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Hastighedsgrænser
i trafiksikkerhedens tjeneste ifi
Hastighedsgrænser

—

Mål og målkontlikter

Af N.O. Jorgensen, M. Salusjärvi, G. Nilsson, S. Sandelien og R. Muskaug

De hastighedsgrænser, som er gennemført i de senere år, har haft det for
mål at reducere trafikulykkerne og benzinforbruget. Hastighedsændringer
påvirker imidlertid også rejsetid, støj, luftforurening, vejenes vedligeholdel
sesomkostninger m.m. Alle disse virkninger af ændrede hastigheder kan
værdisættes med forskelige metoder, således som det sker i trafikøkono
miske anlyser. Herved opstår den situation, at anvendelse af hastigheds
grænser kan påvirke nogle forhold i gunstig og andre i ugunstig retning.
Der foreligger altså en målkonflikt. Problemet bliver da hvilken strategi,
man skal vælge, når disse forhold skal afvejes mod hinanden?

Målsättningsstrategier
Oavsett hur många eller vil
ka av ovanstående effekter
som beaktas skall vi behand
la två olika typer av strate
gier vid val av målsättning
Rir hastighetsreglerande åt
gärder.
Strategi A
»Minsta kostnad Hastig
hetsgränsens syfte är att mi
nimera samhällets trans
portkostnad i olika delar av
vgsystemet.
—

Målsätningar med hastighetsreglerande åtgärder
Bakgrund
Att reducera eller reglera
motorfordonens hastigheter
är en åtgärd som under de
senaste decennierna an
vands utifrån två huvudsyf
ten på samhällsnivå.
1. Att reducera antalet tra
fikolyckor och antalet
trafikskadade
2. Att reducera drivmedels
f’örbrukningen
inom
vägtransportsektorn.
Andre syften som är aktuella
på samhillsnivå är
• Reduktion av buller och
avgaser.
• Minskning av vägslitage.
• Förbättring av de oskyd
dades (boendes) situation
i bostadsområden eller
andra miljöer med hög
fbrekomst av gående
(sjukhusområden, aff’rs
gator m.m.).
Effekter av
hastighetsreglerande
åtgärder
Om vi utgår från att reg-

leringen medför en redu
cering av fordonshastig
heterna erhålles f’öljande
effekter
• minskning av olycksrisk
• minskning av olyckskon
sekvenser
• förändring av fordons
kostnader
• minskning av vägslitage
• fdrändring av drivme
delsfi5rbrukning
• förndrad bullernivå
• fdrändrade avgasimmi
sioner
• ökade restider fi5r motor
fordon
• fbrflyttning av eller
minskning av fordonstra
fik
• fbrändrad situation RIr
boende och oskyddade
trafikanter
I den utsträckning ovan
stående effekter kan kvanti
fieras och värderas kan såväl
den totala samhllsekono
miska effekten som enskilda
effekter anges som funktion
av hastighetsnivån.

Målsättningskonflikter
Förutom målsättningar med
trafiksäkerhetsarbetet finns
när det gäller hastighetsreg
lerande åtgrder även uttala
de målsättningar avseende
restider, som verkar i mot
satt riktning.
Detta innebär att mål som
uttalas direkt eller indirekt i
anslutning till enbart resti
der måste vgas mot den tra
fiksäkerhetssituation som
uppstår samt de fbrändrade
fordonskostnaderna (driv
medelsfbrbrukning).
Till skillnad från många
andra åtgrder kan hastig
hetsreglerande åtgärder be
traktas som trafiksäkerhets
åtgärder
d.v.s. den från
samhällets synpunkt krafti
gaste effekten erhålles på tra
fiksäkerheten oavsett vilket
det ursprungliga syftet än är
fi5rutsatt att inga dramati
ska ffirndringar sker röran
de nu gällande vrderingar,
prisnivåer eller tillgång på
drivme de 1.
—

—

Strategi B
»Samma« (ev en högsta)
kostnad
Hastighetsgrän
sans syRe är att likställa eller
åsätta en övre gräns RIr sam
hällets transportkostnad i
olika delar av vägsystemet.
Transportkostnad ur här in
get entydigt begrepp utan
består av de kostnader som
beaktas, d.v.s vilka effèkter
som ingår i målsuttningen.
För att strategi A skall fun
gera i verkligheten kruvs
emellertid att det existerar
en målsuttningskonflikt
d.v.s. två effekter som verkar
i motsatt riktning som funk
tion av hastigheten.
Ingen av strategierna an
vänds isolerat utan erfaren
heten visar att strategi A
fbrekommer i tätortsmiljöer
med låg trafiksäkerhet me
dan strategi B anvunds i
landsbygdsmiljöer med hög
trafiksukerhet.
Nivåerna på A och B samt
A:s lutning bestums av vilka
—

—
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styrs av slumpen. Varje år
dyker nya srrckor eller
korsningar upp. I flertalet
fall kommer antalet döds
olyckor under påfdijande år
att minska eller utebli oav
sett om någon fårndring
genomfårs eller ej. Rent
känslomässigt spelar emel
lertid antalet dödsolyckor
en roll men bör då kombine
ras med någon av de mål
sättningar som diskuteras
nedan.
Olyckstäthet

effekter som medtas och hur
effekterna värderas.
Det är dårfbr viktigt att
bestmma vilka effekter som
skall ingå, vilken del av väg
systemet som avses samt vil
ka värderingar som skall gl
la vid beräkning av samhäl
lets transportkostnad.
Rent intuitivt är det får
modligen så att i centrala tä
tortsmiljöer r det betydligt
fler effekter som bör beaktas
än t ex fbr landsbygdsvägar
och det kanske också bör va
ra olika värderingar får sam
ma effektenhet.
Kunskapsmässigt är bri
sten stor när det gäller sam
hällets transportkostnader i
tätortsmiljöer medan kun
skapsnivån r relativt hög
när det gäller landsbygdsvä
gar.
I fortsttningen behand
las därfbr i huvudsak den se
nare delen av vgsystemet
när det gäller målsättningar
med hastighetsreglerande
åtgrder.

Målsättnings
effekter
Om den enda effekten som
skall beaktas vid fårändrin
gar av hastigheter är trafik
säkerheten måste ett trafik
säkerhetsmått väljas, som
gör det möjligt att jämfbra
olika vgstandardklasser.
Antalet dödsolyckor
eller (svåra)
personskadeolyekor

Det allmnna målet att minska antalet dödade och ska
dade i trafiken knyts ofta di
rekt tju hastighetsreduce
rande åtgärder. Flera dödso
lyckor under ett år på ett v
gavsnitt leder ofta till en de
batt om sänkta hastighets
grnser. Inte sällan leder de
sänkt
en
till
batten
hastighetsgrns. Atgärden
kommer emellertid att få en
liten betydelse får totala an
talet dödsolyckor eftersom
en ansamling av dödsolyc
kor i tid och rum till stor del

Det enklaste trafiksäker
hetsmåttet härvid ir antalet
olyckor/km = olyckstäthe
ten och den strategi som kan
användas är strategi B. Men
eftersom trafiken varierar
utefter vägntet skulle detta
leda till att högtrafikerade
väger erhåller låga hastighe
ter och lågtraflkerade vgar
höga hastigheter. Rent sak
logiskt låter detta tiltalande;
så tilitalande att just denna
filosofi var bakgrunden till
hastighetsbegränsningspro
blematiken under 1960-talet i Norden.
Resultatet bur emellertid
att de bästa vägarna som
också har de högsta trafik
flödena skall ha de lägsta
hastigheterna medan lågtra
fikerade vägar inte behöver
hastighetsregleras.
Olycksrisk

Det vanligaste trafiksäker
hetsmåttet vid jämfbrelser
mellan olika vägmiljöer är
antalet olyckor/miljon for
donskilometer = olycks
kvot.
Normalt spelar olycks
kvoten en stor roll vid val av
hastighetsgränser. Om vi
anvnder strategi B medfår
detta trafiksäkerhetsmått att
ju högre vgstandard desto
högra hastighetsnivå kan ac
cepteras eller motsatte beroende på vilken transport
kostnadsnivå som kan ac
cepteras.
Ett åskådligt exempel på
strategi B är infårandet av
70
bashastighetsgränsen

km/h i Sverige (1971). Över
gången från en generell has
tighetsgräns 90 km/h till ett
differentierat system bestå
ende av 70, 90 resp 110
km/h gav samme olyckskvot
i de tre miljöerna. Se figur 1.
Skaderisk

Erfarenheten från olika får
sök med hastighetsgränser
visar att det inte enbart är
olycksrisken som fåriindras
utan även olyckornas konse
kvenser mitt i skadade per
soner per olycka.
En möjlighet uir diirfiir att
som ett alternativ till
olyckskvoten utgå från antal
skadade (inkl döda) per mil
jon fordonskilometer efter
som detta mått i högre grad
anknyter tju ett samhills
im
synsätt
ekonimiskt
olyckskvoten.
Olycks- resp
skadekostnad

En direkt utveckling av
olycks- resp skadekvoten imr
att åsimtta olika vimrderingar
på olika olyckstyper eller på
dödade, svårt skadede och
lindrigt skadade personer.
Vid berimkning av olycks
kostnader får olika olycks
typer anvimnds ofta fårdel
ningen på dödade och ska
dade per olycka i fårhållan
de till den genomsnittliga
fördelningen av dödade och
skadade i samtliga trafik
olyckor.
Det imr himrvid möjligt att
gå direkt på antalet dödade
och skadade per olycka får
och
personskadeolyckor
diirvid bortse från de trafik
olyckor som inte leder till
personskada.
I det senare fallet uttry
ckes diirvid samhimllets kost
nader får personskador
skadekostnaden. Till denna
kan vid behov de materiella
skadorna adderas. Eftersom
skadekostnaden i fårsta
imven olyckskostna
hand
den bestimms av antalet dö
dade resp antalet skadade
personer, bör emellertid
imven exponeringen uttry
—

—

—
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ULYKKESFREKVENS
(Ulykker pr. million kjøretøykilometer)
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—
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90-veger

—

—
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Figur 1. Förändring i antal olyckor per miljon fordonskilometer på vägar som erhöll hastighetsgränsen
70 km/h (70 vägar), väg där hastighetsgränsen var oförändrad 90 km/h (90-vägar) och vägar där hastighets
gränsen höjdes till 110 km/h (110-vägar) den 1.6.1971.

ckas i personkilometer i stäl
let f5r fordonskilometer.
Vi kan därffir konstatera
att det trafiksäkerhetsmål
som bör vara vägledande vid
diskussioner rörande trafik
säkerhetseffekter av hastig
hetsreglerande åtgärder bör
vara »minsta« konstnad eller
»samma(( kostnad d.v.s. hk
stäl]a eller suitta en övre
gräns på olycks- eller skade
kostnaden per miljon per
sonkilometer.
Vi är emellertid medvetna
om att denna information
inte alltid finns i dag med så
dan detaljeringsgrad att det
är möjligt att direkt optime
ra t ex valet av hastighets
gränser utifrån någon av de
strategier som angetts.
Däremot är det viktigt att
påpeka att i de fall denna in
formation finns öppnas
möjligheter till direkta vär
deringar av samhiillsekono
miska transportskostnader i
anslutning till andra sekto
rer i samhiillet.
Restids- och
fordonskostnader

Ovan har vi enbart behand
lat trafiksukerhetseffekten.

hastigheter
Förändrade
medför också f’örändringar i
restid och fordonskostnader.
Dessa effekter verkar vid
högre hastigheter i var sin
ökad hastighet
riktning
medfbr minskade restider
och ökade fordonskostna
der.

•

1985

hällsekonomisk nivå.
Om vi fur ett ögonblick
bortser från trafiksäkerhets
effekter och enbart betraktar
restids- och fordonskostna
der kan vi fur varje vägmiljö
finna en optimal hastighet,
som ger en minimikostnad.
Avgörande fur vid vilken
hastighet denna minimi
punkt oppträder är givetvis i
f5rsta hand restidsvärdet,
men även kostnaden röran
de olika delar av fordons
kostnaden t ex drivmedels
kostnaden.
Som fremgår av figuren
har den optimala hastig
hetsnivån successivt minskat från drygt 100 km/h till
melian 80 och 90 km/h.
Dessutom har transport
kostnaden vid given hastig
het minskat bl.a. till ffiljd av
att restidsvärderingen ur
lägre 1980 än 1973.

Kroner pr.
kjøretøykilometer
0.80

—

Res tid
Restidsvärdering i anslut
ning till små marginella res
tidsvinster fur många trafi
kanter görs vanligen på sam
ma sutt som fur stora restids
vinster fur fit trafikanter. Yr
kestrafikens restidsvinster
viirderas högre än fritidstra
fik o.s.v. Hur dess värderin
gar skall göras i ett samhålls
ekonorniskt perspektiv har
alltid vant furemål fur de
batt. Det kan emellertid
fastslås att värdering av res
tid bör ingå i en samhiills
ekonomisk kalkyl.
Fordonskostnad
Fordonskostnaderna består
av faktiska kostnader. Det
problem som uppstår här är
i vilken utsträckning skatter
skall medtas vid beräkning
av fordonskostnader på sam-

•075

•0.70

70

80

90

100

llOkm/t

I figur 2 redovisas summan av restids- och fordonskostnader i Sverige på
vàgar av hög standard enhigt de värderingar av restid samt de fordons
kostnadssamband som används av vägverket 1973, 1976 och 1980 i 1980
års priser.
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nad för de tre valda vägmi
ljöerna. Om vi däremot v
ijer »sammae-kostnadsstra
tegien med utgångspunkt
från kostnaden på 1gstandardvgar vid 70 kan vi vlja
90 på normalstandardvägar
och 110 på högstandardvä
gar. Figuren r i førsta hand
avsedd att visa ffiljderna av
att använda olika principer.

Kroner pr.
kjøretøykilometer
Lav
standard

0.90
Strategi
A
Normal
standard

Ôvriga effekter
Indledningsvis behandlades
ven andra effekter t ex ener
giförbrukning. Energiffir
brukningen finns som en
delpost i fordonskostnaden,
medan t ex vägslitage, buller
o.s.v. inte beaktats. Rent ali
mnt gäller f’ör flertalet av
dessa effekter att ju högre
hastighet desto högre »kost
nadere, vilket i sin tur bidrar
tju att ytterligare flytta mi
nimikostnaden mot iiigre
hastigheter.

Høy
standard

-085
[Strategi

IB

-0.80

70

80

100

tl0km/t

Figur 3

Olyckor, restid och
fordonskostnad
Om vi nu adderar även
olyckskostnaden tju restids
fordsonskostnaden
och
kommer, eftersom olycks
kostnaden ökar med ökad
hastighet, de i övanstående
figurer redovisade minimi
punkterna att flyttas mot
lägre hastigheter. I figur 3
redovisas tre schematiska

samband med viss verklig
hetsanknytning där olycks
kostnaden ingår i transport
kostnaden enligt 1980 års
priser och viirderingar.
Resultatet visar att genom
att applicera minimistrate
»sam
respektive
gien
mae-kostnadsstrategien kan
vi genom att införa en gene
rel hastighetsgrns på 70
km/h erhålla en minimikost

Vårderings
problematiken
I de fall trafiksäkerhetseffek
ten av en beslutad trafiksii
kerhetsåtgrd med känd
kostnad och Iivslängd kan
kvantifieras kan den värde
ring som fluljer av beslutet
användas vid framtida vär
deringar eller förändringar
av vrderingar. Ett exempel
på detta är de Rurändringar
av oiyckskostnad och res
tidskostnad som var en di
rekt följd av infôrandet av

‘4
‘4

Dansk Vej tidsskrift
eneste specialbiad for vej- og trafikteknikere

bashastigheten 70 km/h i
Sverige. I princip valdes
olycks- och tidskostnader så
att de tilsammans med for
innebar
donskostnaden
transportkostnadsmini
mum på normala 90-vägar.
Ett annat stt ur att be
slutsfattare och politiker ut
talar mål inom transportsek
tom. Detta ger också upp
hov till fiurundringar av vär
deringar framför aut på
olycks-, restids- och energi
sidan.
Rent genereilt guller att
iiven om varje enskild effekt
kan vurderas f’dr sig ur det
f’örst sedan den satts in i sitt
sammanhang som en »rik
tige vurdering kan göras.
Att t ex värdera åtgärds
nytta fbr att rudda en f’Ôr
svunnen seglare eller f]älltu
rist är inte samma sak som
att värdera åtgurdsnyttan att
minska antalet dödade per
soner i trafik med 2%o uven
om målsättningen att rädda
ett liv är densamma.
Hastighetsreducerande
åtgiirder har genomgående
trafiksäkerhetseffekt.
en
Om åtgärderna innebär att
hastigheterna bur alltfi5r lå
ga så uppstår relativt sett
oacceptabla restider och
även onödiga drivmedels
kostnader Rur dagens bilar.
Någonstans finns emel
lertid ett hastighetsintervall
som utifrån gullande sam
hällsekonomiska värderin
gar ger ett transportkost
nads minimum.
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Prøvningsmetode til bestemmelse
af sandmaterialers alkalikisel
reaktiviet
at geolog, cand.scient. Nils Esser, Vestsjællands amtskommune

Alkli-kisel-reaktioner i beton har længe været
kendt som et alvorligt problem, når reaktive
sand-partikler reagerer med cementens eller om
givelsernes indhold at alkalimetaller
I Tyskland er der således ud
viklet en metode, som tilsy
neladende har vist sig at væ
re anvendelig på tyske sandmaterialer. Denne prøv
ningsmetode, »Vorbeugen
de Massnahmen gegen
Schdigen Alkalireaktion
im Beton», der bestemmer
indholdet af alkali-oplø
seligt materiale på fraktio
nerne 1-2 mm og 2-4 mm,
har vundet en del udbredel
se i Danmark ved kravspeci
fikationer til kvalitetsbeton.
Ved denne prøvning, der
er nærmere beskrevet i »BE
TON 5, 76», behandles
sandfraktionen med varm
NaOH-opløsning i en time,
og vægttabet angiver materi
alets alkali-kisel reaktivitet.
Metoden er forholdsvis
hurtig
undersøgelsesti
men giver
den Ca. 2 dage
langt fra et éntydigt svar på
problematikken, idet den
kun Ca. hver tredie gang gi
ver et sandt billede af et ma
teriales faktiske skadesvirk
ning. Dette hænger til dels
sammen med at sandmate
rialet under i mm, som ikke
bliver undersøgt, også kan
indeholde reaktive partik
ler. Desuden kan en del af
usikkerheden skyldes den
måde, metoden udføres på,
idet der i måleresultatet altid
—

—

indgår en varierende mæng
de afikke-reaktive korn.
Ved en petrografisk ana
lyse kan indholdet af et
sandmateriales
enkelte
bjergartskomponenter be
stemmes, herunder mæng
den af porøs flint, der har
vist sig at være hovedårsa
gen til revnedannelser i be
ton. Bestemmelsen foregår
ved tyndslibsmikroskopi.
De porøse flintkorn er
imidlertid ikke alle lige reak
tive, og desuden forårsager
små korn langt mindre ska
de end store korn. Bestem
melsen af et materiales pro
centvise indhold af porøs
flint udtaler sig derfor ikke
éntydigt om sandets abso
lutte alkali-kisel reaktivietet.
Undersøgelsen strækker
sig over Ca. en uge.
Teknologisk Institut har
gennem de seneste år udvik
let en prøvningsmetode, der
entydigt udtaler sig om et
sandmateriales alkali-kisel
reaktivitet. Ved denne prøv
ning, der udføres ved lagring afstøbte mørteiprismer
i varmt saltvand, bestemmes
den direkte, accelererende
skadesvirkning ved regel
mæssige målinger af pris
mernes relative længdeeks
pansioner.
En nærmere beskrivelse

af prøvningsmetoden findes
i »Undersøgelse og klassifi
kation af danske sandfore
komster«, Teknologisk In
stitut, 1980. Metoden må
betragtes som den for tiden
mest sikre bestemmelse af et
sandmateriales
egnethed
som tilslag til beton i for
skellige miljøklasser. Til
gengæld opnås resultatet
først efter en meget lang un
dersøgelse på mindst 3 må
neder.

0

10

Ny provningsmetode
På baggrund af dette har det
derfor været ønskeligt at ud
vikle en prøvningsmetode,
der i høj grad tilnærmede sig
mørteiprismeekspansions
metodens entydighed samti
dig med at provningstiden
og omkostningerne herved
blev reduceret til et accepta
belt niveau.
Den her foreslåede meto
de bygger på de samme
principper som den »tyske
metode», men afviger fra
denne ved at hele materialet

/ 00
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Fig. i
Sammenhæng mellem indhold af alkali-opløseligt
materiale (1—2 mm) efter den ‘tyske metode’ og
mørteiprismeekspansioner.
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Materialeklasse
I

Milløklasse
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Ekspansion

<0,10°/ø
Særligt aggressivt miljø
Omfatter de mere aggressive
påvirkninger. Herunder salt- eller <0,100/o
regholdig atmosfære, hawand
og brakvand (miljøklasse A)
Omfatter moderate påvirkninger.
Herunder fugtig, ikke-aggressivt
udendørs såvel som indendørs <0,20°/o
atmosfære samt strømmende
eller stillestående ferskvand
(miljøklasse_B)
Omfatter svage til ingen påvirk
finger. Herunder tør, ikke-ag
Ingen
gressivt atmosfære, navnlig indendørs klima (miljøklasse C)

II

Ill

IV

o/oo

Alk. opl.
materiale

10

20 uger
8 uger

<0,35°/ø

8 uger

<0,70°/o

ekspansion

9

8
7
6
krav

Ingen krav

5

Tabel 1. Anbefalede krav til mørtelprismeekspansioner (Teknologisk In
st/tut) og indholdet af alkali-opløseligt materiale.

4
3

mellem 125 /Lm og 4 mm un
dersøges. Metoden indebæ
rer, at måleresultatet kun i
ubetydelig grad forstyrres af
tilfældige mængder ik
ke-reaktive korn, idet kun
den del af materialet, der
opløses eller gøres mindre
end 63 m under prøvnin
gen, indgår i målingen.
Metoden er gennemprø
vet på en række grusprøver
indsamlet for Fredningssty
relsen med henblik på udar
bejdelse af en tilbundsgåen
de kvalitetsundersøgelse af
grusmaterialer. I dette pro
jekt, der afsluttedes i 1983
under titlen: »Nogle ud
valgte danske grusforekom
sters kvalitetsegenskabere

var et afformålene at opstil
le regler for anvendelige
prøvningsmetoder til kvali
tetskarakterisering af sandog grusmaterialer i forbin
delse med amtskommunernes og Hovedstadsrådets
råstofkort
igangværende
lægning.
I projektet indgik materia
ler fra 45 lokaliteter jævnt
fordelt i hele landet. For de
fleste materialers vedkom
mende er der gennemført
både mørtelprismeekspan
sionsmålinger, målinger af
alkali-kisel reaktivitet efter
den »tyske metodev og be
stemmelser af indholdet af
porøs flint ved tyndslibs
mikroskopiering, og indbyr

2
i
alk.-opl.
0
1

2

3

4

5

6

8

7

o/o

9

Fig. 2
Sattimenhæng mellem indhold af alkali—opløse ligt
materiale (2—4 mm) efter den “tyske metode” og
mørteiprismeekspansioner.

des sammenstillinger af må
leresultaterne er foretaget.
Iflg. 1, 2 og 3 er resultater
ne fra henholdsvis den »ty
ske metodev og den petro
grafiske metode sammenstillet med resultaterne fra
mørtelprismeforsøgene. For

begge metoders vedkom
mende kan man iagttage en
forholdsvis stor punktspred
ning omkring regressionsli
nierne, hvoraf metodernes
begrænsede entydighed og
anvendelighed klart frem
går. Korrelationskoefficien

o/oo
ekspansion
8
7
6

5
4
3

2
1
porøs flint 0—4 mm
0
3
Sammenhæng mellem indhold af porøs flint

2-4mm

Fig.

(0-4 mm)

og mØrteiprismeekspansioner.

o/o

274

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11

terne er beregnet til hen
holdsvis 0,82 og 0,81. I fig.
4. er resultaterne fra den
foreslåede prøvningsmetode
sammenstillet med resulta
terne fra de tilsvarende mør
telprismeforsøg. Resultater
ne viser indbyrdes god over
ensstemmelse.
Korrelationskoefficienten
kan beregnes til 0,97.
For mørtelprismeekspan
sioner har Teknologisk In
stitut opstillet en række an
befalede krav til prøvnings
resultaterne for betonkon
struktioner.
Disse krav er defineret for
4 forskellige materialeklas
ser, opstillet i tabel 1.
I tabellen er der på grund
lag afmåleresultaterne i fig.
4. desuden opstillet de til
svarende grænseværdier for
indholdet af alkali-opløse
ligt materiale for materialeklasserne II og III.
Derimod har det ikke væ
ret muligt at opstille nogen
grænseværdi for materialeklasse I, idet der for enkelte
prøvers vedkommende med
selv små indhold af alka

li-opløseligt
materiale
(<0,35%) har vist sig at
foregå pludseligt accelere
rende ekspansioner efter de
første 8 ugers lagring i salt
vand.
Til gengæld viser hoved
parten afprøverne med alka
li-opløseligt indhold på mel
lem 0,35% og 0,70% uac
ceptable ekspansioner stør
re end 0,1% ved 20 ugers
lagring.
Konklusion
Metoden kan altså ikke med
sikkerhed anvendes som
godkendelsesprøvning
af
materialer til særligt aggres
sive miljøklasser (materialeklasse I), men synes ud fra
det eksisterende forsøgsma
teriale at være velegnet og
tilstrækkelig som prøvning
af materialer til materialeklasse II og III. Metoden
kan desuden med fordel an
vendes som vejledende ana
lyse ved fastlæggelsen af
omfanget af et sandmateria
les videre kvalitetsunder
søgelse.

o/oo

10

ekspansion

9
8
7
6

For materialer til særligt
aggressive miljøer (materia
leklasse I) vil det således kun
være relevant at foretage
supplerende mørtelprisme
forsøg, såfremt indholdet af
alkali-opløseligt materiale
efter den foreslåede metode
er mindre end 0,35%.
For materialer til materia
leklasse II vil supplerende
mørtelprismeforsøg tilsva
rende kun være nødvendige,
såfremt indholdet af alka
li-opløseligt materiale ligger
mellem 0,35% og 0,70%.
For materialer med alka
li-opløseligt indhold større
end 0,70% foretages ingen
mørtelprismeforsøg,
idet
disse materialer kun kan an
vendes i ikke-aggressive mil
jøer (materialeklasse IV).
Som det fremgår af målere
sultaterne i fig. 4 og de op
stillede grænseværdier, er
kravene til metodens målenøjagtighed overordentligt
store, da marginalerne er
meget små.
Prøvningen skal således
udføres med den allerstørste
præcision, idet selv ganske
små spildmængder og for
søgsunøjagtigheder vil fa af
gørende indflydelse på må
leresultatet.
Af hensyn hertil kan det
anbefales at foretage dob
beltbestemmelse på det en
kelte materiale, men erfa
ringsmæssigt har det vist
sig, at metoden er reprodu
cerbar med en måleusikker
hed på mindre end 0,05%.

5
4
3
2
1
alk.

1

2

3

4

5

6

—

opl. 0,125—4

7

Fig. 4
Sammenhæng mellem indhold af alkali—opløseligt
materiale (0—4 mm) efter den foreslåede metode
og mørteiprismeekspansioner.

Beskrivelse af
provningsmetode
Den indsamlede prøve på
minimum 1-2 kg tørres og
kornene over 4 mm sigtes
fra.
Ved hjælp af en sanddeler
neddeles hele prøven, indtil
prøven har en størrelse på
mellem 200 og 250 gram.
Den eksakte prøvestørrel
se bestemmes ud fra 0-4 mm
kornkurvens gennemfalds
procent på 125 m sigten,

•
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idet det skal tilstræbes, at
prøvens vægt efter vask på
125 m sigten er 200 g ± 10
g. Størrelsen af den udtagne
prøve i 0-4 mm fraktionen
bliver således
20.000
gram, hvor G
125 er
125
100-G
gernemfaldsprocenten på
125 m sigten.
Ved 5% gennemfald anven
des 211 g materiale.
Ved 10% gennemfald anven
des 222 g materiale.
Ved 15% gennemfald anven
des 235 g materiale.
Ved 20°7o gennemfald anven
des 250 g materiale.
Den udtagne prøve hæl
des i en kasserolle med låg
og dækkes med vand. Der
opvarmes til kogning, omrø
res og prøven koger over
svag varme i ca. 5 minutter.
Låget skal være på hele ti
den på grund af kraftige
stødkogninger.
Efter kogningen fyldes
kasserollen med koldt vand,
og vand med ler og silt de
kanteres fra gennem den i
forvejen fugtede 125 m sig
te. Proceduren gentages 2 til
3 gange, indtil hovedparten
af ler og silt er vasket fra.
Først herefter skylles sandmaterialet over på 125 .tm
sigten og gennemskylles
omhyggeligt. En afslutten
de grundig vaskning af ma
terialet foretages ved at ryste
sigten kraftigt under vand,
uden dog at korn skylles
over sigtekanten.
Efter vaskningen tages
mest muligt af prøven med
ske over i et 800 ml bægerglas. Den resterende del
skylles forsigtigt fra sigten
over i glasset. Det skal sik
res, at alt materialet medta
ges.
Bægerglasset fyldes med
koldt vand, og der omrøres
kraftigt. Efter ca. 1 minut
dekanteres vandet fra. Bæ
gerglasset fyldes igen med
koldt vand, og der omrøres
kraftigt. Efter yderligere i
minut dekanteres vandet at-
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ter fra, der nu skal være fri
for ler og helt klart. Hvis
vandet stadig er grumset,
må skylningen gentages.
Det er vigtigt at alt ler og sut
er fjernet, da dette kan bi
drage til et for højt analyseresultat.
Prøven stilles herefter til
tørring i varmeskab i 24 ti
mer ved 105°C. Den tørre
de prøve tages direkte fra
varmeskab, vejes omhygge
ligt med 2 decimalers nøjag
), og
125
tighed (PRØVE
overhældes med 900 varmt
4% NaOH-opløsning. Der
fyldes op til 600 ml.-stre
gen, idet mængden af
skal
NaOH-opløsningen
være 2,5 gange større end
prøvens størrelse.
af
Til fremstillingen
NaOH-opløsningen benyt-
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tes destilleret vand. Straks
herefter anbringes bægerglasset i et 90° varmt, ter
mostatstyret vandbad. Der
omrøres kraftigt med glas
spatel og bægergiasset dæk
kes til med et urgias.
Det er vigtigt, at tempera
turen i vandbadet holdes
konstant på 90° ± 2°C.
Hvert 15. minut omrøres
kraftigt.
Efter præcis 60 minutter i
vandbad tages prøven op,
fyldes med koldt vand og
skylles forsigtigt over på den
fugtede 63 m sigte.
Prøven vaskes grundigt,
men forsigtigt med koldt
vand, indtil vandet løber frit
igennem sigten. Ved denne
skylning må intet materiale
gå tabt.
Den vaskede prøve brin

ges dels med ske og dels med
en svag vandstråle forsigtigt
tilbage i bægergiasset, som
fyldes med vand. Selv de
mindste partikler skal med
tages. Der omrøres kraftigt,
og når alle partikler efter ca.
i minut er bundfældet de
kanteres vandet meget for
sigtigt fra.
Prøven stilles til tørring i
varmeskab ved 105°C.
Efter 24 timers tørring ta
ges prøven ud afvarmeskab

Akali-opi. materiale

og vejes straks med 2 deci
nøjagtighed
malers
6 3).
(PRØVE
Glasset tømmes for sand,
og det varme glas vejes (BÆ
GER).
Vægttabet beregnes som
procent af prøvens vægt før
behandling med NaOH
opløsning og angives med 2
decimaler. Vægttabet benyt
tes som mål for materialets
indhold af alkali-opløseligt
materiale.

125
PRØVE
=

125
PRØVE

—

—

63
PRØVE
BÆGER

x 100%

ThOlTnaseal båndforsegling

NR. i i AMERIKA
Ved afprøvning af
10 forskellige materialer og
metoder til revneforsegling
i Pennsylvania er
Prismoseal A-2 (navnet for
Thormaseal i Amerika)
erklæret som langt det
bedste system.
Udført i Danmark
siden 1981.

Eneret for Danmark

i KA K i
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Moderne
landmålingsmetoder
Af landinspektør, Svend Kold Johansen, sektionsle.
der i Vejdirektoratet, Sjællandsk Motorvejskontor

I de seneste år er der sket en eksplosiv udvikling
indenfor landmålingsinstrumenter og bereg
ningsfaciliteter. For at kunne udnytte denne tek
niske udvikling optimalt, er opmålingsmetoderne
samtidig blevet moderniseret.
Landmålingen spiller en væsentlig rolle både
før; under og efter realiseringen af et vejprojekt,
og denne artikel vil beskrive de nye opmålings
metoder, der anvendes i dette arbejde ved brug af
terrestrisk landmåling.
Landmålings
instrumenternes
udvikling

Da det er den tekniske ud
vikling af landmålingsin
strumenter og beregningsfa
ciliteter, der i høj grad har
præget udviklingen af nye
opmålingsmetoder/syste
mer, vil jeg her give en kort
beskrivelse af denne udvik
ling.
Afstandsma1ing: I mange
år har måling med stålmåle

Fig. 1: Wild Dl 10 afstandsmå ler
på teodolit.

bånd været den mest an
vendte metode. Tachyme
trisk distancemåling og
brug af basislægte har kun
været benyttet i ringe om
fang.
Med indførelse af elektrooptisk
distancemåling
(EDM) er tachymetri blevet
mere og mere benyttet, for
nu over en 20-årig periode
snart helt at fortrænge båndmåling. I sin simpleste form
består måleudstyret afen di
stancemåler, som normalt
arbejder med infrarødt lys
eller laserlys, kombineret
med en traditionel teodolit.
For knapt 20 år siden kom
Wild på markedet med en
DI 10, bemærk på fig. 1.,
hvor meget udstyret fylder.
På fig. 2 ses reduktionen i
udstyret med den nyere
Wild DI 4. Prismæssigt er
der også sket reduktion, idet
prisen i kroner er den sam
me for en lille afstandsmåler
idagsomforenDl lOfor2O
år siden (40.-50.000 kr).
Vinkelrnåling: Den tradi
tionelle teodolit med manu
el aflæsning af horisontalog vertikaikredse har været
anvendt i mere end 100 år
uden de helt store ændrin

digital teodolit fra 40.000
kr. til 170.000 kr.
Totalstationer: Ved at
sammenkoble en distancemåler og en elektronisk teo
dolit, evt, sammenbygget i
ét instrument, og tilsluttet
en registreringsenhed har
man fået et instrument, som
kaldes en totalstation. Se fig.
4. Hermed kan måleresulta
terne registreres automatisk
suppleret med indtastning
af punktnumre og koder.
Selve registreringsenheder
ne bliver stadig mere avan
cerede især m.h.t. redige
rings- og beregningsfacilite
ter. I nogle instrumenter kan
Fig. 2: Wild Dl 4 afs tandsmåler
man lave sine egne bereg
på teodolit.
ningsprogrammer og man
ger. For ca. 7 år siden skete kan overføre projektdata
der for alvor noget, idet (koordinater) fra et edb-an
elektroniske teodolitter med læg. Priser for en totalsta
digital aflæsning kom på tion varierer fra 170.00 kr.
markedet. På fig. 3 ses et så til 300.000 kr.
Nivellement: De to an
dant instrument.
vendte metoder for nivelle
ment er geometrisk nivelle
ment udført med nivelle
ringsinstrument og trigono
metrisk nivellement udført
med måling af høj devinkel
og afstand.
Det geometriske nivelle
ment har været den mest an
vendte metode i mange år.
Siden det store fremskridt i
1950, hvor det første nivel
med
leringsinstrument
kompensator (automatisk
horisontering) kom på mar
kedet, er der ikke sket nogen
udvikling i denne metode.
Fig. 3: Kern El elektronisk teodolit
I de senere år er trigono
(Kilde: Kern).
metrisk nivellement blevet
Disse teodolitter var lidt meget anvendt til en række
for dyre til almindelig brug, formål. Det er anvendelsen
men dog i en prisklasse, af distancemålere og totalhvor der blev solgt nogle stationer, der har gjort den
stykker. I dag kan man ra en ne metode mere rationel.
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Fig. 4: AGA 140 totalstation.

Beregningsfaciliteter:
EDB-udviklingen har na
turligvis haft stor indflydel
se på anvendte landmålings
metoder.
I marken kan selv større
beregninger i dag foretages
med lommeregner/compu
ter eller i instrumentet. Må
leresultaterne kan lagres i in
strumenterne og overføres
til
større
automatisk
EDB-systemer.
MeL indførelsen af grafi
ske datamaskiner kan hele
kortlægningsprocessen her
ved automatiseres med auto
matisk kortudtegning på
tegnemaskiner og mulighed
for lagring af hele kortvær
ker på digital form i interak
tive grafiske systemer (IGS).
Hojdeinformationer kan til
svarende lagres som digitale
terrænmodeller.
Landmåling i
vejbygningsprocessen
Landmåling er en integreret
del af vejbygningsproces
sen, hvor efterbehandlingen
af måledata indgår som en
del af den databehandling,
der finder sted i forbindelse
med projektering og admi
nistration afveje. Jeg vil her
give en kort oversigt over de
konkrete landmålingspro
dukter, som indgår i vejbyg

ningsprocessen, og derefter
opmålingsmeto
beskrive
derne i de enkelte opgavety
per.
Planlægning: Til plan
lægning af vejanlæg kræves
der ajourførte topografiske
kort i små målforhold. Det
te behov dækkes i Danmark
normalt af eksisterende kort
fra Geodætisk Institut.
Projekte
Projektering:
ring af nye veje (og forbed
ring af eksisterende veje),
kræver kort i store målfor
hold og information om ter
rænet, hvilket oftest tilve
jebringes ved fotogramme
trisk eller terrestrisk nymå
ung. Som grundlag for dette
etableres et overordnet fiks
punktnet, der dels kan an
vendes som grundlag for
som
dels
kortlægning,
grundlag for yderlig punkt
fortætning.
Anlæg: I anlægningsfasen
foregår den fysiske etable
ring af anlægget og til dette
formål benyttes et fiks
punktsnet, som er placeret
hensigtsmæssigt for afsæt
ning og kontrolmåling.
Drift og vedligeholdelse:
For veje udarbejdes og
ajourføres kort i store målforhold over den færdige
vej.
Fikspunktnet
Den helt traditionelle målemetode var vinkelmåling
med teodolit og afstandsmå
ung med rnålebånd. Med
EDM-instrumenterne blev
nøjagtigheden i afstandsmå
ungen forbedret væsentligt,
og opmålingsnettene kunne
opbygges mere frit p.g.a. de
bedie muligheder for at må
le over utilgængelige områ
der.
Beregningsmulighe
derne var tidligere så be
grænsede, at nettene ofte
blev målt som simple poly
gontræk, hvor man ikke
kunne gøre noget ved kon
staterede netspændinger.
Idag har totalstationen of
te afløst de nævnte instru
menter, med den deraf føl
gende rationalisering ved

automatisk lagring og over
førsel til EDB afmåleresul
tater. En væsentlig del af
fremskridtene på dette felt
er de forbedrede bereg
ningsfaciliteter, som gør det
muligt at beregne større
sammenhængende net i en
netudjævning, som består af
en mindste kvadraters udjævning af individuelt væg
tede observationer. Denne
metode øger nøjagtigheden
på de indmålte punkter, og
giver gode muligheder for at
udvægte fejlobservationer
og at konstatere og eventuelt
f)erne netspændinger.
Kortlægning
I denne sammenhæng me
nes der tekniske kort i store
målforhold, idet behovet for
kort i små målforhold oftest
tilfredsstilles afeksisterende
GI-kort.
Metoder som ortogonal
eller polær indmåling med
dataregistrering,
manuel
kortkonstruktion og renteg
ning er på retur til fordel for
mere rationelle metoder.
I dag foretages opmålin
gen oftest med totalstation
med automatisk registrering
af måleresultater og koder.
Med de efterfølgende gode
faciliteter for koordinatbe
regning er metoden med polær indmåling med fri op
stilling blevet en meget an
vendt metode.
Med fri opstilling er man
ikke bundet til opstilling af
instrumentet i fikspunkter

ne, idet der ved netudjæv
ning eller Helmerttransfor
mation kan beregnes koordi
nater til den frie opstilling.
Man vælger blot en for opmålingen hensigtsmæssig
opstilling og indmåler 2 el
ler flere fikspunkter fra den
ne opstilling. Ud over at de
tailmåling med frie opstil
linger er mere rationel, giver
metoden også besparelser
m.h.t. fikspunkter. Man kan
placere fikspunkterne mere
beskyttet for en længere le
vetid for disse (f.eks. kan
bygningshjørner anvendes),
endvidere kan man reducere
antallet af fikspunkter, som
er nødvendig for en konkret
detailmåling.
Som en konsekvens af den
her beskrevne metode med
frie opstillinger, har Vejdi
rektoratet udviklet en målevogn, som anvendes ved
kortlægning og anden de
tailmåling langs veje. Køre
tøjet består af en let på
hængsvogn, hvorpå der er
monteret en platform og et
Instru
instrumentstativ.
mentstativet er elektrisk be
tjent og står under måling
fast på vejbanen. Herved får
man en instrumenthøjde på
ca. 3 m, hvilket giver et for
trinligt udsyn over trafikken
og andre generende terrængenstande. Af andre fordele
kan nævnes hurtig skift til
ny opstilling samt en kom
fortabel og trafiksikker op
stilling. Se fig. 5 og fig. 6.
Kortkonstruktion og ud-

Fig. 5: Målevogn fra Vejdirektoratet.
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editering på denne, før den
endelige udtegning på teg
nemaskine.
På fig. 7 ses et eksempel
på et komplet EDB-udstyr
til automatisk databehand
ling af landmålingsobserva
tioner.
Terrænopmåling

Fig. 6: Udsyn fra målevogn.

tegning foregår med de mo
derne metoder helt automa
tisk. Som nævnt overføres
måleresultater og koder di
rekte til EDB, hvor der fore
går koordinatberegning og

automatisk udtegning af
færdige kortplaner. I de
mest avancerede systemer
kan kortene udtegnes på en
grafisk skærm, med mulig
hed for at foretage direkte

Kravene til nøjagtigheden
af højdeoplysningerne om
terrænet, varierer naturlig
vis efter opgavens art. Ved
f.eks. planlægning kan et
eksisterende
højdekurve
kort fra GI være tilstrække
ligt, mens detailprojekte
ring vil kræve en mere nøj
agtig terrænopmåling. Selve
opmålingsmetoden kan i
princippet foregår efter
samme mønster som beskre

•
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ved tværprofiler til en given
centerlinie (afstand og kote
til et konkret stationerings
punkt). Tidligere blev tvær
profiler målt som geome
trisk nivellement efter af
sætning af det konkrete
tværprofil. I dag foretages
opmålingen af tværprofiler
som polær indmåling med
totalstation. Dette har na
turligvis givet væsentlig ef
fektivisering af denne pro
ces, men man er dog stadig
bundet til bestemmelse og
afsætning af centerlinien.
De nyeste metoder er der
for indmåling af frit valgte
terrænpunkter, for opbyg
ning af en digital terrænmo
del (y, x og z) i EDB-maski
nen. Denne terrænmodel
kan så anvendes direkte ved

Fig. 8: Perspektivisk udtegning.

Fig. 7: Automatiseret kort/ægning (Kilde: Wild).

vet under kortlægning, ved
anvendelse aftotalstation og
målevogn.
Opmålingsmetode og be
regning er imidlertid nært
knyttet til de anvendte
EDB-programmer for vejprojektering. I Vejdirektora
tets
vejprojekteringspro
gram er den grundlæggende
terrænbeskrivelse fastlagt

projekteringsberegninger,
samt til udtegning af kur
veplaner og perspektiviske
planer. Fig. 8 viser en per
spektivisk afbildning af en
digital terrænmodel.
Afsætning

Ved vejbygning var fremskæring tidligere en meget
anvendt metode, idet Orto

279

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11 • 1985

gonal og polær afsætning
med målebånd også har været anvendt. Med indførelse
af
EDM-instrumenterne
har den mest anvendte metode været polær afsætning.
Med mulighed for at medbringe større regnekapacitet
i marken, i form af lommeregner eller computer indbygget i totalstationerne, er
anvendelsen affrie opstillinger også ved afsætning blevet meget anvendte. Koordinater til det frit valgte opstillingspunkt samt afsætningsdata til de beregnede detailpunkter kan således beregnes på stedet. Koordinater
til afsætningspunkterne kan
medbringes i tabelform eller
direkte lagret i regnemaski
ne eller instrument.
Som ved kortlægning og
terrænopmåling,

kan

Metodeudvikling
For at kunne anvende de nye
instrumenter og beregoptimalt,
ningsfaciliteter
har det, som beskrevet her,
været nødvendigt at foretage
en løbende udvikling af de
anvendte metoder. Nordisk
Vejteknisk Forbunds UdDatabehandling
valg 62
har
og opmålingsteknik
været stærkt medvirkende
til denne udvikling. Dette
fælles nordiske samarbejde
på vej- og trafikområdet har
bevirket, at de nordiske lan
de igennem de sidste 10-15
år har ligget på forkanten af
udviklingen inden for landmåling i vej bygningsproces
sen.
—

Litteratur:

(1) Landmling i vejbvgningsproces
sen, Rapport nr. 24, 1979, Vejdata
laboratoriet
(2) Efterbehandling af landnsâlings
data, landinspektør \‘agn \V.
Lauersen, Dansk Vejtidsskrift nr.
7, 1983.
(3) Automatiseret innsansling og bearbeiding av feltdata ved oppm3ung og vegkortlegging. NVF, Utvalg 62, rapport nr. 26: 1984.
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Dansk
Vejhistonsk
Selskab
Forud for bestyrelsesmødet
i Dansk Vej historisk Selskab
den 19. februar 1985 havde
selskabets
forretningsud
valg med underdirektør Fol
mer Hansen fra Fa. Ove Ar
kil i Haderslev drøftet mu
ligheden for en ekskursion
til Hærvejen i Sønderjyl
land. Bestyrelsen gik ind for
arrangementet, der som
nævnt i overskriften blev re
aliseret i weekenden 7.-8.
september 1985. Folmer
Hansen påtog sig at organi
sere og lede rejsen, og det er
undertegnede
magtpålig
gende at fremhæve den dyg
tighed, hvormed turen var
tilrettelagt, og den inspire
rende måde hvorpå den blev
ledet. Alle 27 deltagere har
givet udtryk herfor og for
glæden ved at blive delagtig
gjort i Folmer Hansens store
viden om de egne, rejsen gik
igennem.
Rejsen, der foregik med
bus, udgik fra Kolding, og
den fulgte en rute som vist
med en med pile forsynet
kraftigt optrukket linie på
fig. 1. Straks ved rejsens be
gyndelse fik deltagerne ud
leveret en mappe med for
skelligt materiale, herunder
fotokopier af ældre og nyere
kort over de egne, turen
skulle gå igennem. Endvi
dere modtog deltagerne ek
semplarer af »Vejforordning
for Hertugdommerne Sles
vig og Holsten» og festskrif
tet »Fra Hærvej til Motor
vej» skrevet af redaktør,
cand.polit. Bjørn Svensson,
Haderslev.
Vej forordningen, der er
fra 1842 og underskrevet af
Chr. VIII, var stillet til rå
dighed for rejsedeltagerne af

•

1985

Vejhistorisk rejse i
Sønderjylland
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7.-8. september 1985

Sønderjyllands amtskom
munes tekniske forvaltning;
det er overordentlig interes
sant læsning, indeholdende
udførlige bestemmelser af
både administrativ og tek
nisk art.
Det nævnte festskrift var
stillet til rådighed for rejsedeltagerne af Vejdirektora
tet. Det var udgivet afVejdi
rektoratet, Haderslev og Vo
jens kommuner samt Søn
derjyllands amtskommune i
anledning af indvielsen af
motorvej sstrækningen
Skovby-Christiansfeld den
24. september 1984.
En karakteristik af dette
skrift kan gives ved at citere
slutningen af den anmeldel
se Torben Topsøe-Jensen
har skrevet i »Sønderjysk
oktober
Månedsskrift»,
1984: »Bjørn Svenssons bog
er et vigtigt og yderst inter
essant bidrag til vejhistori
en. Og den viser, hvilken be
tydningsfuld del af vor al
kulturhistorie
mindelige
er, og
vejhistorie
den danske
derfor har bogen interesse
for alle læsere landet over.
Og sidst men ikke mindst, er
den et meget inspirerende
lokalhistorisk værk. Der er
ingen tvivl om, at mange på
udflugter med denne bog i
hånden vil få natur og land
skab til at fortælle historie
på en ny og spændende må
de».
Forfatteren til festskriftet
deltog i rejsen sammen med
sin frue cand.polit. Inger
Bjørn Svensson, der har ta
get størsteparten af bogens
fortræflèlige fotografier.
Det vil forstås, at rejsen
fra starten var »mættet med
historie». Dette blev under

r3øgtü1ucr k1vig un otfein.

eifüwrbniùg
crumutcnc Tctig v oftecn
1842.

tn

ø1cnrntit.

8i

.ffrup cu1;

em .irector

begyndelsen af det 19. år
hundrede byggede chaussé
er. Det var en gammel kon
gevej anlagt af Frederik Iii
årene 1583-85, der ombyg
gedes. Denne kongevej er
den eneste, der blev anlagt
udenfor Sjælland. Den for
bandt Haderslevhus (nedbrændt 1644) med Koldinghus (nedbrændt 1888) og
Jelling. Den var ligesom de
sjællandske kongeveje for
beholdt de kongelige rejser.
Alfarvejen havde et østligere
forløb, over Sjølund, Vej
strup og Aller.
Kongevejen havde en me
re bugtet linieføring end
den nuværende landevej.
Den kan spores enten øst el
ler vest herpå på næsten hele
strækningen mellem Kol
ding og Haderslev, og bety
delige dele eksisterer endnu
som vej.
I den udstrækning disse
kunne befares af en stor bus
en
foregik rejsen herpå
stor oplevelse.
Frokost blev indtaget på
brødremenighedens hotel i
(Stricker).
Christiansfeld
Her afsluttedes i juli 1864
våbenhviletraktaten mellem
Danmark og Preussen.
Mange prominente perso
ner har i årenes løb gjort op
hold her.
—

Fig. 2. Titelbiad til vejforordning at 1842.

rejsens forløb forstærket af,
hvad vi så på turen, og Fol
mer Hansens saglige og for
nøjelige kommentarer her
til. Også alle de stednavne
langs ruten, hvortil der
knytter sig markante histori
ske begivenheder bidrog
hertil. Nævnes skal det også,
at Folmer Hansen under rej
sen levende fortalte om land
skabernes geologiske tilbli
velseshistorie, et spænden
de supplement til forståel
sen af vejenes placering i
landskaberne.
Rejsens forløb vil natur
ligt kunne deles i 5 etaper,
der kort skal beskrives i det
følgende.

1. Kolding-Haderslev
Landevejen mellem Ha
derslev og Kolding er byg
get i årene 1853-55. I oven
nævnte Vejforordning af
1842 (bilag A) er denne vej
nr. 6 i rækkefølgen af hovedlandeveje, der skulle ombyg
ges (forvandles) til »kunst
veje» (chaussåer). Der skul
le i henhold til forordningen
årligt anlægges 2 og om mu
ligt 3-4 mile kunstvej. Disse
skulle have en mindst 16 fod
bred kørebane af slagne
sten, brolægning eller klin
kerbelægning. Linieførin
gen var i stor udstrækning
retliniet, som de i kongenget i slutningen af det 18. og

2. Haderslev-Sorgbroen

Denne etape var fortrinsvis
helliget hærvejen gennem
Nord- og Sydslesvig, frien
den havde et interessant tra
fikhistorisk forspil, idet tu
renførstgiklangsdeni 1939
nedlagte amtsbane fra Ha
derslev til Marstrup.
Denne bane var et led i det
net af smalsporede jernba
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Fig. 3. Immervad bro. Tegning at Pa/le Plo fra Weekendavisen, marts 1976.

fler, der omkring århund
redskiftet blev anlagt i Søn
derjylland ialt Ca. 350 km
og som i første trediedel af
dette århundrede var et ka
rakteristisk træk i det søn—

—

derjyske transportsystem.
Jeg har en tydelig erindring
om disse baner fra dengang,
jeg for snart 60 år siden før
ste gang var i Sønderjylland.
For eksempel husker jeg, at

der ved de mange ubevogte
de krydsninger mellem bane
og vej var skilte, hvorpå der
med røde bogstaver på hvid
baggrund stod )>PAS PAA
TOGET<. Så man imidler

i.

Fig. 4. Overso historiske kro. Kroen er første gang nævnt i 1519. Den nedbrændte i 1980, men er genop ført i
tilslutning til resterne af den gamle bygning, / kroen findes en mængde minder om de slesvigske krige
1848-50 og 1864 i form af billeder og kort mv.

tid nærmere efter, så man at
skiltene var overmalede stø
bejernsplader, hvorpå man
stadig i reliefbogstaver kun
ne læse »Vorsicht wenn ein
Zug sich nähert«. Mon et så
dant skilt stadig findes? I så
fald burde det indlemmes i
et kommende vejhistorisk
museum.
Fra Marstrup gik turen
mod sydvest ad Oksevejen
over Fredshule til Immer
vad, og videre ad Hærvejen
mod syd. Den gamle, ofte af
bildede, stenplankebro ved
Immervad fra 1787 er nær
mest blevet et vartegn for
hærvejen i Sønderjylland
(fig. 3).
Mellem Immervad og
grænsen ved Padborg passeredes to andre kendte hærvej sbroer, Povlsbro fra Ca.
1800 og Gejlå bro fra 1818.
Historisk berømte steder
ligger som perler på en snor
langs hærvejen i Slesvig på
begge sider af grænsen.
Navnene taler for sig selv:
Urnehoved, Bommerlund,
Bov, Sankelmark, Oversø,
Stolk, Isted, Lyrskov, Dane
virke.
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Fig. 6. Runesten ved Busdorf, kaldet »Danevirke-Stenen». Indskriften ly
der: »Svend konge satte sten efter Skarde sin hirdmand, som var draget
vestpå men nu døde ved Hedeby».

Fig. 5. Hærvejen over Lyrskov hede.

Eftermiddagskaffe blev
indtaget i Oversø historiske
kro (fig. 4), der ligger på
Bundesstrasse 76, Flens
borg-Slesvig på en stræk
ning af denne, der er nær
sammenfaldende med hærvejen.
Ved Lyrskov, hvor Mag
nus den Gode i 1043 slog
venderne, blev en fredet
strækning af hærvejen, der
her henligger i den oprinde
lige tilstand, tilbagelagt til
fods (fig. 5).
Efter at have passeret Da
nevirke foretoges en afstik
ker til Busdorf lige syd for
Hedeby, hvor der findes en
runesten rejst af Svend Tve
skæg omkring år 1000 (fig.
6).
Omkring 10 km syd for
Danevirke begynder en Ca. 5
km lang fredet strækning af
hærvejen mellem Kropper
Busch og Sorgbroen. Turen
ad denne, hvor den gamle
vej, ligesom ved Lyrskov,
henligger i sin oprindelige
tilstand, var en stor oplevel
se.
Overnatning skete på ho
tel Töpferhaus, smukt be
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liggende ved Bistensee Ca.
10 km nord for Rendsborg.
På Töpferhaus var »Schles
wigsche Asphaltsplittwerk
vært ved en dejlig middag.
Med henblik på rejsens næ
ste etape var også indbudt
formanden for »Canal-Ver
ein« (jfr. nedenfor) dr. E.J.
Fürsen med frue.
Det skal nævnes, at dona
tioner fra Entreprenorfor
eningen og A.O.V. gav mu
ligheder for at sætte prikken
over »i((et ved øvrige målti
der under rejsen.
3. Bistensee-Holtenau
Rendsborg

Søndag morgen den 8. sep
tember gik turen fra Bisten
see iiod nordøst gennem de
smukke morænelandskaber
ved den store Wittensee til
herresædet Nor ved sydsi
den af Eckernf’ärde Fjord.
Det var herfra »Prinsen af
Nør», der tog kommandoen
over oprorshæren i 1848,
havde taget sit navn. Videre
til Holtenau nord for Kiel,
udgangspunkt for Kielerka
nalen og dens forgænger
Ejderkanalen. Det var især

sidstnævnte, der var gen
stand for formiddagens
program.
Allerede i middelalderen
havde der været planer om
en kanal, der kunne forkorte
den ca. 300 sømil lange og

— —

11

ofte farefulde sejlads nord
om Skagen. Endelig beslut
ning om en sådan kanal blev
taget af den danske regering
i 1776. Arbejdet blev sat
igangi 1777 og den 19. okto
ber 1784 kunne kanalen, der

— —

Fig. 7. Holtenau. Kopi at mindesmærke rejst ved kanalens indvielse i
1784. I baggrunden pakhus opført 1783-84. Tilsvarende pakhus blev sam
tidig opført i Rendsborg og Tenning.
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førte fra Holtenau til Rends
borg langs Levenså og Ej deren indvies. Fra Rendsborg
mod vest var Ejderen sejlbar.
Den 43km lange Ejderka
nal var med sine 6 sluser et
for tiden enestående ingeni
ørarbejde. Et andet stort
skandinavisk kanalprojekt,
nemlig Götakanalen, blev
først færdigt i 1832 (stræk
ningen ved Trollhättan dog
allerede i år 1800). 11895
blev den Ca. 100 km lange
Kielerkanal mellem Holte
nau og Brunsbüttel ved

tur- og bygningshistoriske
rester af den gamle Ejderka
nal.
Under turen til Rends
borg passeredes Sehested,
der ligger ved en færgefor
bindelse over Kielerkana
len. Her gjordes en kort tur
ind i Holsten. Også i Sehe
sted taler historien til een. I
december 1813, da Dan
mark var allieret med Napo
leon, kom det danske »Auxi
liaircorps» ved Sehested i
kamp med svenske og russi
ske tropper og sikrede ved
en heldig træfning vejen til

•
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Fig. 10. Ejderkanalen ved herresædet Knoop. Skitse at C.W Eckersberg.

Rendsborg. Dette felttog er
som bekendt beskrevet af
Blicher i »E Bindstouv» og
kan karakteriseres ved de be
rømte ord »Pihv mæ laang
Rør». Lad os et øjeblik give
Blicher ordet: »Sihn drøw vi
te en Bøj, di den jenn ku et
spøt faa den aahn, men vi
ragt dem indda tesin aa kom
wolhollen in te Rensborre».
Fig. 8. Plan at Ejderkanalan.

Elb-mundingen
åbnet,
hvorved Ejderkanalen mi
stede sin betydning. Visse
strækninger af Ejderkana
len og flere af sluserne eksi
sterer endnu og disse blev
besigtiget under turen.
Den tidligere nævnte »Ca
nal-Verein» blev stiftet i
1980. Den har ca. 500 med
lemmer og har som et afsine
formål at værne om de kul-

Fig. 11. Bomærke for Canal-Verein.

We.i4sbor

Fig. 9. Skema tisk længdepro til at Ejderkanalen.
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Fig. 12. Bro over og tunnel under
Kielerkanalen ved Ren dsborg.

Vi kom da også velbehold
ne til Rendsborg, den smuk
ke gamle by ved Ejderen,
som Prinsen afNør besatte
ved et kup den 24. marts
1848.
Middagsmad blev indta
get på restaurant »Convent
garden» beliggende umid
delbart ved Kielerkanalen.
Herunder fik man et godt
indtryk af den betydelige
skibstrafik, der foregår ad
kanalen.
4. Rendsborg
Syderstabel-Grænsen
Denne etape var især kende
tegnet ved, at turen i stor ud
strækning fulgte vandløbe
ne Ejder og Trene. Rejsens
vestligste punkt var Syder
stabel meget smukt belig
gende ved Ejderen med ud
sigt over mod Ditmarsken.

i;

I

4

fl7t
‘—

Fig. 13. Eideren nær det sted, hvor hæniejen har passeret den.
—,

get smukke Trene ådal. Ved
Hollingsted passeredes vestenden afDanevirke.
5. Grænsen-Kolding
hjemturen
Denne etape
foregik naturligt ad mo
torvejen, den moderne aflø
ser af hærvejen.
På baggrund af, at pil
grimmene i middelalderen
vandrede ad hærvejen ned
gennem Jylland og videre ad
de lange besværlige veje
gennem Europa til Rom og
—

—

Ved Fokbæk lige vest for
Rendsborg krydsedes hærvejen. Fra Syderstabel gik
turen på resten af denne eta
pe hovedsagelig ad den me

Sankt Jakobs grav i Nordspanien, er det en betagende
tanke, at udviklingen af nu
tidens vejsystem nu har ført
til, at man kan køre på mo
torvej fra Vejle og Nyborg til
Syditalien.
Ankomsten til Kolding
var afslutningen på en stor
og indholdsrig oplevelse.
Morten Ludvigsen

Nyt fra vejsektorefls leverandorer
Et af Danmarks store patentbureauer
har etableret kontor i Vejle
Larsen & Birkeholm AIS,
Patentbu
Skandinavisk
reau,åbneded. 1.nov.1985
kontor i Vejle. En væsentlig
årsag hertil er en stigende
mængde patentansøgnin
ger, jyske ansøgere årligt
indleverer til Patentdirekto
ratet i København.
Bedre service
Larsen & Birkeholm AIS er

istand til at yde en langt be
dre service over for det jyske
erhvervsliv, ved etablerin
gen i Vejle. Larsen og Birkeholm AIS har nu kontor i
København, Odense og
Vejle.
Flest ansøgninger
Patentbureauet har fra sin
start i 1973 koncentreret sig
om at betjene det danske er-

hvervsliv og er i dag det bu
reau der udarbejder de fle
ste patentansøgninger for
danske ansøgere.
Patentbureauet tager sig
også af varemærke- og møn
steransøgninger.
Beskyttelse i udlandet
Larsen & Birkeholm AIS ta
ger sig også afansøger på pa
tent, varemærke og møn
sterbeskyttelse i udlandet.
Dette gøres via et bredt net

af førende bureauer i udlan
det, således at den bedst mu
lige beskyttelse kan sikres
også i udlandet.
Et detaljeret hæfte om an
søgning udsendes veder
lagsfrit ved henvendelse på
tlf. Københavnol-12 8840
Odense 09-15 50 70 og
Vejle 05-72 02 00. Den nye
adresse på kontoret i Vejle
er: Kirkegade 51, 7100 Vej
le.
—
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Trafikantomkostninger og
belægningstilstand
Den 10. oktober blev af Vejog Byplanforeningen og
Trafikøkonomisk Forening i
fællesskab afholdt en inter
national minikonference om
emnet »Trafikantomkostnin
gers afhængighed af vejbe
lægningers tilstand».
I de senere års arbejde
med prioritering af belæg
ningsvedligeholdelse er tra
fikantomkostningerne i sta
dig øget omfang søgt inddra
get.
Da emnet er nyt, og man i
Danmark arbejder med ud
vikling og afprøvning af en
kelte modeller samtidig
med, at der internationalt
findes nogen erfaring, tog
V&B initiativ til at samle en
række af Europas førende
eksperter på området til at
fremlægge deres viden og er
faringer.
De fem eksperter var føl
gende:
Flemming Clausen, Vejdi
rektoratet, økonomisk statis
tisk afdeling.
Peter Still, Transport and
Road Research Laboratory,
England.
Jean Lucas, Laboratoire
Central des Ponts et Chaus
sées, Frankrig.
Wolfgang Schulte, Bundes
anstalt fUr Strassenwesen,
Tyskland.
Gunnar Carison, Statens
Väg och Trafikinstitut, Sve
rige.
Mødeleder ved konferen
cen var H.J. Ertman Larsen,
Vej direktoratet, Statens Vejlaboratorium.

I Tyskland er man kun i
beskedent omfang begyndt
at arbejde med brugerom
kostninger; men det forven
tes, at der i 1987 vil blive
iværksat et større forsk
ningsprogram vedrørende
dette emne. Det foreløbige
arbejde har hovedsagelig
omfattet litteraturstudier af
især tidsforbrug, støjeffek
ter og brændstofforbrug.
Sverige har foretaget om
fattende undersøgelser af en
række elementer, hvor især
brændstof, dækslid, ulyk
ker, støj og rejsetid er under
søgt, hvor man her har sam
menlignet
overfladebe
handling med asfaltbelæg
finger. De svenske under
søgelser viste, at ovèrflade
behandling i forhold til as
faltbelægninger kunne ned
bringe uheldsrisikoen, spe
cielt i glat føre, hvorimod de
viste en svag stigning i ben
zinforbruget.
Efter fremlæggelsen fra de
fem eksperter var der en liv
lig diskussion mellem pane
let og deltagerne i salen.
På baggrund af denne dis
kussion kan fremhæves, at
antallet af de parametre, der
influerer på brugeromkost
ningerne er så omfattende,
at det er svært at tage højde
for dem alle. Endvidere er
mange af de forskelle, der er
fundet ved en række af de
undersøgte parametre så
små, f.eks. ved forskellige
belægningstyper, at føreren
af et køretøj og dennes måde
at køre på må have en større
betydning for brugerom

kostningerne. Dette forkla
rer måske, hvorfor trafikant
omkostninger i så ringe grad
i dag inddrages i prioriterin
gen af belægningsvedlige
holdelse. Endelig viste kon
ferencen, hvor forskelligt
man vurderer parametrenes
betydning i de forskellige
lande, et forhold der i hvert
fald delvis kan tilskrives
markante særpræg i trafikforholdene.
H.J. Ertmann Larsen ind
ledte konferencen med en
præstentation af de fem eks
perter, hvorefter hver afdis
se fremlagde deres respek
tive landes resultater og sta
de for undersøgelser afbru
geromkostninger.
Den hidtidige forsknings
indsats i Danmark har været
baseret på brugeromkost
ninger så som brændstoffor
brug, dækslid og forsinkel
ser ved vejarbejder. Vejdi
rektoratet har foretaget en
undefsøgelse, der sammen
ligner brugeromkostninger
ne ved overfladebehandlin
ger og asfaltbelægninger.
Disse brugeromkostninger
brændstoffor
omfattede
brug, dækslid, ulykker osv.
Resultatet af undersøgelsen
viste at brug af overfladebe
handling er en samfunds
mæssig forsvarlig løsning i
forhold til pulverasfalt og as
faltbeton, når årsdøgnstra
fikken ikke overstiger 4000
køretøjer, og at der med en
årsdøgntrafik op til 5900 kø
retøjer med fordel kan be
nyttes modificerede overfla
debehandlinger.

I England arbejdes i øje
blikket på en model til ana
lyse af brugeromkostninger
hovedsagelig på omkostnin
ger i forbindelse med vejar
bejder med henblik på kø
dannelse og uheld. Idéen er
den, at man ved vejarbejder
beregner brugeromkostnin
ger og på baggrund af disse
tildeler entreprenøren en
bonus eller bøde afhængig
af om arbejdet færdiggøres
før eller efter aftalt leve
ringstidspunkt. Den engel
ske model beregner ingen
brugeromkostninger i pen
oderne mellem vedligehol
delsesarbejderne, men der
arbejdes hen imod at fa det
te indført.
De franske undersøgelser
af brugeromkostninger er
baseret på den macrostruk
turelle tilstand afvejen samt
jævnheden og friktionen og
disses indvirkning på ben
zinforbruget og ulykkesrisi
koen. Den macrostrukturel
le tilstand er alt afgørende
for friktionen og de franske
undersøgelser har vist, at
ved en våd vejbane har æn
dringer af macrostrukturen
større effekt på friktionen
end ændringer af dækmøn
stret. Ulemperne ved for
øgelse afmacrostrukturen er
en forøgelse af både støj ni
veau og benzinforbrug,
hvilket har bevirket, at man
i Frankrig søger at fastlægge
nogle maximale grænser for
macrostrukturen og jævnhe
den.
Georg Christiansen
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tokollen fandtes at afskære
entreprenøren fra at bestri
de ethvert dagbødekrav,
men derimod kunne det op
gjorte antal dagbodsudlø
sende dage anfægtes. Af de
krævede 25 dagbøder fand
tes der kun at kunne tilkom
me bygherren 7 dagbøder.

Voldgiftsretten for byg
for
byg
Voldgiftsretten
ge- og anlægsvirksom
m
virkso
anlægs
ge- og
heds kendelse af 16.
fe
12.
af
kendelse
marts 1981 i sag C 596.
heds
bruar 1981 i sag C 556.
Entreprenør E ApS
Entreprenør E AIS (Adv. Nørkær, Svendborg)
Andersen, mod X-Køb ing kommune
Horn
(adv.
Arup) mod X-Købing (adv. Bast, Arup).
bundkommune (adv. Kyed,
Entreprise
oplysningsOdense).
forhold
bund- pligt.
Entreprise
Entreprise
reklama
ekstraordinæ dagbøder
forhold
Entreprise tion.
re forhold.
tidsfristforlængelse
En entreprenør havde af
force majeure.
givet tilbud på opførelse af
En entreprenør havde af et sparebassin. I udbudsma
givet tilbud på et kloake terialet var bassinet urigtigt
ringsarbejde. Tilbudet hen blevet placeret 4-6 m inde i
viste bl.a. til Entreprenør- en skrænt, og den faktiske
foreningens standardforbe placering blev derfor æn
hold pkt. 8. Udbudsmateri dret. Der fandtes ikke i ud
alet henviste til »orienteren budsmaterialet særlige for
nødvendig
de» jordbundsundersøgel skrifter om
ikke
var
der
og
spuns,
at
fremhævet,
var
ser, og det
af
sen
tilstedeværel
trods
fast,
af
dækket
var
området
sandet, gruset og stenet mo geotekniske rapporter ad
ræneler med stort indhold varet særligt mod sammen
styrtningsfare. Under byg
af kalk.
Under arbejdets udførel geriet skred skrænten ud, og
se viste der sig store vanske der måtte etableres en kraf
ligheder med meget hård tig spuns. Under diskussion
bund, og der opstod forsin mellem parterne om beta
kelser. Arbejdet blev yderli lingen herfor lå arbejdet
gere forsinket på grund af stille og efter arbejdets genTV-inspektion. I afleve optagelse forbeholdt byg
ringsprotokollen, som en herren sig dagbøder.
Udtalt, at udbudsmateri
underskrev,
treprenøren
måtte betragtes som
alet
på
forsinkelse
blev anført en
ved ikke at in
maiigelfuldt
Bygherren
arbejdsdage.
25
afviste krav om ekstrabeta deholde advarsel om sam
ung vedr, hård bund og menstyrtningsfare. Da ud
budsmaterialet ikke havde
idømte 25 dagbøder.
Udtalt, at de konstaterede angivet dimensioner for den
bundforhold lå uden for, ønskede spuns, måtte den af
hvad man måtte regne med entreprenøren oprindeligt
efter udbudsmaterialet, og valgte lille spuns anses for
der måtte derfor tilkomme forskriftsmæssig, og der til
entreprenøren tillægsveder kom herefter entreprenøren
erstatning for den indtrufne
lag.
sammenstyrtning.
underDen uforbeholdne
Da bygherren først kræo
skrivelse af afleveringspr
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

‘ede dagbøder efter at arbej
det stort set havde ligget
stille i to måneder og først
efter overskridelse afafleve
ringsfristen, fandtes byg
herren ikke at have krav på
dagbøder.
Voldgiftsretten for byg
ge- og anlægsvirksom
heds kendelse af 20. ja
nuar 1984 i sag C 1095.
Entreprenør E AIS
(adv. Søby, Kbh.) mod
X-Kobing amtsråd (Kam
meradvokaten).
bundEntreprise
oplysningsforhold
pligt.
En entreprenør havde på
taget sig at udføre arbejdet
med bygning af et fremskudt dige for en entreprise
sum på ca. 95,5 mio. kr.
fremsatte
Entreprenøren
under sagen krav om beta
ling afca. 13 mio., idet en
treprenøren gjorde gælden
de at være berettiget til beta
ling af ekstraudgifter ved
udførelsen af klægarbej det,
idet der i udbudsmaterialet
var afgivet ufuldstændige
og misvisende oplysninger
om jordbundsforholdene.
Der var tale om en klæg
,
3
mængde på Ca. 500.000 m
som skulle indbygges i di
get. Efter betingelserne
kunne den til digebeklæd
ningen nødvendige klæg
indvindes overalt i entrepri
seområdet. Entreprenøren
påberåbte sig bl.a., at klæg
lagene ikke havde været så
dybe og så sammenhængen
de som oplyst, ligesom klæ
gens geotekniske egenska
ber havde vist sig ringere i
henseende til kornstørrelse,
sammensætning og forskyd
ningsstyrke. Overjordstyk
kelsen havde vist sig at være
væsentligt større end op
lyst. Stabiliteten i graveskråningerne i klægtag
ningsområdet var forringet
som følge af de i klægen lig
gende sandlag, som ikke var
oplyst. Der var også opstået
alvorlige grundvandsprob
—

—

lemer under udgravningen.
Entreprenørforeningens
standardforbehold om ufor
udsete bundvanskeligheder
var taget.
Voldgiftsretten fandt ik
ke, at de foretagne kontrolboringer havde vist sådanne
afvigelser fra udbudsmate
rialet i henseende til klæ
gens mængde og kvalitet, at
det kunne begrunde et an
svar for bygherren. Ud
budsmaterialet havde ikke
oplyst noget om grund
vandsproblemer, men det
havde efter voldgiftsrettens
opfattelse heller ikke været
påkrævet, idet det måtte væ
re indlysende, at der ville
opstå vandproblemer ved
tørgravning i det pågælden
de marskområde. Det var
ved entreprisebetingelserne
overladt til entreprenøren at
vælge indvindingsmetode
og indvindingssteder, og
han havde tid til at under
søge forholdene og vælge al
ternative udgravningsste
der. Der fandtes herefter ik
ke at kunne tilkendes klage
ren erstatning for udgifter
ne ved klægindvindingen.
Derimod tilkendtes der en
treprenoren et skønsmæs
sigt beløb for afgravning af
en større overjordstykkelse
end oplyst.

Linden-Alimak AIS
skifter navn
Linden-Alimak AIS, der i
mere end 20 år har været fø
rende på det danske marked
inden for byggekraner og
elevatorer, har nu skiftet
navn til ALIMAS AIS, og er
blevet et helt danskejet sel
skab med ny direktion.
Selskabet driver virksom
hed fra hovedkontoret i
Hørsholm med filial i Mun
delstrup ved Arhus, og har
en landsdækkende service
organisation med 8 radiosty
rede servicevogne.
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AvF
Dansk
Amtsvejrngeniør
forening

Dansk Amtsvejingeniorforenings
årsmøde den 3. juni 1985

Pavement Management System,
vlciviling. Per Simonsen, Vejdirektoratet.
Per Simonsen orienterede i
sit foredrag om, hvorledes
Vej direktoratet administre
rer vedligeholdelse af be
lægninger på hovedlande
vejsnettet. Det system, som
Vej direktoratet anvender,
kaldes for PM-systemet (Pa
vement Management Sys
tem). Man har forsøgt at fin
de en dansk betegnelse, og
det der kommer nærmest er
Belægnings-Administra
tions-System (BAS).
Ansvaret for vedligehol
delse af4.600 km hovedlan
deveje er placeret i drifts- og
vedligeholdelelsesafdelin
gen i Havnegade. Herfra ko
ordineres vedligeholdelses
arbejdet med kommuner og
amtskommuner i henhold
til samarbejdsaftalen. Per
Simonsen nævnte som ek
sempel på administrations
opgavens omfang, at der ud
sendes ca. 1000 bevillinger
pr. år.

Med PM-systemet har
Vejdirektoratet indført edbbehandling, hvorved man
nu med printerudskrifter
og skærmbilleder har fået
et værktøj i hænde til effek
tivisering afden omfattende
administrationsopgave. Per
Simonsen omtalte Vejdirek
toratets Perspektivplan 8290. I denne er belægnings
vedligeholdelsen domine
rende, dernæst vintertjene
neste og vedligeholdelse i
øvrigt. Over en halv milli
ard kroner anvendes til be
lægningsarbejder i 1985,
heraf 50% til slidlag, 32%
til forstærkninger. Repara
tionskontoen, der i øjeblik
ket ligger på 10%, ønskes
minimeret.
PM-systemet giver mulig
hed for udarbejdelse afstati
stikker på landsplan, f.eks.
om hvilke slidlagstyper, der
udlægges, ABS 14%, AB
37%, PA 34%, OB 15%.

Anvendelse af PM-syste
met er påbegyndt i 1978 og
har været under afprøvning
i Storstrøms amtskommune.
IVlålet er for Vej direktoratet
en optimering med sam
fundsøkonomiske briller af
belægningsvedligeholdel
sen for hele landet. Der satses på, at systemet skal være
landsdækkende i 1987.
Basis for systemet er et be
lægningsregister, hvor føl
gende data indlæses og op
bevares:
Objektive målinger, her
under friktion, jævnhed,
bæreevne. Vejgeometri, her
under længder, bredder, be
lagte arealer, trafik. Belæg
ningsopbygning.
Belægningsregistret an
vendes som grundlag for be
hovsplaner. I december må
ned laves bruttolister over,
hvor man tror, der er behov
for slidlag eller forstærknin
ger. Disse bruttolister dan-

ner grundlag for en besigti
gelse.
Herefter kan prioritering
foretages på landsbasis. For
delene ved systemet fremfor
den hidtil anvendte manuel
le metode er:
Bedre oversigt over be
lægningernes tilstand, for
bedret prioriteringsgrund
lag, nemt tilgængelige op
lysninger om belægningsty
pers levetid m.m.
Per Simonsen afsluttede
sit foredrag med en omtale
af, hvorledes systemet har
været anvendt i praksis i
Storstrøms amtskommune.
Resultatet var her, at man
kunne påvise, at slidlags
restlevetid ville blive langt
kortere, medmindre bevil
lingerne blev øget.

vindhastighed,
restsalt
mængde.
Udviklingen startede i
1981-82 med opstilling af
simple målestationer. Der
afholdtes derefter en kon
kurrence, hvor interesserede
firmaer blev indbudt til at
deltage.
På grundlag af denne kon
kurrence udvalgtes i alt seks
anlæg til afprøvning. De

seks firmaer, der udvaigtes,
var af følgende nationalite
ter:

G latforevarslingssystemer,
vlcivilingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet.
Vej direktoratet har siden
1981 arbejdet på udvikling
af
glatførevarslingssyste
mer. Der anvendes årligt Ca.
100 mill. kr. til vintervedli
geholdelse på hovedlande
vej ene.
Vej direktoratet ønsker at
minimere denne omkost
ning samtidig med, at hen
syn til trafiksikkerheden til
godeses. Endvidere ønskes

et mindsket saltforbrug.
Glatførevarslingssystemet
skal have til formål at orien
tere om glatføre i god tid for
inden problemerne opstår.
Grundlaget for varslingen
er måling af følgende para
metre:
Vejtemperatur, vejfugtig
hed, lufrtemperatur, luft
vindretning,
fugtighed,

Schweizisk,
engelsk,
dansk, amerikansk, finsk og
svensk.
Afprøvninger foretoges i
1983-84. Følgende forhold
blev undersøgt:
Pålidelighed: Alarmerne,
var disse til at stole på?

DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 11

Driftssikkerhed.
Måleresultaterne gav en
meget stor datamængde, og
der måtte anvendes dagbog
for en komprimering af dis
se resultater. Det undersøg
tes bl.a. for alle seks syste
mer, hvornår varslingen
kom i forhold til, at glatføre
blev konstateret.
Det konstateredes, at tern
peraturvisningerne ikke var
ens.
Vej direktoratet valgte det
bedste ud fra de forskellige
systemer, og var derefter
klar til i 1984-85 at afprøve
et nyt anlæg i samarbejde
med Roskilde amtskommu
ne, Københavns amtskom
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mune, Risø og Meteorolo
gisk Institut.
Fem målestationer blev
opstillet i Roskilde amts
kommune, transmission af
måledata foregik over tele
fonnettet til en central com
puter, derfra foretoges mel
dinger til decentrale anlæg.
Analyse af måledata foreta
ges med IBM-PC.
Fra hver målestation af
gives en statusmelding,
d.v.s. om tilstanden er kri
tisk eller normal, desuden
en melding om der forventes
glatføre indenfor en halv ti
me eller indenfor en time el
ler to timer o.s.v. Systemet
har fungeret i vinteren

1984-85, og Vejdirektoratet
ønsker nu at fortsætte udvik
lingen.
Målestationer bør lægges i
»hvide pletter», d.v.s. stræk
ninger, der bliver glatte før
Som
nabostrækningerne.
eksempel på typiske hvide
pletter kan nævnes vand
løbsbroer. De hvide pletter
ønskes kortlagt ved trafi
kantindberetninger, uhelds
registre, brodatabank, vejmandens lokalkendskab, in
frarød luftfoto, satellitfoto
og inventeringsbil.
blev
Simonsen
Per
spurgt, om Vej direktoratet
ville markedsføre systemet
og svarede dertil, at man vil-

le gøre hvad man kunne for
at udbrede kendskabet her
til. Anlægget, der er opsat i
amtskommune,
Roskilde
ejes af amtskommunen og
Vejdirektoratet i fællesskab,
og har kostet ca. 1,2 mill. kr.
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25 års
jubilæum
Den 1. januar 1986 kan in
geniør Knud Fritze fejre
25-årsdagen for sin ansæt
telse ved Ringkøbing Amts
Vejvæsen.

Cykelstiers sikkerhed i byer
SSV svarer
—

Læserbrev

—

Af afdelingsingeniør
H.K. Hansen,
Vejdirektoratet, SVV

I Dansk Vejtidsskrift nr. 10 undersøgelsen blev offènt
1985 diskuterer Ulla Engel liggjort. Kritikken går især
og Lars Krogsgaard Thom på nogle punkter, hvor vi
sen nogle svagheder ved har fraveget den helt teoreti
SSV’s undersøgelse afcykel ske korrekte fremgangsmåde
stiers sikkerhedsmæssige ef ved effektstudier. Det er vi
fekt i byer. Forfatterne op klar over. Vi har valgt at gå
stiller forslag til analyser og på kompromis enkelte ste
siger, at disse eventuelt kan der, men ikke mere end for
føre til mindre overraskende svarligt. Vi valgte bl.a. at
gennemføre undersøgelsen
resultater.
SSV er selvfølgelig helt alene på basis af eksisteren
enig i, at undersøgelser kan de data. Det er nu, hvor in
og skal debatteres. Men vi vesteringerne i stianlæg er
finder det forskningsmæs store, resultaterne er vigtige.
sigt uetisk i en manchet at Derfor var det vores mål at
skrive, at andre analyser afslutte undersøgelsen hur
eventuelt kan føre til mindre tigt. Tidsrammen vil nær
overraskende resultater, når me sig en halv snes år, hvis
man ikke ved om dette er til vi f.eks. skulle have ventet
med at konkludere, til der
fældet.
De fremførte kritiske var udført anlæg og talt cy
punkter har vi nøje overve kel/knallerttrafikmængder
jet og taget stilling til inden før og efter stietableringen.

SSV har i øvrigt igangsat
en række nye projekter, som
har til formål at forbedre cy
kelstiernes sikkerhedsmæs
sige virkning. Vi er gået
igang med at undersøge de
nærmere omstændigheder
ved en del af de uheld, der
indgår i undersøgelsen. Må
let er inden for de næste par
år at forsøge at give vejbesty
relserne nogle gode råd om
hvilke kryds- og stræknings
løsninger, der giver trafikan
terne den bedste sikkerhed.
Vi har endvidere taget initi
tiver til at f gennemført op
lysningskampagner således,
at trafikanterne bliver bedre
til at udnytte det tilbud om
sikkerhed, som cykelstierne
giver. Endelig opfordrer vi
vejbestyrelserne til at udvi
de deres tælleprogrammer,

så vi ifir bedre kendskab til
cykeltrafikkens omfang.
Vi kan selvfølgelig godt
diskutere længe og viden
skabeligt for og imod det ene
og andet i undersøgelsens
tilrettelæggelse. Sådanne di
skussioner deltager vi gerne
i. Vi synes dog, at formen
bør være anderledes, da den
her anvendte fremgangsmå
de kan rejse tvivl om hovedresultatet, som er klart nok.
Det er ikke første gang en til
syneladende god vejteknisk
løsning har vist sig ikke at
indfri forventningerne.
Vi har fået et problem.
Lad os nu arbejde på at løse
det. Cykelstierne skulle ger
ne bringes til at hjælpe på
sikkerheden.
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Vejdirektoratet

det gør Vejdirektoratet her og nu...
Limljordstunnelen
renoveres

Sammenlægning af
færgedrift i Knudshoved
og der har været holdt licitation
Knudshovedprojektet udføres af DSB
over en overføring for Storebælts
og omfatter en flytning afpassagerfær
vej en (4 mio. kr.).
gerne fra Nyborg til Knudshoved.
Herved sparer intercityfærgerne ca.
I december påregnes en stor entreen fjerdedel af deres sejltur, og idet prise omfattende vej forlægning m.v.
DSB vil holde den samme overfartstid, udbudt.
11985 anvendes ca. 34 mio kr. til
kan man spare en så stor oliemængde,
at det kan forrente udflytningsprojek entreprisearbej der og leverancer.
tet, der anslås at koste Ca. 500 mio. kr.
Derudover kan DSB i tilfælde af for
sinkelser indvinde indtil ca. 12 min.
Vintervagterne
ved at sejle hurtigere.
instrueres
Projektet gennemføres i henhold til
Fredag den 1. november startede
anlægslov af 6. juni 1984 og skal i hen
Vejdirektoratets
vintervej -infor
hold til udvalgsbehandlingen tages i
mationstjeneste Det vil sige at
brug i 1988.
ca. 16 medarbejdere døgnet
Projektet indebærer anlæg af ca. 3
rundt kan kontaktes på telefon
km bane fra Nyborg til Knudshoved,
(01) 15 64 44, hvor alle oplys
en ny ekspeditionsbygning og en
ninger om vejenes tilstand og
mindre havneudvidelse i Knudsho
fremkommelighed kan fàs.
ved.
at give »vintervagterne< de
For
Den nye bane medfører omlægning
bedst
mulige forudsætninger for,
afca. 1,5 km afmotorvejen, der skal fø
at kunne yde den service, trafi
res over banen samt omlægning af
kanterne forventer, afholdtes et
kommunevej ene i området.
tre dages kursus i dagene 28. til
Her kommer Vejdirektoratet, VJM,
30. oktober, hvor bl.a. civil, ing.
ind i billedet, idet VJM som konsulen
Jette Jaquet, Vej direktoratet,
ter projekterer, fører tilsyn med vej- og
gjorde rede for glatførebekæm
pladsanlæg samt hjælper med ekspro
pelsen, H. Voldborg fra Meteo
priationsmateriale.
rologisk Institut talte om vejrAnlægget stade nu er, at
prognoser, Bent ?‘1ø11er fra Sta
ekspropriationer er foretaget i au
tens Informationstjeneste undergust
viste i skriftlig formulering og
motorvejsbroen (20 mio. kr.) er i
Lars E. Christiansen, Danmarks
gang i marken
for
redegjorde
Radio,
der er entreprenøraccept på to per
trafikinformation.
rontunneler i Nyborg (4 mio. kr.)
Vintervej-informationstjene
flytning af kommunale forsynings
stens døgnvagt fortsætter til den
ledninger for Ca. 10 mio. kr. er
31. marts 86.
igangsat.
—

Det er godt 16 år siden Limfjordstun
nelen blev indviet. Det er derfor på ti
de, at blandt andet trafikregulerings
anlægget renoveres. Anlægget er
stærkt ældet og fejlrisikoen samt vedli
geholdelsesudgifterne er blevet så sto
re, at det er nødvendigt med en gen
nemgribende renovering. I forbindelse
med denne tilstræbes ændringer med
henblik på en forbedret sikkerhed og
trafikafvikling.
Renoveringen af trafikreguleringen
omfatter en ændret vejbanegeometri i
nordgående retning, således at frakør
selsforholdene til Nørresundby lettes.
Der etableres vigepladser med
TV-overvågning og nødtelefoner syd
og nord for tunnelen. Vejvisningen
bringes i overensstemmelse med den
ændrede vejgeometri. Den hidtidige
drift har vist behov for supplerende re
striktioner, der giver en smidigere tra
fikafvikling og lempeligere vilkår ved
indførelsen af et nyt styringssystem.
Der er udarbejdet et projekt for re
noveringen af trafikreguleringen med
bistand fra de rådgivende ingeniører
Hansen, Henneberg & Co., Aalborg
Politi, Nordjyllands amtskommune og
Vejdirektoratets jyske motorvejskontor
og afmærkningsafdelingen.
Der er nu tegnet kontrakt med de for
skellige entreprenører og leverandører.
Den samlede kontraktsum andrager
lidt over 14 mio. kr. excl. moms.

.

—

—

—

—
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Efteruddannelse af vejteknikere
fra udlandet
Vej direktoratets eksportafdeling kører for
tiden et 2 måneders efteruddannelses
program for 8 vejteknikere fra det fjerne
østen —2 fra Thailand, 4 fra Indonesien
og 2 fra Papua, Ny Guinea.
Hovedtemaerne i programmet er:
Vejplanlægning.
økonomi- og styringssystemer.
Trafikanalyser.
Sikkerhedsanalyser.
Efteruddannelsesprogrammet vil ind
føre kursisterne i de generelle teorier in
denfor ovennævnte hovedtemaer og de
relevante danske erfaringer tilpasset an
vendelsen i hjemlandet.
Leder af arrangementet er civilingeni
ør, dr. tech. Steen Leleur, Vejdirektoratet.
—

—

—

—

Men udover Vej direktoratets egne tekni
kere medvirker en række eksperter fra
forskellige institutioner, rådgivende inge
niører og private firmaer.

Ny computerstyret
»1appemaskine
En ny vejbelægningsmaskine, som er
særlig egnet til partiel reparation af
vej belægninger er udviklet af det sven
ske firma Dynapac AB. Maskinen af
prøves i efteråret 85 i Nord- og Vest
sjælland.
Som alternativ til de almindelige
hånd- eller maskinlagte asfaitlapperier
kan den nye maskine udføre en række

DAV. beton-autovæ rn
betyder køresikkerhed

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

-

på godt dansk!

D.A.V. beton-autoværn er kon
strueret og testet i samarbejde
med Jydsk Teknologisk Institut
og er godkendt at Vejdirektoratet.

-

operationer i én proces. Den fræser
nedbrudte vejbelægninger op, udspre
der bitumen, udlægger stenmateriale
og tromler. Processen styres afen com
puter. Udover at den nye metode bety
der jævnere veje, er der andre trafikant
venlige fordele. Man kan undvære af
spærringer af vejbanen. Maskinen kø
rer 4 km i timen, uden at hindre trafik
ken i øvrigt.
Forsøget udføres afVejdirektoratet i
samarbejde med Frederiksborg og
Vestsjællands amter samt asfalifirma
erne Pankas AIS, Tj ærekompagniet,
Marius Pedersen AIS og Superfos
Damman-Luxol AIS.

Auto Værn %
8600 Silkeborg, tlf. 06-822900

den økonomiske, danske løsning

:;:::

;-
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Phønix er pioner på
genbrugsområdet, og
med Phønix teknologi
kan den gamle asfalt
genbruges uden pro
blemer med kvaliteten.
Opbrudte asfaitmaterialer er et
råstof, ikke et problem. Med
Phønix genbrugssystem er der sik
kerhed for, at asfalt med gen
brugsmaterialer har samme høje
kvalitet som asfalt af nye materia
ler.
Hele hemmeligheden ligger i fin
delingen af asfaltFlagerne. I stedet
for at knuse disse har Phønix ud
viklet en granulator, som river ma
terialet i stykker. Det betyder, at
kornstørrelserne i genbrugsmate
rialet svarer til tilsvarende nyt ma
teriale. Noget, som traditionelle
knusere ikke kan leve op til. Det
har betydning for asfaltkvaliteten.
Så stor betydning, at granulatoren
i dag er en stor eksportartikel for
Phønix’ division ,,Partner Technic”.

The

At genbruge
gämmel asfalt
kræver styr på
kornstørrelserne.

PHØNIX
AIS Phønix Contractors
6600 Vejen
Tlf. (05) 361111
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