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1 INDLEDNING  

1.1 Baggrund 

Siden lukning af overkørsel 19a i Taulov den 6. oktober 2000, har Fredericia Kommu-
ne arbejdet på en genåbning af overkørslen (Stakkesvang). Kommunens arbejde 
med genåbningen har inkluderet samarbejde med bl.a. Banedanmark (daværende 
Banestyrelsen), Vejdirektoratet og Taulov Fællesråd. 
 
I efteråret 2005 udarbejdede Trafikstyrelsen og Fredericia Kommune i samarbejde 
med et rådgivende ingeniørfirma et notat, der afdækker mulige løsninger for en ni-
veaufri skæring med jernbanen ved Stakkesvang. På baggrund af dette arbejde blev 
det anbefalet, at en niveaufri skæring bør etableres som en vejbro. 
 
På ovenstående grundlag blev totalrådgivning for projektet udbudt i konkurrence. 
Rådgivningskonkurrencen blev vundet af Grontmij | Carl Bro med Møller & Grønborg 
som underrådgivere. Arbejdet med udarbejdelse af projektforslag for vej- og broan-
lægget blev igangsat juli 2006. 
 
Ved trafikforlig ”Trafikaftalen for 2007”, dateret 26. oktober 2006, er der indgået aftale, 
der frigiver midler fra anlægspuljen i 2007. Disse midler er statens økonomiske bidrag 
til opgaven. Derudover bidrager Banedanmark og Fredericia Kommune økonomisk til 
opgavens gennemførelse. Disse finansielle bidrag er allokeret til opgaven, men tids-
punkt for frigivelse er ikke endelige fastlagt. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for vej- og broanlægget i Taulov har 
Grontmij | Carl Bro og Møller & Grønborg indledningsvis udarbejdet et notat – Belys-
ning af alternativer, november 2006. Dette notat har dannet beslutningsgrundlag for 
valg mellem følgende 4 løsningsalternativer: 
 

- Betonbro, højbro - Betonbro, lavbro 
- Stålbro, højbro - Stålbro, lavbro 

 
Ved ”højbro” (min. 7,4 m over spor) forstås at broen anlægges under hensyntagen til 
fritrumsprofil EA, der gælder i almindelighed ved elektrificeret hovedspor, mens der 
ved ”lavbro” (min. 5,475 m over spor) anvendes fritrumsprofil EBa, hvilket kræver om-
fattende ombygning (sænkning) af køreledninger, bæretov, master mv. 
 
Med udgangspunkt i omtalte notat har Trafikstyrelsen og Fredericia Kommune beslut-
tet, at der i projektforslaget skal arbejdes videre med en betonbro, højbro. Projektfor-
slaget er beskrevet i nærværende rapport. 
 

1.2 Projektorganisation 

Gennemførelse af projektforslaget er foretaget i samarbejde mellem Trafikstyrelsen, 
Fredericia kommune og en rådgivergruppe bestående af Grontmij | Carl Bro og Møller 
& Grønborg A/S. 
 
I forbindelse med gennemførelse af projektforslaget har der været nedsat en arbejds-
gruppe med følgende grundstamme: 
 
Annette Legart Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger 
Kai Egede Jensen Fredericia Kommune 
Morten Nielsen Grontmij | Carl Bro as 
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Kristine Leth Juhl Møller & Grønborg A/S 
 
Derudover har en lang række personer deltaget i udarbejdelsen af projektforslaget.  
 
Umiddelbart inden projektforslagets afslutning, blev Banedanmark tilknyttet projektet. 
Banedanmark har således deltaget i de afsluttende projektmøder samt ved den suc-
cessive kalkulation. Banedanmark skal varetage bygherrerollen sammen med Frede-
ricia Kommune i de efterfølgende faser, jf. nedenstående. 
 
I den aktuelle projektforslagsfase udføres projekteringsarbejdet med Trafikstyrelsen 
og Fredericia Kommune som bygherre. 
 
I forbindelse med projektets realisering vil Trafikstyrelsens opgave som bygherre blive 
overdraget til Banedanmark. Fredericia Kommune fortsætter som bygherre på egne 
dele af projektet. 
 

1.3 Navneskifte 

Den 1. februar 2007 skiftede Carl Bro as navn til Grontmij | Carl Bro A/S. Navneskiftet 
er altså gennemført i perioden for udarbejdelse af nærværende projektforslag. 
 
I projektforslaget vil man derfor kunne opleve, at nogle af vores dokumenter bærer 
det gamle navn, Carl Bro as, og andre det nye, Grontmij | Carl Bro A/S. Vi er imidler-
tid stadig den samme juridiske enhed og har stadig samme CVR-nr. 
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2 STEDLIGE FORHOLD 

Området omkring Taulov er præget af mange tekniske anlæg indplaceret i et typisk 
produktionslandskab. 
 
De to motorveje E45 og E20 danner sammen med jernbanen et trafikalt knudepunkt 
øst for Taulov. I og omkring dette knudepunkt er der ifølge lokalplanen udlagt er-
hvervs- og industriområde. 
 
Et andet væsentligt anlæg, der karakteriserer landskabet, er de krydsende højspæn-
dingsmaster, der er med til at forstærke områdets industrielle karakter. 
 
Omkring Taulov og erhvervsområdet består landskabet hovedsaligt af landbrugspræ-
get produktionslandskab, kun nordvest for byen er der forbindelse til Spang Å, et re-
kreativt naturområde. 
 

 
Oversigtskort over projektområdet 
 
Fredericia Kommune har udsendt forslag til lokalplan nr. 261, Boligområde i Taulov 
Nord. Lokalplangrænse fremgår af ovenstående kort, og lokalplanens bestemmelser 
betragtes som eksisterende forhold i forbindelse med projektforslaget. 
 

2.1 Jernbanen 

Ved krydsningsstedet, ca. km. 8.000 (også km. 222.0) er jernbanen 4-sporet: spor 1a, 
3a, 4 og 51. Derudover findes et sporskifte spor 12a, mellem spor 4 og 51. 
 
Spor 1a og 3a er hovedspor på strækning 26, Fredericia – Padborg. Spor 4 er et vi-
gespor, mens spor 51 er adgangsspor til godsterminalen. På nedenstående figur er 
sporplanen vist. 
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Sporplan. Uddrag fra TIB (Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger) 
 
Alle spor er elektrificeret. I umiddelbar nærhed af krydsningsstedet findes 5 køreled-
ningsmaster: km. 7.978, 7.987, 8.014, 8.017 og 8.036. Der er indhentet tværprofiler 
for køreledningsmasterne hos Banedanmark, jf. bilag 2. 
 
I krydsningsområdet findes videre en række sportekniske installationer, hvoraf kun 
nogle få berøres af anlægget. Det drejer sig om el-forsyningsskabe til sporskiftevarme 
og rangerlys samt lysmast på sydsiden (langs spor 51). Videre vil kabelkasserne 
langs spor 51 blive berørt af anlægsarbejdet. 
 

 
Krydsningssted vinkelret på jernbanen ved lysmasten. Billedet er set mod øst. 
 

LYSMAST 
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2.2 Eksisterende kabler og ledninger 

Der er i forbindelse med projektforslaget indhentet ledningsoplysninger via LER. Der-
udover er der særskilt indhentet ledningsoplysninger hos Banedanmark, Fredericia 
Kommune og Energi Net. Kabler og ledninger fremgår af bilag 2 samt omtale i afsnit 
4.5. 
 
På baggrund af ledningsoplysningerne er der opbygget en koordinerende lednings-
plan. 
 
På den nordlige side af jernbanen, vest for brostedet har Fredericia Kommune en 
olieudskiller. Bygværket, en lamelolieudskiller, måler 3 x 6 m i planen og er ca. 8 m 
dyb. Bygværket ønskes bevaret i dets nuværende form. 
 

 
Olieudskiller nord for jernbanen 
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3 PROJEKTFORUDSÆTNINGER 

3.1 Projektgrundlag 

Som projektgrundlag for nærværende projektforslag har Trafikstyrelsen og Fredericia 
Kommune udleveret materiale som specificeret i bilag 2. Derudover er der indhentet 
projektgrundlag via opmåling i marken, foretaget geotekniske undersøgelser samt af-
holdt projektmøder og foretaget mailkorrespondance, hvor supplerende oplysninger 
er blevet givet. 
 

 
Projektområde. 
 
I nærværende afsnit gives et kortfattet sammendrag af de supplerende projektforud-
sætninger, herunder specielt med fokus på forudsætninger givet ved møder og via te-
lefon.  
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3.2 Lokalplan nr. 261. Boligområde i Taulov Nord 

Nord for jernbanen, vest for Stakkesvangs forlægning har Fredericia Kommune pla-
ner om et nyt boligområde. Boligområdet er reguleret i lokalplan nr. 261, der i forbin-
delse med projektforslaget forelå i et forslag til den endelige udgave. 
 
Lokalplanen stiller en række krav til Stakkesvangs forlægning og den nye vejbro. Ne-
denfor skal kun de væsentligste fremhæves, idet der generelt henvises til lokalplanen. 
 

3.2.1 Støj 

Ifølge Regionplan 2005 for Vejle Amt og Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 1984, skal 
det sikres, at trafikstøjniveauet for hele boligområdet udendørs ikke overstiger 
55 dB(A). Dette sikres ved, at der i lokalplanen stilles krav om en 30 m byggelinie fra 
vejmidte af Stakkesvangs forlægning eller krav om etablering af støjværn i mindst 
2 m´s højde langs hele vejen.  
 
Etablering af støjværn er ikke en del af nærværende projekt. 
 
Grontmij | Carl Bro har i et teknisk notat redegjort for vejanlæggets støjbelastning på 
det kommende boligområde. Notatets konklusioner vil blive indbygget i den endelige 
lokalplan. Det tekniske notat er vedlagt som bilag 5. 
 

3.2.2 Adgangsvej til regnvandsbassin 

Parallelt med jernbanen skal der etableres vejadgang til et nyt regnvandsbassin. Vej-
adgangen skal have en bredde på min. 6,0 m. Vejadgangen kan videre benyttes som 
vejadgang til Vejdirektoratets regnvandsbassin ved motorvej E45. 
 

3.3 Fremtidig sporudvidelse 

I forbindelse med projekteringen skal der tages hensyn til fremtidige planer om for-
øgelse af antallet af jernbanespor. Broen skal således forberedes for et ekstra spor 
parallelt med og nord for spor 1a. Det er aftalt, at det ekstra spor forudsættes etable-
ret i samme koter som eksisterende spor 1a og parallelforskudt 4,25 m fra dette. 
 

3.4 Vejtilslutning til Tårupvej 

Stakkesvangs forlægning ønskes projekteret med dimensionerende hastighed på 
80 km/t. I den indledende projekteringsfase blev det imidlertid dokumenteret, at den 
forudsatte tilslutning til Tårupvej ikke kunne overholde dette ønske. Fredericia Kom-
mune har derfor accepteret, at tilslutningen til Tårupvej projekteres med en horisontal-
kurveradius svarende til dimensionerende hastighed 40 km/t. Kommunen har i den 
forbindelse betinget sig, at tilslutningen projekteres således, at tilslutningen på sigt 
kan forbedres som vist i nedenstående skitse. 
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Figur 3.4. Alternativ linieføring for forbedret tilslutning til Tårupvej. Tilslutningen er i alternativet projekte-
ret med horisontalkurveradius svarende til 50 km/t. Alternativet forudsætter ekspropriation af ejendom-
mene Tårupvej 31 og 35. Alternativet behandles ikke videre i projektforslaget. 
 
Tårupvej er i 2004 omlagt til nyt vejprofil i området fra krydsningen med E45 og mod 
øst. Tilslutning af Stakkesvang forlægning skal projekteres således, at der tages hen-
syn til en fremtidig udvidelse af Tårupvej mellem tilslutningspunktet i nærværende 
projektforslag og krydsningen med E45. 
 

3.5 Behov for arealerhvervelse 

Arealerhvervelse er ikke en del af nærværende projekt. Fredericia Kommune vareta-
ger og bekoster denne opgave. 
 
Ejendommene på Stakkesvang nr. 3 og nr. 5 er eksproprieret af Fredericia Kommu-
ne. Arealerne kan dermed indgå i den midlertidige byggeplads. 
 
Arealbehov ved Tårupvej 24 skal undersøges nærmere i detailprojektet, idet en efter-
følgende udvidelse af Tårupvej fra projektgrænsen frem til motorvej E45 kan have 
indflydelse på ejendommen. 
 

E45 
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3.6 Tværprofil for Stakkesvangs forlægning 

Fredericia Kommune ønsker, at der tages udgangspunkt i vejdæmninger med flade-
skråninger. Hvor det er muligt udføres fladeskråninger med anlæg 3; ellers med an-
læg 2. På sigt ønsker Fredericia Kommune, at skråningerne bearbejdes yderligere 
med henblik på fladere anlæg. 
 
Følgende tværprofiler for Stakkesvangs forlægning er aftalt, se figur 3.6. Skrånings-
anlæg skal opfattes som mindstekrav. 
 

 
Figur 3.6. Øverste tværprofil er gældende fra tilslutningen til Stakkesvang og indtil 
vejdæmningen er 3 m over eksisterende terræn. Midterste tværprofil er gældende 
hvor dæmningen er > 3 m over eksist. terræn, og nederste tværprofil er gældende 
på det sidste stykke, hvor dæmningen < 3 m over eksist. terræn og til tilslutningen 
på Tårupvej. 

 
3.7 Fritrumsprofil for jernbanen 

Fritrumsprofil for samtlige jernbanespor i det endelige broanlæg fastlægges i henhold 
til ”DSB Banetjenesten. Fritrumsprofiler, Maj 1995”. 
 
Profil EA for ”Fjernbaner – hovedspor elektrificerede strækninger, samt strækninger, 
der er planlagt eller forventes elektrificeret” er gældende.  
 
I henhold til ”DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler, Maj 1995” kan den ansvarlige køre-
ledningsinstans dog fastsætte andre mål. Dette forhold er undersøgt i forbindelse 
med projektforslaget. Banedanmark har imidlertid afvist den fremsendte forespørgsel 
om ændring i fritrumsprofilet.  
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Fritrumsprofiler for elektrificeret hovedspor 

 
Fritrumsprofil under udførelsen fastlægges i detailprojekteringen. 
 

3.8 Dimensioneringsgrundlag 

Vejanlægget skal dimensioneres og projekteres i henhold til gældende vejregler. 
 
Broanlægget skal dimensioneres og projekteres i henhold til bilag 4. 
 

3.9 Vejbelysning 

Vejanlægget ønskes udført med belysning.  
 
Det skal undersøges om belysningsmasterne kan placeres ensidig mod vest i samme 
linie som vejtræerne. Belysningsprojektet drøftes med Fredericia Kommune og fast-
lægges endeligt i detailprojektet. 
 
Belysningsmasternes placering omkring og eventuelt på broen skal bearbejdes under 
detailprojektet så symmetrien med hensyn til søjler og broender overholdes. 
 
Belysningsmasternes placering omkring krydsningen af højspændingsledningerne 
bearbejdes i detailprojektet med henblik på overholdelse af afstandskravene til høj-
spændingsledningerne. 
 

3.10 Geotekniske undersøgelser 

Carl Bro har i forbindelse med projektforslag lade udføre geotekniske undersøgelser. 
Undersøgelserne er dokumenteret i ”Fredericia. Stakkesvang, Taulov. Geoteknisk da-
tarapport nr. 1”, dateret oktober 2006 og er vedlagt som bilag 3. 
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Nedenstående er uddrag fra den geotekniske rapport: 
I de udførte boringer er der under fyld, muld og postglaciale aflejringer truffet 
meget vekslende aflejringer af senglacial og glacial oprindelse. 
 
I boring syd for jernbanen, er der øverst ca. 1,7 m muld- og sandfyld, og herun-
der er der truffet senglacial smeltevandsaflejringer af sand og silt. Fra ca. 2,7 m 
u.t. er der truffet sandet moræneler. Morænen er ikke gennemboret ved borin-
gens afslutning ca. 4 m u.t. 
 
I boringerne omkring brostedet (umiddelbart syd og nord for jernbanen), er der 
øverst ca. 1 á 1,3 m muldblandet fyld, og herunder er der truffet senglaciale 
smeltevandsaflejringer af sand, silt og fedt ler. Fra 1,9 á 2,3 m u.t. er der truffet 
glaciale aflejringer bestående af vekslende lag af ret fedt moræneler, ret fedt 
smeltevandsler og smeltevandssand og –silt. Boringerne er afsluttet i sandet 
moræneler ca. 8 m u.t. 
 
I boring nord for jernbanen ved et gamle vandløb, er der øverst ca. 1,3 m fyld, 
og herunder er der truffet postglaciale aflejringer gytje og gytjeholdigt ler. Fra 
ca. 2,3 m u.t. er der truffet senglaciale smeltevands- og flydejordsaflejringer be-
stående af ler, sand og silt. 
 
I boringerne længst mod nord i projektområdet, er der øverst ca. 0,8 á 1,1 m 
muld og fyld, og herunder er der truffet vekslende glaciale aflejringer af moræ-
neler og smeltevandssand og –silt. 
   
Det må påregnes, at der mellem boringerne kan forekomme områder med vari-
erende fyld- og muldmægtigheder end truffet ved boringerne, og i området ved 
det gamle vandløb må det forventes, at der kan forekomme varierende postgla-
ciale lag da den nøjagtige placering af vandløbet ikke er kendt.  
 
Der er etableret pejlerør i de udførte boringer. Umiddelbart efter endt borearbej-
de er vandspejlet (GVS) indmålt. Vandspejlet er generelt beliggende 2,5 á 2,7 
m u.t. i alle boringerne. Det indmålte vandspejl vurderes ikke at være i ro på 
pejletidspunktet.  
 
Silt, ler og gytje, som truffet tæt under terræn i boringerne, kan erfaringsmæs-
sigt give anledning til sekundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige 
perioder, herunder vand i terræn.  
 

For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbundsforhold henvises til de op-
tegnede boreprofiler i den geotekniske rapport, bilag 3. 
 
Fredericia Kommune har videre udført geotekniske undersøgelser for et kommende 
regnvandsbassin i forbindelse med boligområdet Taulov Nord. Undersøgelserne er 
dokumenteret i ”Geoteknisk datarapport nr. 1. Fredericia. Byggemodning. Taulov 
Nord”, dateret oktober 2006, og en del af projektgrundlaget men er ikke vedlagt. 
 

3.11 Højspændingsluftledninger 

Igennem den nordøstlige del af projektområdet krydser 400 kV højspændings-
luftledninger (se figur 3.4). Der er indhentet ledningsoplysninger hos Energinet.dk. 
Ledningsoplysningerne fremgår af projekteringsgrundlaget, bilag 2. 
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Vejanlæggets krydsning under højspændingsluftledningerne er belagt med restriktio-
ner i form af en sikkerhedsafstand, der som minimum skal være opfyldt. Sikkerheds-
afstanden fremgår af projekteringsgrundlaget. 
 
Fredericia Kommune ønsker at vejanlægget skal udformes således, at omlægning af 
højspændingsledninger undgås.  
 

 
400 kV højspændingsluftledninger, set fra Tårupvej mod syd. 
 

3.12 Diverse baneteknik 

SR-reglementet er under revision. Indholdet af reglementet kan påvirke projektet. Ved 
opstart af detailprojekt skal seneste revision af reglementet rekvireres hos Banedan-
mark. 
 
I bilag 4, Normgrundlag for broprojektering, er omtalt FI Fjernbaneinstruks, dateret 
01.011996. Fjernbaneinstruksen er efterfølgende blevet revideret. Gældende fjernba-
neinstruks er: FKI Fjernbanens KørestrømsInstruks. Sikkerhedsinstruks for baner 
elektrificeret med 25 kV, 50 Hz, 1. oktober 2006. 
 
Såfremt midlertidige konstruktioner placeres i sporarealer skal udbudsprojektet inklu-
dere eftersyn og vedligehold af konstruktionerne. Omfang fastlægges af Banedan-
mark. 
 
I udbudsprojektet skal der inkluderes indhegning af banearealerne omkring den eksi-
sterende overkørsel ved Stakkesvang. Der skal således medtages et 2 m højt tråd-
hegn på begge sider af jernbanen. 
 
Armeringsjern i betonkonstruktioner over spor skal udføres så de kan spændingsjor-
des. 
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4 LØSNINGSFORSLAG 

I nærværende afsnit er de enkelte løsningselementer nærmere beskrevet. Indled-
ningsvist beskrives den nye bro og det nye vejanlæg. Herefter følger en redegørelse 
for spor- og sikringsteknik, landskab og beplantning, ledninger og kabler og sidst af-
rundes med en udførelsesbeskrivelse og opsamling på udestående opgaver til detail-
projektet. 
 

4.1 Beskrivelse af ny bro 

Som løsningsforslag for den ny vejbro i Taulov er valgt en in-situ støbt efterspændt 
betonbro. Brotværsnittet udformes som et optimeret og slankt pladetværsnit. Der er 
udarbejdet en oversigtstegning samt en række visualiseringer, se bilag 1. 
 

 
Visualisering af bro. Set fra nordvest 
 
Broen er udformet så den tilgodeser samtlige projektforudsætninger, som nævnt i af-
snit 3.  
 
Som grundlag for projekteringen er broen dimensioneret for en levetid på mindst 100 
år på alle væsentlige konstruktionsdele og uden væsentlige reparationer i de første 
50 år. Dette er reflekteret i såvel design som materialevalg, og bør fastholdes videre 
frem i projektet gennem en kompetent og erfaren detaljering af det samlede anlæg. 
 
I de efterfølgende afsnit er der først givet et overordnet bud på brodesign, hvorefter 
der følger en teknisk beskrivelse af konstruktionen. 
 

4.1.1 Brodesign 

Som udgangspunkt er det ønskeligt at broens formgivning, konstruktion og design, er 
så enkelt, harmonisk og ukompliceret som muligt. 
 
Broen indgår som en del af et sammenhængende kurvet vejforløb på dæmning, der 
forbinder Taulov by, opland og erhvervsområder på tværs af det eksisterende bane-
tracé. 
 
Broen udgør på mange måder, et væsentligt sammenbindingspunkt og må som så-
dan også gerne opleves af såvel trafikanterne på vejen, som beboerne i Taulov. Det 
er derfor ønskeligt, gennem relativt få virkemidler, at markere dette i broens design.  
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Bropladen hviler på to lodrette hvide betonsøjler, mens terrænet holdes tilbage af 
kurvede støttemure af spunsvægge på begge sider af banelegemet. Spunsvægge-
nes rød-rustne udtryk som opnås på sigt skaber en god reference til køreledningsma-
sterne og banens materialer. 
 

 
Referencefoto som viser princip for støttemuren. 
 
Spunsvæggene kurver både i plan og i opstaltens overkant (se principfoto over). Det 
kurvede forløb danner en fin overgang til omgivende terræn og sikrer en god åben 
sammenhæng under broen, og det giver plads til det eksisterende tekniske anlæg 
(olieudskiller). 
  
Bropladens tværsnit er givet en kurvet underside, som betyder at overgangen fra pro-
filets tynde kantbjælker til den høje midte sker umærkeligt og trinløst. Dette giver bro-
en et enkelt og elegant udtryk, hvor lys/skygge har en blød overgang. Den kurvede 
underside er tillige i harmoni med dæmningens kurvede afslutninger mod øst. 
 
Kantbjælkerne er formgivet med skråtstillede flanger, der modtager lyset maksi-
malt, og tilsammen giver broen en visuel lethed. 
 

 
Visualisering af bro og spunsvægge. Set fra den underførte grussti. 
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Broautoværnet er som udgangspunkt et traditionelt standard autoværn, men 
de lodrette balustre skråstilles en anelse og er hermed bedre i overensstemmel-
se med broens geometri; autoværnet opnår således et dynamisk udseende. 
 
Broautoværnet afsluttes med en håndliste, formgivet som stålprofil i familie med auto-
værnets øvrige horisontale stålprofiler. 
 
Håndlisten kan udføres med en sammenhængende belysning, der i aften- og natteti-
merne understreger broens eksistens og giver tryghed for især gående og cyklen-
de. Den elegante belysning markerer ligeledes vejbanen over broen og det vil være 
ønskeligt, såfremt belysningsmaster på broen kan undgås.  
 
Belægningen på fortov/cykelsti udføres i afvigende farve og beskaffenhed, mens as-
faltbelægningen på kørebane udføres kontinuitet mellem dæmning og bro.  
 

4.1.2 Overordnet geometri 

Broens overordnede udformning og geometri fremgår af følgende illustration: 
 

 
Længdesnit af ny vejbro 

 
Broen har følgende overordnede geometri: 
 

- Total længde: L = 59,4 m 
 
- Spændvidder: Lsp = 2,35 – 12,2 – 29,2 – 13,2 – 2,35 m 

 
- Total bredde (inkl. kantbjælker): Bt = 12,42 m 

 
- Horisontalkurve på bro: RH = 1820 m 

 
- Vertikalkurve på bro: RV = 8600 m 
 
- Længdefald: F = 9 - 15 ‰ 

 
4.1.3 Linjeføring, længdeprofil og frihøjder 

I horisontalplanen føres broen over jernbane i en radius 1820 m. Vertikalt er over-
gangspunktet for radius 8600 m over broen placeret ca. 7 m før broens nordlige en-
deunderstøtning. Herefter overgår vertikalkurven til radius 6500 m. Dette medfører at 
der opnås et langsgående fald over broen på 9 – 15 ‰. Der er herved sikret gode af-
vandingsforhold på brodækket. 
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På basis af længdeprofilet fra vejprojektet er der foretaget en beregning af frihøjden 
over de underførte jernbanespor. I spor 51, det mest kritiske, beregnes den laveste 
frihøjde til 7,43 m. 
 

4.1.4 Overbygning 

Tværsnit af broens overbygning er vist i følgende illustration: 
 

 
Tværsnit af broen. 

 
Overbygningen udføres i in-situ støbt beton som et pladetværsnit. Tværsnitshøjden er 
0,95 m. 
 
Betontværsnittet er udformet med dybdelinier sammenfaldende med vejens dybdeli-
nier som på broen er beliggende 250 mm fra kantopspringslinien. Langs kantopsprin-
get ved fortov/cykelsti udføres klemskinneinddækning og bitumenfuge. 
 

 
Visualisering. Den nye bro set fra Taulov. 
 
Broen efterspændes med langsgående kabler. Der påtænkes anvendt kabler af typen 
Freyssinet 13C15 eller Dywidag 6915 med 13 liner. 
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Overbygningen udføres i beton 40 i ekstra aggressiv miljøklasse. 
 
Ved broender udføres overgangsplader til udjævning af differenssætninger mellem 
dæmningen og brodækket. 
 

4.1.5 Fundering og tørholdelse 

Broen funderes direkte på intakte aflejringer. Det sydlige mellemfundament etableres 
i spunsindfattet byggegrube op mod spor 51. Det nordlige mellemfundament forven-
tes udført ved fri udgravning, dog under hensyntagen til det nærliggende spor 1a. 
 
Udgravningerne tørholdes ved simple lænseforanstaltninger. Grundvandsspejl forven-
tes beliggende under fundamentskote. Yderligere pejlinger i boringer i detailprojektet 
vil endelig afklare dette forhold. 
 
Dæmningsopbygning på op til 10 m i højden vil betyde sætninger i og ved broens 
fundamenter. Dette sætningsforløb skal kontrolleres ved hensigtsmæssig opbygning 
af dæmningerne. Sætninger ved brofundamenter er nærmere behandlet i et notat, bi-
lag 7, hvortil der henvises. 
 

4.1.6 Broudstyr og -aptering 

Lejer 
Grundet udførelsesmetoden (se afsnit 4.6) er det nødvendigt at placere broen på le-
jer. Lejer, 2 stk. i hver lejelinie, i alt 8 stk. er forudsat udført som Mageba ”Pot bea-
rings”. 
 
Lejerne placeres på lejehylder hvortil der kan opnås bekvem adgang for inspektion. 
 
Fugtisolering og brobelægning 
Fugtisolering og brobelægning udføres i henhold til Vejregler for projektering af bitu-
menbaseret fugtisolering og brobelægning. På kørebaner anvendes en type IVa isole-
ring og asfaltbelægning, mens fortov/cykelsti udføres med tynd belægning. 
 
Afvanding 
Grundet broens gode længdefald påregnes der ikke etableret afvanding i brodækket. 
Al overfladevand opsamles i stedet ved den sydlige broende, hvorfra det ledes sam-
men med vejafvandingen. 
 
Ledninger og kabler 
I detailprojekteringsfasen indhentes evt. ønsker fra ledningsejere om passage gen-
nem brodækket. Broen påtænkes forsynet med et antal tomme trækrør Ø110 mm. 
Antal efter aftale med bygherren. 
 
Rækværk 
Broen forsynes i begge sider med 10 t broautoværn udført i stål.  
 
For at skabe en bro med egen identitet ønskes et broautoværn, som ikke er identisk 
med Vejdirektoratets standard broautoværn S100. I henhold til retningslinier og vej-
ledninger i vejregel: ”Opsætning af broautoværn og –rækværker” bevirker dette imid-
lertid, at der skal udføres påkørselsforsøg.  
 
Da et projekt af denne karakter ikke kan rumme disse forsøg, foreslår Grontmij | Carl 
Bro derfor, som alternativ, at broautoværnet: 
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- udformes med samme fastgørelse og afvisningsbjælker som S100, 
- udformes med sceptre, der i stivhed og styrke modsvarer S100, men udformes 

med skrå bagkant, 
 
Ved ændring af standard broautoværnet skal UIC Code 777-1 respekteres. 
 
Som en finesse skal det overvejes (jf. afsnit 4.1.1), om der skal indbygges lys i auto-
værnets øverste afvisningsbjælke. Ovenstående forhold afklares i detailprojektet. Ud-
gifter til speciel belysning er ikke inkluderet i anlægsoverslaget. 
 
Skråningsbeklædning 
Arealerne under broen er påtænkt udført uden egentlig skråningsbeklædning. Area-
lerne befæstes i stedet med efeu plantet i 15 cm muld.  
 
Skærmtage 
Broen forsynes med skærmtage over samtlige elektrificerede spor. Over fremtidigt 
spor etableres beslag til skærmtage. 
 
Der er i forbindelse med projektforslaget søgt dispensation hos Banedanmark for 
ændring af vinkel på skærmtage, se tværsnit i afsnit 4.1.4. Dispensationsansøgnin-
gen er afvist, og skærmtagene udføres derfor som Banedanmark standard skærmta-
ge. 
 
Jording 
Alle ledende konstruktionsdele jordes. 
 

4.1.7 Adgangsvej under broen 

Under broen føres i det nordlige sidefag en 6 m adgangsvej til et kommende regn-
vandsbassin, som skal etableres i forbindelse med boligområdet Taulov Nord. Ad-
gangsvejen skal videre skabe adgang til Vejdirektoratets regnvandsbassin ved mo-
torvej E45.  
 
For at begrænse broens længde udføres der en indfatningsvæg parallelt med vejen. 
Under respekt for Fredericia Kommunes regnvandsledning, se afsnit 4.5, er det valgt 
at udføre indfatningen ved spunsning. Spunsningen er tænkt udført uden overflade-
behandling, men med korrosionstillæg svarende til 100 års levetid. Spunsvæggen er 
på det højeste sted ca. 5 m. 
 
Langs den sydlige side af broen etableres en spejling af spunsudtrykket fra nord. 
Spunsvæggen udføres med samme udtryk, men kun i 2,5 m´s højde på højeste sted. 
Der henvises til afsnit 4.1.1, hvor spunsvæggens æstetiske kvaliteter refereres. 
 

4.2 Beskrivelse af ny vej 

Den nye vejforbindelse (Stakkesvangs forlægning) som forbinder Tårupvej i nord med 
Stakkesvang i syd, er en del af det fremtidige overordnede vejnet ved Taulov. 
 
Området er beliggende udenfor bymæssig bebyggelse og dimensioneres efter vejreg-
lerne for åbent land.  
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Vejen dimensioneres efter en årsdøgnstrafik på 2.200 biler, med en lastbilprocent på 
10 %. Alle sideveje dimensioneres til kørsel med sættevognstog efter køremåde B 
som betyder, at sættevognstogene ved ind- og udkørsel anvender modsatrettet køre-
bane. Indkørsler anlægges med samme tilslutningsbredde som nu. 
 
I forbindelse med den ændrede vejføring i området er projektet fremsendt til Vejle 
Amts Trafikselskab / Trafik syd for kommentering. Kommentar var ikke modtaget ved 
afslutning af projektforslaget. 
 
Det samlede vejprojekt er beskrevet i tegningsmaterialet i bilag 1. Beskrivelse af 
landskab og beplantning i forbindelse med vejanlægget er givet i afsnit 4.4, mens der 
i de efterfølgende afsnit er givet en teknisk beskrivelse af vejanlægget. 
 

4.2.1 Linieføring og længdeprofil 

Linieføringen for Stakkesvangs forlægning udføres med radier til stopsigt for en di-
mensionerende hastighed på 70 km/t, idet det i forbindelse med projekteringen viste 
sig umuligt at kombinere ønsket om 80 km/t (afsnit 3.4) med ønsket om ikke at fore-
tage omlægning af højspændingsluftledninger (afsnit 3.11). Fra st. ca. 920 og frem 
anvendes videre en radius 220 som kun overholder vejreglernes krav til stopsigt for 
en dimensionerende hastighed på 40 km/t.  
 
Der vil ikke være mulighed for overhaling på strækningen. 
 
Linieføringen er baseret på at den fremtidige udvidelse af Stakkevangs forlægning vil 
følge den nuværende kørebanekant. Den fremtidige ensidige udvidelse af Tårupvej 
betyder, at ejendommen Tårupvej 24 på sigt må erhverves med henblik på at gøre 
plads til vejen. 
 
Indtil udvidelsen og erhvervelsen af ejendommen Tårupvej 24 finder sted, anlægges 
der en midlertidig tilslutning fra st. ca. 1.100 til den eksisterende Tårupvej. Den mid-
lertidige tilslutning udføres ved hjælp af en radius 130 svarede til stopsigt for 30 km/t.  
 
Linieføringerne for tilslutningerne af sideveje og indkørsler anlægges med radier ned 
til radius 50. 
 
Længdeprofilet for Stakkesvangs forlægning overholder vejreglernes krav til stopsigt 
for hastigheden min. 70 km/t. Det maksimale fald på Stakkesvang vil være ca. 46 ‰. 
 
Længdeprofilerne for sideveje og indkørsler anlægges med radier med stopsigt ned til 
en hastighed på 30 km/t samt fald på op til 60 ‰. 
 
Som et alternativ til det foreslående længdeprofil er der udarbejdet 2 yderligere for-
slag til længdeprofiler for Stakkesvangs forlægning. Længdeprofilerne er vedlagt i bi-
lag 6, og dokumentere bl.a., at der er valgt et økonomisk optimalt længdeprofil i pro-
jektet. 
   

4.2.2 Tværprofil 

Tværprofilerne anlægges som beskrevet i afsnit 3.6, med følgende elementer: 
 

• Fra St. ca. 160 til st. 320 hvor vejdæmningen er 3 meter høj: 
1 meter rabat, 2,25 meter fællessti inkl. kantsten, 3,5 meter kørebane og sam-
me i den anden side. 
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• Fra St. 320 til st. 900 hvor vejdæmningen er > 3 meter høj, ekskl. selve broen: 
1 meter autoværnstillæg, autoværn, 0,5 meter yderrabat, 2,25 m fællessti inkl. 
kantsten, 3,5 meter kørebane og samme i den anden side.  

• Fra St. 900 og frem til st. 1.100: 
1 meter rabat, 2 meter fællessti, 2 meter skillerabat incl. kantsten, 3,5 meter kø-
rebane og det samme i den anden side. 

Anvendelsen af autoværn på strækningen søges minimeret. Specielt omfanget af 
værn i området omkring C. F. Tietgensvej søges helt undgået.  
 
Vejopbygningen på Stakkesvang og sideveje vil bestå af: 

- 3 cm AB, 5 cm ABB, 5 cm GAB I, 20 cm SG II og 30 cm BL II 
 
Cykelstien opbygges med: 

- 2 cm PA, 5 cm GAB 0, 15 cm SG II og 20 cm BL II 
 
Hvor indkørsler i dag er belagt med belægningssten genanvendes disse. 

4.2.3 Afvanding 

Afvandingen på Stakkesvangs forlægning udføres med vandopsamling langs kant-
sten med tilløb fra cykelsti samt vejbane. Der lægges dræn i vejkassen. 
 
På sideveje etableres afvanding til rabat, på enkelte steder med meget længdefald 
anlægges der supplerende afvanding i form af nedløbsbrønde i rabatten. Hvor det 
skønnes nødvendigt, anlægges sidevej og indkørsler desuden med dræn. 
 
Vejvandet på den nordlige side af banen ledes på nyt afløbsrør fra det nye boligom-
råde som føres under Stakkesvangs forlægning i st. ca. 700. Røret etableres af pro-
jektet for boligbebyggelsen, og vejvandet kan tilsluttes uden forsinkelsesbassin.  
 
I forbindelse med afløbsledningen fra boligområdet Taulov Nord anlægges et regn-
vandsbassin der vil rumme ca. 4.600 m3 jord, som med fordel kan anvendes i nærvæ-
rende projekt. Det overvejes i detailprojekteringen om anlægget af regnvandsbassinet 
skal medtages i nærværende projekt. 
 
Vejvandet på den sydlige side ledes til eksisterende regnvandsledninger. Tilslutnin-
gen koordineres med Fredericia Kommune. 
 

4.2.4 Dæmningsopbygning 

Dæmningen opbygges fra st. 280 til st. 990. Før og efter disse stationeringer ligger 
vejanlægget i terræn. 
 
Inden opbygning af dæmningen foretages, udskiftes gennemsnitlig 1 m fyldjord i hele 
dæmningstraceet. Dæmningen opbygges af en kerne af bærende jord som anlægges 
med A = 1 fra yderkant af cykelstierne.  
 
Øvrig jord påregnes ikke at være bærende, og der kan derfor med fordel tilføres jord 
fra nyt regnvandsbassin og boligområde, som ikke forventes at være indbygningseg-
net som bærende jord. 
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I projektforslaget er sonderet muligheden for anvendelse af flyvaske som dæmnings-
jord. Der har derfor været kontakt til DONG, med henblik på belysning af muligheden. 
Forslaget er medtaget som besparelsesforslag og er omtalt i bilag 10. Forslaget kræ-
ver videre bearbejdning i detailprojektet. 
 
Med henblik på at belyse funderingsforhold i forbindelse med etablering af vejdæm-
ninger, er der på grundlag af de geotekniske undersøgelser udført en vurdering af 
stabilitets- og brudforhold, sætningsforhold og jordens egnethed ved genindbygning. 
Vurderingen er dokumenteret i et notat, se bilag 7. 
 

4.3 Spor- og sikringsteknik 

Ved valg af broløsning er det tilstræbt at minimere generne på banens drift og tekni-
ske anlæg. Broarbejderne vil dog forårsage mindre indgreb i spor- og sikringstekniske 
installationer som beskrevet i det efterfølgende. 
 
Parallelt med spor 51 bliver det nødvendigt at foretage en indfatning af sporet for ud-
førelse af broens mellemfundament. Udførelse af dette arbejde kræver sporspærring 
og kørestrømsafbrydelse. Videre skal hastigheden nedsættes til 40 km/t, hvilket ikke 
forventes at give problemer for driften, da sporet i dag anvendes som rangerspor til 
godsterminalen. Sporspærringer og kørestrømsafbrydelser er indmeldt til Trafikstyrel-
sen i henhold til projekttidsplanen i bilag 9. 
 
Efter etablering af mellemfundament fjernes den midlertidige indfatning til 1,2 m under 
skinneoverkant (SO). Efter skæring af indfatning kan der blive behov for mindre hånd-
justeringer af spor.  
 
Langs spor 51 findes videre en række el-skabe mv (vist på brooversigtstegning i bilag 
1), der vil blive berørt af broarbejderne. Disse installationer påregnes flyttet. 
 
Mellem spor 3a og 4 kan der etableres en midlertidig understøtning for broforskalling. 
Der er udarbejdet et notat, se bilag 8, der redegør for denne mulighed. Sporspærrin-
ger og kørestrømsafbrydelser for etablering af den midlertidige understøtning er ind-
meldt, mens det i det efterfølgende detailprojekt må vurderes om det totaløkonomisk 
er en fordel med den midlertidige understøtning. Afstandskrav skal videre fastlægges 
i den efterfølgende detailprojektering. Videre skal der iagttages forhold omkring place-
ring af returleder nr. 1017. Det påtænkes at isolere returledningen på strækning samt 
at ”jordlægge” ledningen forbi brostedet under udførelsen. 
 
Parallelt med jernbanen findes kabelbakker med strækningskabler. Kablerne håndte-
res i udførelsesperioden, men forventes ikke omlagt. Kablerne påvises af Banedan-
mark i detailprojektet. 
 
Returleder 1016 og 1017 isoleres forbi brostedet for at undgå skærmtage på broen. 
 
Langs jernbanen i nord findes en eksisterende banegrøft. Banegrøften rørlægges for-
bi brostedet.  
 

4.4 Landskab og beplantning 

Landskabsanalyse: 
Landskabet omkring den ny bro og vejanlægget kan i dag opfattes som tvedelt af 
jernbanen; industri og erhverv på den ene side og landbrug/produktionslandskab på 
den anden. 
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Figur 4.4.1 Landskabstyper 
 
Med den nye fremtidige boligbebyggelse som ifølge lokalplan 261 er udlagt som for-
længelse af den nordlige del af Taulov by, skabes en situation hvor jernbanen, og den 
nye bro og vejanlægget opdeler landskabet i tre kategorier: 
 
• ”Industrilandskabet” syd for jernbanen har en næsten bymæssig karakter via sin 

tæthed, om end mere heterogen i sit udtryk og langt større i skala. 
 
• ”Produktionslandskabet” på den nordøstlige side af jernbanen og vejanlægget har 

en større skala og kan for nogle virke lidt ”naturromantisk” selvom der er langt mel-
lem de karaktergivende elementer. 

 
• ”Boliglandskabet” udgøres af den fremtidige udstykning på nordvestsiden som er 

udlagt som åbenlav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager. 
 
Indpasningen af bro og dæmning bør altså forholde sig til de tre meget forskellige 
landskaber, som den danner, kontekst til. 
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Figur 4.4.2. Dæmning med forskellige sider 

 
Overordnet landskabelig løsning: 
I terrænbehandlingen og beplantningen af anlægget er det vigtigt at underbygge den 
forskellige landskabelige kontekst, men også at skabe et homogent udtryk som sam-
ler anlægget. 
  
Anlægget samles på tværs af banen og på tværs af de forskellige typer landskaber 
med en enkelt række solitærtræer i den vestlige side. Der plantes fyldtblomstret fug-
lekirsebær på kronekanten i niveau med vejanlægget. Fyldtblomstret fuglekirsebær er 
et mellemstort, robust og meget karakteristisk træ med et landskabeligt udtryk. Det er 
et værdifuldt blomstertræ med snehvide blomster om foråret. 
Trærækken ses i højere grad som et element der relaterer sig til vejen – som et slags 
”grønt vejudstyr”. 
Trærækken følger vejens krumning, og gør ligeledes krumningen mere synlig for bili-
sten. Vejtræer placeres udenfor vejens sikkerhedsafstand eller alternativt bag auto-
værn. 
 
På sigt ønskes det at fortsætte trærækken, så den omfatter hele Stakkesvang / Tå-
rupvej fra Adelvang i syd til motorvejskrydsningen over Tårupvej i nordøst. Træræk-
ken giver på den måde hele vejforløbet en helhed.  
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Trærækken følger vejens forskellige krumninger, så den mod syd placeres i den øst-
lige side af Stakkesvang, og fra C. F. Tietgensvej placeres i den vestlige side af Stak-
kesvang. Langs med Tårupvej forløber den i hele udstrækningen på nordlige side. 
 
På den østlige side formes dæmningen til et meget landskabeligt udtryk, hvor skrå-
ningsanlægget veksler mellem anlæg 2 og anlæg 3-3,9.  Fladen understreges med 
en lav beplantning, som understreger formationerne. Udtrykket er åbent, og den lave 
beplantning opfattes i kontrast til den tætte ryg på den anden side af vejen. 
 

 
Visualisering af bro og dæmninger. Set mod nord (dæmning 3 og 4) 
 
På det overordnede niveau er der en tydelig forskel i vejens vestlige side med et ver-
tikalt udtryk og vejens østlige side med den horisontale karakteristiske flade.  
 
Dæmningen inddeles i fire typer, som modsvarer den forskellige kontekst. Nedenfor 
gennemgås plantevalg for de enkelte situationer. Vedr. dæmningsnumre henvises til 
beplantningsplanen, bilag 1. 
 
Dæmning 1 er den sydvestlige dæmning som grænser op til industrilandskabet. Her 
udføres skråningsanlæg som tekniske græsklædte flader. På kronekanten plantes 
trærækken af fyldtblomstret fuglekirsebær. 
Dæmninger udføres på største del af strækningen som anlæg 2, hvor dæmningens 
højde overstiger 3 m. På den lave del af dæmningen udføres den som anlæg 3 og 
her kan autoværnet undlades. På denne første del af dæmningen skal løses flere til-
slutninger til vejen, hvorfor det er hensigtsmæssigt at billedet ikke kompliceres yderli-
gere af autoværn.   
 
Dæmning 2 vender ud mod industrilandskabet men åbner sig mod det åbne produkti-
onslandskab på den anden side af dæmningen. Fladen understreges. 
Der beplantes med en krybende bunddække busk Cornus sericea ”Kelseys Dwarf” 
som bliver ca. 50-70 cm høj. 
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Dæmning 3 er den nordvestlige skråning som vender ind mod den fremtidige nye be-
byggelse. Her ligger boliger og udendørs opholdssituationer relativt tæt på dæmning 
og vej. Det fordrer at beplantningen på dæmningen skal være tæt og kunne formidle 
en mindre skala ud mod haverne og en større skala på selve vejanlægget. Dette lø-
ses ved at vælge en beplantning som er lav på de yderste rækker ud mod boligerne 
(1-2 m) og vokser i højden opad skråningen (max. 5-7 m) for at afsluttes med et par 
rækker med en beplantning i mellemhøjde (3-4 m). Beplantningen gør ikke skrå-
ningsanlægget unødigt høj, men skjuler alligevel bilerne. På kronekanten plantes træ-
rækken af fyldtblomstret fuglekirsebær." 
Valget er en kombination af buske og mindre træer som har en god variation i farver 
over året, blomstring om foråret og bær om vinteren, så en fuglerigdom sikres. 
 

 
Figur 4.4.3. Dæmning 3, principskitse. 
 
Dæmning 4 vender ud mod produktionslandskabet. Dæmningen bør indgå som et 
landskabeligt bearbejdet element i dette åbne flade landskab.  
Der beplantes med en krybende bunddække busk Cornus sericea ”Kelseys Dwarf” 
som bliver ca. 50-70 cm høj. 
 
Der er udarbejdet en samlet beplantningsplan, jf. bilag 1 - tegning 30. 
 

4.5 Ledninger og kabler 

I forbindelse med projektet skal der foretages en række ledningsomlægning. I nær-
værende afsnit beskrives de ledningsomlægninger som har betydning for anlæggets 
totaløkonomi.  
 
Ledningsejere, der har ledninger liggende i vejarealer efter gæsteprincippet, er ikke 
behandlet på nuværende tidspunkt. Disse ledningsejere skal naturligvis håndteres, 
men denne håndtering henlægges til detailprojekteringen og udførelsen. 
 

4.5.1 Olieudskiller og regnvandsledning nord for jernbanen 

Nord for jernbanen findes et bygværk for en olieudskiller. Bygværket ejes af Frederi-
cia Kommune. Bygværket befinder sig indenfor dæmningsprofilet, hvorfor det er nød-
vendig at etablere en indfatning omkring bygværket. Fra bygværket og mod øst løber 
en Ø1200 mm bt. regnvandsledning. Regnvandsledningen er vist på brooversigtsteg-
ningen i bilag 1.  
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Regnvandsledningen påregnes ikke flyttet i forbindelse med projektet. Fredericia 
Kommune undersøger derimod om forstærkning er nødvendig. Evt. forstærkning ind-
bygges i hovedprojektet. 
 
Parallelt med regnvandsledningen findes en Ø110 PVC ledning. Ledningen, der er 
beliggende i kote ca. +24,45 ved krydsning med broen, forventes ikke omlagt i projek-
tet. Ledningen skal dog sikres i forbindelse med etablering af indfatning langs ad-
gangsvej. 
 

4.5.2 Regnvandsledning syd for jernbanen 

Syd for jernbanen har Fredericia Kommune en Ø500 mm betonregnvandsledning. 
Ledningen, der ved brokrydsningen befinder sig med bundkote ca. +23,4, er placeret 
umiddelbart under broens sydlige endefundament. Ledningen forudsættes omlagt i 
forbindelse med projektet. 
 
Parallelt med Ø500 regnvandsledningen findes en Ø110 mm PVC ledning. Ledningen 
er beliggende i ca. kote +24,4. Ledningen omlægges i forbindelse med projektet. 
 
På vestsiden langs Stakkesvangs forlægning, st. 440 – 480, er placeret en Ø600/800 
betonregnvandsledning i ca. bundkote +23,5. I st. 460 er placeret en brønd. Dækslet 
til brønden forudsættes hævet svarende til dæmningens overside, mens det forud-
sættes, at regnvandsledningen kan forblive i dens nuværende position. 
 
Parallelt med jernbanen på sydsiden løber en Ø250 PVC trykledning. Trykledningen 
krydser under broens sydlige mellemfundament, og skal omlægges.  
 

4.5.3 Højspændingsluftledninger 

Umiddelbart før vejforlægningens tilslutning til Tårupvej krydser forlægningen under 2 
højspændingsluftledninger. Projektet er udarbejdet således at ledningsejerens krav til 
sikkerhedsafstande er overholdt.  
 
Der skal i detailprojekteringen indhentes tilladelse til arbejde under højspændingsluft-
ledningerne. 
 

4.5.4 10 kV transformerstation 

Ved C. F. Tietgensvejs tilslutning til Stakkesvang har Tre-for en 10 kV transformersta-
tion. Stationen skal flyttes i forbindelse med forlægning af Stakkesvang. Flytningen 
håndteres i nærværende projekt. 
 

4.6 Udførelsesmetode for bro over spor i drift 

Broen skal anlægges over spor i drift, hvilket betyder, at der må påregnes udført ar-
bejder, der forudsætter kortere sporspærringer og kørestrømsafbrydelser i anlægspe-
rioden.  
 
Det er ved valg af udførelsesmetode tilstræbt at minimere de gener, som anlægsar-
bejdet får på banens drift. Videre er der et ønske om, at broen lige netop skal bygges 
i en højde, der tilgodeser fritrumsprofilet. Derved opnås så lav en dæmningshøjde 
som muligt. 
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Valg af udførelsesmetoden er derfor faldet på nedsænkningsmetoden. 
 
I korte træk omfatter nedsænkningsmetoden nedenstående hovedaktiviteter. Det for-
udsættes i beskrivelsen at underbygningen er støbt og afforskallet: 
 

1. Forskallingstårne og –dragere til understøtning af form samt fangedæk over 
spor etableres. Forskallingsdragerne og fangedækket etableres i en højde 
over spor som aftales med Banedanmarks systemansvarlig. 

2. Formarbejder + armering udføres, hvorefter brodæk støbes. 
3. Opspænding og injicering 
4. Brodækket opklodses på donkrafte på søjler, hvorefter der afformes. 
5. Skærmtage monteres over køreledninger. 
6. Fangedæk, forskallingstårne og –dragere fjernes. 
7. Brodækket sænkes herefter til dets endelige position på lejer. 

 
Aktiviteterne 1, 5 og 6 forudsætter sporspærringer og kørestrømsafbrydelser på ba-
nen. I hele perioden hvor ovennævnte aktiviteter pågår indføres min. LA 80 km/t i 
begge hovedspor. 
 

4.7 Beregninger / dimensionering 

I forbindelse med projektforslaget er der gennemført foreløbige og overordnede ana-
lyser og design af bro- og vejprojektet. Resultatet af analyserne er sammenholdt med 
Grontmij | Carl Bros erfaringer fra lignende projekter og har på denne vis indgået i 
grundlaget for udarbejdelse af projektforslag. 
 
Resultater fra analysen er på grund af den overordnede form ikke inkluderet i denne 
rapport. 
 

4.8 Arbejdsområder og arkæologi 

Som en del af projektforslaget er der udarbejdet et udkast til arbejdsområder, se teg-
ning 40 i bilag 1. Der påtænkes arbejdsplads for vejarbejderne langs Tårupvej og ved 
Stakkesvang nr. 5. Broarbejdspladsen påtænkes etableret umiddelbart nord og syd 
for jernbanen. Adgang til arbejdsområderne og -pladserne opnås fra eksisterende 
vejnet.  
 
I projekt- og arbejdspladsområderne skal der gennemføres arkæologiske undersø-
gelser i henhold til museumsloven. Udgifter til forundersøgelserne afholdes af den 
ansvarlige for jordarbejderne, jf. museumslovens § 26, stk. 2, 1. pkt. De indledende 
forundersøgelser er aftalt med Vejle Museum, der videre har opstillet budget for ar-
bejderne. Udgifter til arkæologi er indbygget i anlægsoverslaget. 
 

4.9 Opgaver til videre bearbejdning i detailprojekt et 

I beskrivelsen af løsningsforslaget i de foregående afsnit, er der nævnt en række op-
gaver, der ikke endeligt er afsluttet i projektforslaget. Disse opgaver, der alle skal lø-
ses i detailprojektet, er listet nedenfor. 
 

- Belysningsplan drøftes med Fredericia Kommune, jf. afsnit 3.9. 
- Bearbejdning af broautoværn, jf. afsnit 4.1.6. 
- Nye busholdepladser i f.b. med nyt vejanlæg, jf. 4.2. 
- Indarbejdelse af regnvandsbassin for boligområdet Taulov Nord i nærværende 

projekt, jf. 4.2.3. 
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- Indbygning af flyvaske i dæmninger, jf. afsnit 4.2.4 
- Evt. forstærkning af Ø1200 bt. regnvandsledning, jf. afsnit 4.5.1. 
- Indhentning af tilladelse til arbejde under højspændingsluftledninger, jf. afsnit 

4.5.3. 
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5 PLANLÆGNING 

5.1 Projekttidsplan 

Følgende overordnet tidsterminer er gældende: 
 
Fase Start Slut 
Projektforslag primo juli 2006 primo april 2007 
Politisk behandling primo april 2007 ultimo november 2007 
Projektering primo august 2007 medio december 2007 
Udbud og kontrakt medio december 2007 primo februar 2008 
Udførelse ultimo februar 2008 ultimo juli 2009 

 
Åbning af den nye bro og vejanlæg forventes således at ske ved sensommeren 2009. 
Anlægsarbejderne gennemføres over en periode på 1½ år med opstart af arbejder i 
foråret 2008. 
 
For faserne projektering, udbud, kontrakt og udførelse er der udarbejdet en detaljeret 
projekttidsplan. Tidsplanen kan findes i bilag 9. 
 
Projekttidsplanen indeholder, udover det egentlige anlægsarbejde, oplysninger om 
forventede antal sporspærringer og kørestrømsafbrydelser samt ønsker om hastig-
hedsnedsættelser i de enkelte spor. Projekttidsplanen i revision A, er afleveret til Tra-
fikstyrelsen den 21. september 2006, med henblik på indmelding til Banedanmark og 
baneoperatørerne. 
 
Ekspropriation, arkæologiske undersøgelser, bygherregranskning og prækvalifikation 
for bydende entreprenører fremgår videre af projekttidsplanen. 
 

5.2 Udbudsstrategi 

I forbindelse med udbudsstrategiske overvejelser skal følgende elementer overvejes. 
 

• Udbudsformer 
• Entrepriseform 
• Tildelingskriterier 

 
5.2.1 Udbudsformer 

Der kan i forbindelse med nærværende projekt vælges mellem forskellige udbuds-
former. Der kan være tale om udbud i offentlig licitation, udbud i indbudt licitation (ef-
ter prækvalifikation) og / eller underhåndsbud. 
 
Som udgangspunkt forventes nærværende opgave at have et omfang, hvor en stor 
del af arbejderne må forventes at skulle udbydes i et offentligt udbud eller indbudt lici-
tation (efter prækvalifikation). 
 
Generelt vil de involverede aktiviteters gennemførelse tæt på banearealer stille krav 
om, at de involverede firmaer har kendskab til at arbejde med banerelaterede opga-
ver, hvorfor udbud i indbudt licitation med prækvalifikation anbefales for det aktuelle 
udbud. 
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5.2.2 Entrepriseform 

Vores anbefaling er at arbejdet, (som angivet i projektgrundlaget) udbydes i en samlet 
hovedentreprise på basis af detailprojekt. For specielle banerelaterede arbejder som 
f.eks. hastighedsnedsættelser, sporspærringsydelser mm kan alternative udbudsfor-
mer overvejes.  
 
Udbuddets struktur vil blive baseret på Vejdirektoratets udbudsforskrifter. 
 

5.2.3 Tildelingskriterier 

Ved udbud af opgaven skal der angives tildelingskriterier i udbudsmaterialet. Der skal 
vælges mellem ”den laveste pris” eller ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Ved 
udbud i de udbudsformer, hvor bygherren direkte udvælger de bydende og detailpro-
jektudbud, vil det oftest være hensigtsmæssigt at anvende tildelingskriteriet laveste 
pris, da man som bygherre må forventes at have udvalgt kendte tilbudsgivere, som 
kan løse opgaven. 
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6 ANLÆGSOVERSLAG 

Som afslutning på projektforslaget for vejbro i Taulov er der udarbejdet et anlægs-
overslag efter principperne for successiv kalkulation. For beskrivelse af anlægsover-
slaget, herunder forudsætning, udgiftsfordeling og besparelsesforslag, henvises til bi-
lag 10.  
 
Det samlede anlægsoverslag er anført herunder. Alle beløb er i mio. kr. ekskl. moms 
og i prisniveau september 2006. 
 
 10 % fraktil 50 % fraktil 90 % fraktil 
Samlede udgifter 41,8 47,7 53,6 

 
 


