelægning delse med udførelse af et gørelsens § 10. Dette gæl
bygge- eller anlægsarbejde der også for slagger og fly
eller en bygning.
Hvis der lægges en vand efter denne bekendtgørelse veaske fra affaidsforbræn
standsende belægning, må kræver ikke særlig tilladel ding, som ikke overholder
slaggen eller asken udlæg se. Oplag, der er placeret bekendtgørelsens kvalitets
ges i lag på gennemsnitlig 1 mere end 6 måneder på krav.
Da bekendtgørelsen kun
m på stier, veje, pladser el samme sted, betragtes ikke
skal
anvendelse til byg
og
midlertidige
omfatter
som
ler under huse. Hvor flyveer, kan
anlægsarbejd
som
en
og
godkendes
gederfor
udeluk
asken og slaggen
af
deponeringer
til
ka
i
henhold
egentlige
læg
deponering
ved
kende anvendes
ning af rør må den udlæg pitel 5 i miljøbeskyttelseslo slagge og flyveaske, herun
ges i lag på op til 2 m. Fly ven om godkendelse af sær der anvendelsesformer, der
veasken eller slaggen skal ligt forurenende virksomhe har karakter af deponering,
endvidere ud.lægges over der. Baggrunden for at mid ikke godkendes efter regler
lertidige oplag ikke kræver ne i bekendtgørelsens § 10,
højeste grundvandsspejl.
Hvor der ikke lægges et særlig tilladelse er, at ud men de er derimod som hid
vandstandsende lag, må vaskningen af salte ikke på til omfattet af kap. 5 i miljø
slaggen eller flyveasken begyndes inden for det før beskyttelsesloven. Afgørel
sen af, om der er tale om en
maksimalt udlægges i 30 cm ste halve år.
ef
kan
amtsrådet
anvendelse, der kræver godEndelig
med
tykke lag på stier, veje

2.3. Anmeldelse af projekter
af større
Anvendelsen
mængder slagger fra affaids
forbrænding og flyveaske. i
vandindvindingsområder
eller i potentielle vandind
hvor
vindingsområder,
er
grundvandsressourcen
sårbar, kan i enkelte tilfælde
være uheldig. Derfor skal
større projekter, hvor flyveaske eller slagger indgår, an
meldes til amtsrådet mindst
4 uger før anvendelsen, jfr.
§ 8. Bygherren skal anmel
de projekter, hvori der ind
går mere end 100 tons fly
veaske eller slagger.
Sammen med anmeldel
sen skal der indsendes en
nøje beskrivelse af projek
tet. Anmeldelsesordningen
gælder dog ikke projekter,
hvori der indgår kulslagger
eller friktionsmateriale, der
indeholder mindre end 25%
flyveaske.
Amtsrådet kan derefter i
medfør af § 9 i løbet af de 4
uger vurdere projektet mii
jømæssigt, og eventuelt stil
le krav om udsættelse af
projektet, indtil dette er un
dersøgt nærmere miljømæs
sigt. Amtsrådet kan på bag
grund af vurderingen enten
stille krav til eller forbyde
anvendelse af slagger eller
flyveaske i projektet. Så
fremt amtsrådet ikke har
gjort indsigelse mod projek
tet, kan arbejdet påbegyn
des uden tilladelse 4 uger ef
ter anmeldelse af projektet.
(Se fig. 4).
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præcis beskrivelse afprojek
tet, herunder især angivelse
af mængde og lagtykkelse,
til brug for amtsrådets vur
dering af de miljømæssige
konsekvenser. I de situatio
ner vil miljøstyrelsen finde
det acceptabelt, at der angi
ves et lille interval, indenfor
hvilket de anvendte mæng
der og lagtykkelser vil ligge.

Anmeldelse at projektet
Mere end 100 tons flyveaske og
slagger, dog ikke kulslagger
Projektbeskrivelse sendes til
amt og kommune 4 uger før
anvendelse

Fig. 4.

Hvis en vejbestyrelse f.eks.
har konkrete planer om at
bygge en række veje over en
længere årrække, hvor der

skal anvendes slagger og fly
veaske, er det i en række til
fælde muligt og hensigts
mæssigt at indsende en sam-

let anmeldelse til amtsrådet
efter § 8. På det planlæg
gende stadie kan det dog
være vanskeligt at give en

2.4 Klageregler
Hvis amtsrådet efter be
9 stiller
kendtgørelsens
krav om udsættelse af pro
jektet, stiller vilkår til selve
projektet eller nedlægger
forbud mod projektet, skal
det meddeles skriftligt til
ansøgeren, der kan påklage
afgørelsen til miljøstyrelsen.
afgørelse
Miljøstyrelsens
kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Det samme gælder amtsrå
dets afgørelse om tilladelse
efter 10. Amtsrådets afgø
relse om, at et projekt skal
godkendes efter miljobe
skyttelseslovens kapitel 5
kan påklages til miljøstyrel
sen og til rniljøankenævnet.
beslutning
Amtsrådets
om ikke at gribe ind overfor
et projekt, der er anmeldt
efter 8, betragtes ikke som
en afgørelse, og kan derfor
ikke påklages.

Effektivitet i vejadministrationen
Af akademiingeniør Carl Johan Hansen, Vejdirektoratet

International Road Federa
tion (IRF) afholder sin 10.
verdenskongres i dagene 21.26. oktober 1984 i en afver
dens smukkeste byer
Rio
de Janeiro. Her forventes
mere end 2.000 vejfolk fra
hele verden at samles for at
høre om og drøfte effektivi
tet i vejadministrationen,
som er kongressens hoved
tema.
—

Effektivitet i vejadmini
strationen er af stor betyd
ning i de kommende år in
den for transport- og vejom
rådet, idet de mindre midler
og ressourcer, der stilles til
rådighed til nye vejanlæg og
forbedringer, skal anvendes
på den bedste og mest øko
nomiske måde.
Hovedtemaet er opdelt i
fem undertemaer, hvor en

række emner vil blive be
handlet:
Veje og vejtransport
økonomiske, sociale og
politiske aspekter
—

I: Veje og gader i byer
II: Nationale veje og vejnet
III: Internationale og regio
nale forbindelser
• Veje som instrument til
socio-økonomisk udvikling

• Krav til for veje i en glo
bal økonomi • Vejplanlæg
ning • Finansieringssyste
mer • Vejtransport og ener
gi • Offentlig og politisk
støtte • Internationalt sam
arbejde og bistand • Vej
transportens fremtidige rol
le
fortsættes side 162
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Nyt dansk tælle- og
hastighedsmåleapparatur
At Finn Krogh Christensen, Vejlaboratoriet

Vejdirektoratet (VD) har udviklet et nyt miCroprocessor-baseret tælle- og
hastighedsmåleapparatur T80. Det nye apparatur, der opfylder de danske
krav til mekanisk og elektrisk funktion, vil kunne leveres fra efteåret 84 og
prisen vil være væsentlig billigere end tilsvarende udenlandske produkter.
1. Historie
DANSK TÆLLEAPPARAT
Vej direktoratet har siden
1953 foretaget automatiske
trafiktællinger ved hjælp af
Malvig tælleapparater (se.
‘4
fig. 1), der er et elektrome
b
kanisk apparat. Dette appa
rat har mulighed for at tælle
,
på 2 typer sensorer, enten
en slange, der er sømmet på
vejens overflade eller med
)
en sløjfe, der er nedfræset i
asfalten.
IVO 1960
DEA 1955
Malvig-apparatet,
kon
strueret 1928, der bygger på
en ældre teknik, har to store
ulemper, dels er apparatet Fig. 1.
meget tungt og dels bliver
resultaterne printet ud på datalaboratoriet (VDL), der følsomhed hver gang, det
bliver flyttet for at ffi så kor
en papirstrimmel, hvilket må foregå manuelt.
Ulemper ved Malvig-ap rekte tællinger som muligt,
giver et stort efterbehand
paratet
er, at det er nødven dels er dette tidskrævende
lingsarbejde med inddate
ring af resultaterne til Vej- dig at indstille apparatets og dels lykkes det ikke altid
-

Fig. 2.

helt. Det kan således fore
komme, at store vogntog
bliver talt som to biler,men
denne fejl bliver modvirket
af en anden fejl, der frem
kommer ved at en sløjfe lig
ger over to kørebaner, der
bevirker, at to biler, der er
over sløjfen på samme tid
kun tælles som een. Tælleresultaterne kan derfor svin
ge alt afhængig aftrafiksam
mensætningen, f.eks. man
ge lastvogne med anhæn
ger, så tælles der for meget
og der tælles for lidt, hvis
der kun er personvogne og
mange møder over sløjfen.
Malvigapparatet kan kun
tælle på en spole ad gangen,
ligesom det er tungt og
strømkrævende.
11973 blev der udført en
undersøgelse i Vejdirektora
tet vedrørende anvendelse
af nye tælleapparater (Vej
datalaboratorierapport
Maskinelle tæl
12/1973
linger). Konklusionen af
denne undersøgelse var, at
Vej direktoratet fortsætter
nogle år endnu med det ek
sisterende udstyr.
—
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Hastighedsmålinger har
VD foretaget fra 1970 og
hertil er brugt 3 forskellige
typer udstyr, der har for
skellige ulemper:
ved
1. Hastighedsmåling
hjælp af 2 robotkamera
er, der fotograferer bilen
med en given distances
mellemrum og hvor der
på billedet er dels bilen
og dels et ur (se fig. 2).
Man kan herefter manu
elt finde hastigheden ved
at subtrahere de to tids
punkter og herefter ma
nuelt indtaste resultater
ne til VDL.
Prisen for et sådant
udstyr udgør kr. 30.000.
ved
2. Hastighedsmåling
hjælp af en håndradar er
nemmere, da man her di
rekte far hastigheden på
et display, som herefter
indføres i et skema og
herfra må man manuelt
dataene
til
overføre
VDL.
Prisen for et sådant
udstyr udgør Ca. kr.
25.000,-.
3. VD råder over 2 semista
tionære radarer (se fig.
3), hvormed der måles
12 steder i landet. her
foregår der en automa
tisk måling, opsamling
og overførsel at data til
VDL. Disse to apparater
har især to ulemper, dels

159

Fig. 3.

prisen og dels at målenøjagtigheden falder ved
større trafiktal.
Prisen for en sådan ra
dar er Ca. kr. 100.000,-.
I slutningen af 70’erne
blev der nedsat et arbejds
gruppe sammensat af med
arbejdere fra VD, VDL, SV
og 3 amter for at undersøge,
hvilke tælleapparater, det
var muligt at købe og hvor-

dan de svarede til de krav,
der blev stillet i Danmark. I
løbet af 3 år blev forskellige
apparater prøvet og der blev
talt med fabrikanterne, da
der hurtigt viste sig et pro
blem med detektering på de
spoler, VD og amtskommu
nerne bruger og hvoraf der
findes Ca. 3.500 spredt over
hele landet.
Det blev derfor ultimo

1979 besluttet, at man ville
satse på at udvikle og pro
ducere et apparatur i Dan
mark, der opfyldte vores
krav både til tællinger og
hastighedsmålinger. I løbet
af 1980 blev der udarbejdet
specifikationer på apparatu
ret og systemets opbygning
blev fastlagt (se fig. 4). Ap
paratet (T80) skulle består
af to enheder, en marksta
tion TMS8O (Trafik Måle
Station, 1980) og en dataop
samlet TDO8O (Trafik Da
ta Opsamler, 1980), (se fig.
5).
TMS-enheden skulle stå
ved vejsiden og indeholde
forstærkere samt et lager til
at gemme dataene. Det
skulle være muligt at tælle i
8 spor på en gang og typen
af detektor skulle være
valgfri, ligeledes skulle tæl
leintervallerne være valgba
re fra 1-60 min.
Hastighedsmålingen skul
le opdele bilerne i 20 grup
per med 5 km spring.
TDO-enheden skulle bru
ges til at tappe TMS’en
samt kunne overføre dataene til VDL via telefonnet
tet eller skrive dem direkte
ud på en printer. Eksempel
på udskrift af hastighedsre
sultater er vist i (fig. 6).
Ultimo 80 blev det beslut
tet, at man ville begynde
udviklingen og efter en ud-

Fig. 6.

Fig. 4.

APPARATUR
føler

ISt14e1 I i

cpu.

lager

HASTIGHEDSMÅLINGER

lopsamieri

vej nr
St. nr

SENSOR
DETEKTOR

MARKSTATION

A FLÆSER

060882

945

LE1:0046

VM:081,5 SP:013,6

km/I

40-45

L)ALI 0000 0000 0001
DAL2 0003 0004 0001
km I

TUNU:0002

80-85

60-65

0000 0000 0000 0003 0004 0019 0009
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002
100-105

120-125

VM:072,5 SP:00,0
DAHl 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0000
DAH2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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budsrunde blev der indgået
en aftale med Dynatest AIS
om udvikling af dele af ap
paraturet og resterende dele
skulle udvikles af SV, her
under forstærkerne.
Primo 82 var der i proto
type at TDO8O og 2 af
TMS8O, som blev brugt til
test for at finde evt, fejl og
funktioner, der skulle æn
dres.
Ultimo 82 blev der bestilt
en prøveserie på 10 stk.
TMS8O hos AIS Elbau.
Disse blev leveret medio 83,
hvorefter de er blevet testet
af VD, SV og Elektronikcentralen. Efter endt af
prøvning er det blevet be
sluttet, at prodaktionen af
T80 kan startes, således at
VD kan modtage 100 stk.
TMS8O og 8 stk. TDO8O
medio 84.
T80 systemet er ændret
en del undervejs og der vil
foregå en fortsat udvikling
af systemet. I de næste af
snit gennemgås apparatets
muligheder samt et kort
eksempel på betjeningsmå
den.

2. TMS 80 Trafikmåle
station

—

•
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Vibrakoaxkabler (aksel
detektorer, vægtdetekto
rer).

Tryksianger
Slangen virker ved at en
kontakt bliver aktiveret af
den trykbølge, der opstår,
når en aksel passerer slan
gen. Det er altså aksler, der
tælles ved hjælp af slanger.
Ledningssiøjfer
Sløjfer virker ved hjælp af
induktionsprincippet, dvs.
at et stykke jern (en bil, en
bus eller lign.) overskærer
jordens magnetfelt i en spo
le og derved opstår der en
strøm i spolen. Denne
strøm er afhængig af spo
lens form, magnetfeltet, bi
lens hastighed, bilens metalmængde og bilens afstand
til spolen.
Den ulempe, der er ved
Malvig-apparatet, er fjernet
i T80’eren, således at et
trækkende køretøj med an
hænger registreres som et
køretøj og møder giver ikke
problemer, da der nedlæg
ges en sløjfe i hver køreba
ne.
Denne detektor anvendes
som køretøj spassagedetek
tor.

Denne enhed er det egentli
ge måleudstyr som tilsluttes Vibrakoaxka bier
detektorer og anbringes på Vibrakoaxkabler, er et ka
målestedet. Målestationen bel, der er opbygget af et
(keramisk)
skal bestykkes med detek piezoelektrisk
materiale,
et
dvs,
materiale,
til
torforstærkere svarende
ved
spænding
en
afgiver
der
an
ønskes
der
de sensorer,
Vibrako
ger.
trykpåvirknin
op
tilsluttes
Der
kan
vendt.
til 8 detektorer fordelt på op axsignalet er afhængig af
til 4 forskellige sensortyper, trykket samt kablets længde
og fastgørelsesmetoden. Det
som nævnt nedenfor.
Målestationerne leveres, vil derfor være muligt at
bestykket med detektorfor bruge vibrakoaxkabel (Vc)
stærkere efter brugerens øn som vægtdetektor. Vibrako
ax er ellers en akseldetektor
ske.
lighed med trykslangen.
i
Udskiftning af detektor
le
af
forstærkere foretages
Andre detektorer
verandøren af T80.
Der findes p.t. detektor Alle former for strømløse
forstærkere for følgende kortsiutningskontakter kan
målestationen,
tilsluttes
sensorer:
Luftsianger (akseldetek f.eks. en lysstråle, der bry
des eller kontakt til håndtorer).
(køre tælling.
Ledningssløjfer
Målestationen, der er indtøjspassagedetektorer).
—

—

Fig. 5.
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bygget i en tæt og robust
indkapsling, indeholder for
uden detektorforstærkere,
en mikrodatamat og lager til
opsamling af data i målepe
neden. Til strømforsyning
af målestationens elektro
nik, indeholder denne en
gastæt blyakkumulator.
En målestation kan, ved
passende bestykning, valgtfrit anvendes til tælling i 1-8
kørebaner eller til hastig
hedsmåling opdelt i to
vægtgrupper.
For hver kanal, lagrer må
lestationen det antal hæn
delser, der er registreret i et
tidsinterval, som fastsættes
ved initering af målestatio
nen. Dette tidsinterval kan
vælges mellem i min, og 60
min, med spring på 1 min.

3. TDO 80 Trafikdata
opsamler

Denne enhed anvendes til:
initiering af målestatio
ner ved opstilling på må
lested
kontrol af fungerende
målestationer, aflæsning
af data fra målestationer
og overførsel af data til
kassettebånd
overførsel af data fra kas
settebånd til printer eller
via modern og det offent
lige telefonnet til anden
databehandlingsfacilitet.
En dataopsarnler kan bru
ges til betjening af flere må
lestationer.
På dataopsamleren er
monteret et lille testatur og
et display, som benyttes ved
den dialogorienterende kom
munikation mellem bruger
og måleudstyr.
Indsamlede data lagres på
kassettebånd ved hjælp af
en indbygget båndoptager.
Dataopsamlerens funktio
ner styres af en mikrodata
mat.
Til strømforsyning af da
taopsamlerens elektronik er
indbygget en gastæt blyak
kumulator.

—

—

—
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Fig. 7.

4. Hastighedsmåling

En målestation kan bestyk
kes med detektorforstærke
re til hastighedsmåling i én
kanal.
Hvis der som akseldetek
torer benyttes vibrakoax
kabler udføres desuden en
akseltrykregistrering på kø
retøjets første aksel med op
deling i to grupper, let!
tung.
For hver af de 2 akseltryk
grupper registreres de målte
hastigheder i 20 hastig
hedsgrupper. Heraf 18
grupper hver dækkende et
hastighedsinterval på 5
km!t. Nedre grænse for la
veste interval vælges ved in
itiering af målestationen.
Målte hastigheder, som er
mindre end nede grænse for
de 18 hastighedsgrupper og
målte hastigheder, som er
større end øvre grænse, re
gistreres i de to resterende
grupper. Eksempel på ud
skrift af hastighedsresulta
ter, se (fig. 6).

5. Kommunikation med
T80

Dialog
Kommunikation
mellem
måleudstyret og brugeren
udføres ved hjælp af data
opsamlerens display og ta
statur.
På dataopsamlerens dis

play vises enten informa F: Hop tilbage til foregåen
tion om, hvilke funktioner,
de spørgsmål eller funk
der kan vælges, eller der
tionsvalg. Benyttes, hvis
stilles spørgsmål om kon
E er indtastet efter fore
kret information f.eks. op
gående, forkert besvare
lysning om vejnr. eller dato
de spørgsmål eller ved
eller som vist i nedenståen
forkert funktionsvalg.
de eksempel stationeringen.
B: Flytter spørgsmålstegnet
(Se fig. 7).
en plads mod venstre, så
Bogstaver og tal på tasta
ledes at et netop indtastet
turet benyttes til valg af
ciffer kan rettes.
funktion eller som svar på
Eksempel:
spørgsmål om konkret in
VEJ-NR.: 0561
formation. Herudover be
KM:013?
METER:
nyttes følgende taster:
0560
E: Hop videre til næste
spørgsmål eller næste in E: medfører
VEJ-NR.: 0561
formation. E skal indta
KM: 013 METER:
stet efter svar på et
?560
spørgsmål for at komme
indtastes yderligere E
videre til næste spørgs
uden først at indtaste tal,
mål. Indtastes E, som
vil »METER< ra værdi
svar på et spørgsmål,
en 560 og næste billede
uden forudgående ind
kommer frem.
tastning af tal, bevares
den værdi, som vises på
F: medfører
displayet.
VEJ-NR.: ?561
Ved gennemsyn afmu
KM: 013 METER:
lige funktioner medfører
0560
indtastning af E hop til
næste billede. Billederne B: medfører
vedrørende
funktions
VEJ-NR.: 0561
valg vises i en sammen
METER
01?
KM:
hængende kæde, som
0560
ved gentagne indtastnin
ger af E gennemløbes
forfra indtil en funktion 6. Drifttid og kapacitet
vælges. Ved gennemsyn Akkumulator
af tidligere indtastede in En akkumulator med nomi
formationer
medfører nelt energiindhold sikrer
indtastning af E hop til drift af en fuldt bestykket
målestation i mindst 3 uger.
næste billede.
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Lagringskapacitet
Målestation
Målestationen kan leveres
med to lagerstørrelser.
Tælling.
Med lille lager kan gem
mes 895 tidsintervaller.
med stort lager kan gem
mes 1920 tidsintervalger.
Hastighedsmåling.
Med lille lager kan gem
mes 179 tidsintervaller.
Med stort lager kan gem
mes 384 tidsintervaller.
Den samlede måletid i
døgn (T) kan bestemmes
ved:
1440

hvor
er måleintervallernes
længde i minutter.
n er antal tidsintervaller,
som lageret kan indeholde.
Eksempel:
målestation
med stort lager benyttes til
tælling med måleintervaller
på 15 minutter.
T=

1920 15 =20døgn
1440
.

Kassettebånd
Kassettebåndet kan lagre
data på begge sider. hver si
de kan lagre indholdet af 56 helt fyldte målestationer
med stort lager.

•

1984

7. Priser for T80
De tilbud, der er indhentet,
giver en pris, der er afhæn
gig af markstationens be
stykning, der gives her et
par eksempler, prisniveau
1984 incl. moms:
TMS8O uden detektor og med lille lager ca. kr. 7.000,00
ca. kr. 1.000,00
2 sløjfeforstærkere
ca. kr.
500,00
2 vibrakoax-forstærkere
ca. kr. 21.000,00
TDO8O-Dataopsamler
Det er meningen, at der vil
være en løbende udvikling
af apparaturet, her tænkes
især på en udgave med
vægtklassificering i 8 grup
per med 2 tons spring eller
en vogntypeklassificering i
5-10 vogngrupper.

fortsat fra side 157
Anlæg og vedligeholdel
fremskridt i
se afveje
teknik, udstyr og materi
aler
I: Effektivitet ved anlæg af
veje
Maskin/arbejdsintensive me
toder • Energieffektivitet •
Belægningsmaterialer
Brug af lokale materialer
Fabrikerede materialer •
Fremskridt i udstyr •
—

Come to
ro D[ iANEIP’O

ROAD FEDEFA1iON

Vedligeholdelsesteknik
ker
Belægningsvurdering
Fremskridt i udstyr • Genbrug • Vedligeholdelse af
bygværker • Nytten af ved
ligeholdelsesudgifter

II:

Fremskridt i projekte
ring af veje og bygvær
ker
Nye ideer i praksis og projek
tering
Projektering af belægnin
ger • Projektering af geo
metri • Sideanlæg • Simule
ring af kørsel • EDB-pro
jekterings-teknikker • Pro
jektering m.h.v. miljøet
Vejenes brug og trafik
sikkerheden
I: Effektivitet i vejtrans
porten
•Skilte, signaler og afmærk

ning • Trafikkontrol og -sty
ring • Intermodale systemer
• Transitlandes politik
Køretøjers dimensioner og
vægt.
II: Mod sikrere veje
• Uddannelse • Køretøjet•
Trafikstyring og sikker
hedsudstyr • Ulykkesanaly
ser • Geometrisk projekte
ring • Belægninger•
Styring af vejinfrastruk
turen
Organisering af den vejvæse
net og administrativt
• Organisationsstruktur og
politik • Arbejdskraft
Uddannelse og træning •
og
Informationssystemer
modeller • Finansiel kon
-

trol • Styring af forskning•
Toidbetalingssystemet
Prissætning af veje
De tekniske møder afsluttes
med en opsummering af de
drøftelser og foredrag, der
har været under verdenskongressen. Der vil endvi
dere blive arrangeret en
række »works-shops< om
udvalgte emner inden for
vej- og trafikområdet.
Under kongressen vil en
række film inden for det
teknisk videnskabelige om
råde blive vist. Samtidig vil
der blive arrangeret en ud
stilling, hvor produkter og
udstyr af brasiliansk oprin
delse vil blive fremvist.
Deltagelse i kongressen

koster US $ 800 for ikkemedlemmer og henholdsvis
$ 350(før 31. august) og $
450 (efter 1. september) for
medlemmer af IRF. Prisen
for ledsagere udgør $ 375
for ikke-medlemmer og $
350 for medlemmer.
Hertil kommer tur og op
hold til Brasilien. Vejdirek
toratet arrangerer flyrejse
med ophold under kongres
sen for 9.950 kr.
Der er endvidere arrange
ret en række »postcongress<
ture rundt i Brasilien, hvor
der både vil være mulighed
for tekniske og mere turistprægede oplevelser i dette
store land.
Henvendelse: NVF’s dan
ske afdeling, Vej direktora
tet, Postboks 2169, 1016
København K. Tlf. (01)
113338.
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Glimt fra en ekskursion
til kongeveje og alfarveje
Dansk Vejhistoriske Selskab indbød til en ekskursion den 12. maj 1984 un
der ledelse at selskabets formand ingen iørdocent Morten Ludvigsen, som
gav sagkyndige kommentarer til det vejhistorisk interessante, man passe
rede. Alt var vel tilrettelagt; selv godt vejr havde man sørget for. Kun noget
så uhistorisk som et forbudt venstresving gav nogle småvanskeligheder.

Dansk
Selskab

Fig. 1. Startstedet var Valby station. Valby Langgade var indtil omkring
1620 staden Københavns vigtigste alfarvej vestpå. Syd fra vejen ligger et
gammelt tingsted, hvor man indtil det 16. eller 17. århundrede holdt ting
under åben himmel. På stenene anbragte man planker (fingstokke), der
anvendtes som bænke.

Fig. 2. Roskildevej blev bygget at Marmillod i 1772-73. Milesten blev fremstillet i norsk marmor, der ikke er særlig bestandigt i det danske klima.
Denne granitsten står på et at de oprindelige marmortundamenter.

Fig. 3. I nærheden af milestenen så man en at Danmarks tørste rastepladser med bilparkering ved landevej,

Fig. 4. I præstegården nær Høje Tåstrup kirke blev der i 1658 afholdt et
møde mellem svenske og danske myndigheder, som resulterede i freden
i Roskilde.

Fig. 5. I Roskilde findes ved indkørslen til Ledreborg Trælasthandel to
gamle milepæle, der nu fungerer som dørstolper.

Fig. 7. Ledreborg Allé passerer Kornerup

A

på en smuk stenbro.

Fig. 9. I nærheden al Ledreborg Allés skæring med Lejre-vejen er der to
stenbroer fra 1755, Lillebro og Maglebro.

Fig. 6. Ledreborg Allé, der kan ses viden om, er anlagt omkring 1745.

Fig. 8. Broen bærer årstallet 1775, men kan sagtens bære nutidens trafik.

Fig. 10. Turen gik videre forbi Skjoldnæsholm til Højbjerg Skove, hvor
man nød eftermiddagskaffen.

Fig. 11. Rester at et middelalderligt vejnet blev passeret. Her er det » Val
demars vejen».
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Fig. 12. Ved vestenden at Langesø (Haraldsted Sø) så man en gammel
bro »Holte Bro», der ikke mere indgår i vejnettet.
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Fig. 13. Hjemturen gik ad Ringsted-Roskilde landevej, hvor man mellem
56 og 55 km stenene kiggede på Staveds Bro. Den blev bygget i 1784,
men da landevejen senere er gjort bredere, slog broen ikke ti4 hvorfor
kun de to yderste (synlige) buer er bevaret.

H. H. Ravn

Fig. 14. Sidste seværdighed på ekskursionen var Frederiksberg Slot.

Fig. 15. Et kig gennem slotsporten åbenbarede selve slottet.
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KIS EPOKE, Askov, DK-6600 Vejen, Tlf.: 05-36 07 00

D.A.V. beton-autoværn er smukt,
fleksibelt og sikkerheden selv...
-

D.A.V.- plastfiberarmeret beton
autoværn har en retningsgiven
de udbøjning på 1,0 m. Det er
miljøvenligt, let at vedligeholde
og har meget lang levetid.
D.A.V. beton-autoværn er ideel
til yderrabatter samt som for
stærket værn ved bropassager.

D.A.V. beton-autoværn er kon
strueret og testet i samarbejde
med Jydsk Tekrologisk Institut
og er godkendt afVejdirektoratet.
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den økonomiske, danske løsning

