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Oversigtsbillede over de af entreprisen 
berørte arealer



Planer for DSB’s gamle baneterræn og 
færgehavn i Nyborg PLAN:

-Salg af arealer
-Arealer udlagt til 
delvist bolig og
delvist erhverv

FORPLIGTIGELSER:
Storebæltsforlig

OPGAVER:
-Rydning og
byggemodning
-Veje og
Havnekanal
-Sænkning af
Storebæltsvej

DSB’s planer og arbejder af uvurderlig betydning for 
udviklingen i  Nyborg !!



Ny vej i niveau med omkringliggende 
terræn



Anlægsarbejder i forbindelse med 
entreprisen

-Trafikomlægning og Ledningsomlægning
-Rydning og nedbrydning
-Afgravning af ramper/Opbygning af 
støjvolde
-Vejafvanding og ny vejkasse
-Ny vejføring inkl. Rundkørsel, kryds, 
gennemføring af havnespor m.v.
-El, belysning, signalanlæg m.v.



Støjvolde: ”Geoteknisk udfordring 1”

Udfordringer for A:
Fjernvarmeledning, 
gytje, tilkørselsfor-
hold, motorvej, 
begrænsninger på 
bredde, muligheder 
for vedligehold, 
støjdæmpende effekt

Andre udfordringer:
Forsinkelses bassin, 
drænledninger,spilde-
vand, vandforsyning, 
lysleder, 10 KV 
ledninger, naturlig 
fauna m.v.

Beliggenhed givet af Nyborg Kommune: Vold A: På en fredet Eng, 

Vold B: Fyns Amts grund, Vold C og D: I en Fredsskov 

Vold A: Placeret på eng



Ikke eng – mose ! Geotekniske forundersøgelser:

Håndboringer (karteringsboringer) ført til 
fast bund (max 5 m) mhp bestemmelse af 
mægtighed af gytje samt bestemmelse af 
vingestyrke og udtagning af jordprøver.

Geologi:De øverste recente/postglaciale 
aflejringer underlejres af bløde, marine 
postglaciale gytje/tørveaflejringer. 
Herunder senglaciale aflejringer af silt, 
sand og ler.

Grundvand: Varierer fra 0,2 m over terræn 
til 1 m under terræn.

Funderingsforhold: Kritisk tværsnit Cv = 10 
kPa,Omregningsfaktor 0,7 => Cu=7 kPa



Hvordan opbygges vold A ?
Problem: Volden er vanskelig at udføre på den bløde bund, fjernvarmeledningen
er lagt direkte i gytjen og er af skøre materialer, volden skal se ordentlig ud,
fjernvarmeledningen skal kunne repareres og volden vedligeholdes,...osv

4 forskellige metoder:
-udskiftning af gytjelaget
-Omlægning af fjernvarmeledning
-Styre deformationerne over lang tid
-Sprænge spændingerne ud af gytjen

VALG: Opbygning af volden over lang tid og i flere omgange, således at
deformationerne begrænses til lodrette sætningerne, og at der ikke opstår
ukontrollerbare brud i grunden



Tværsnit af den endelig udformning af 
vold A

Første opbygning

Opbygning i 3 omgange i alt

-Kun lodrette 
sætninger –
ingen brud –
medfører en 
minimal bredde 
af volden, en 
maksimal højde 
af volden for 
hver fase i 
opbygningen, 
banketter der 
kan anvendes 
som kørevej



Tak for det ! Ethvert forslag efterfølges af
en mere specifik undersøgelse
...når der er tid til det...
Resultatet af undersøgelserne
er nogen gange, at forslaget
skal revideres. 
...lang proces inden
fastlæggelse af tværsnit og
udførelsesmetode.



Og så i gang med arbejderne....næh –
der skal lige graves lidt først

Arkæologiske
Udgravninger:
-Konstatering af 
kulturarvs interesser
-kortlægning af 
tidligere fjord
-Overensstemmelse 
med geologiske 
og geotekniske 
antagelser  



Endelig i gang !
- Først høstes 
beplantning

-Dernæst 
udlægges 
”udjævnings-
lag” med 
mindre 
materiel på 
larvefødder

-Geonet 1 og 
30/50 cm 
friktionsjord

-Herefter 
kunne der 
køres ud på 
mosen



Præcisionsarbejde !



Sætningsmålinger
Antaget konsolidering 
på ca. 2,5 år

(Ck=1x10-8 – 5x10-8,

dobbeltsidig dræning)

Skøn: Total 
konsolidering = 1,2 m

Kontrol med 
sætningsplader: 0,5 m 
sætning på 4,3 måned

=> OK at genoptage 
opbygning efter 2,5 år



Genanvendelse af vejmaterialer

Tekst

Materialer der genanvendes:
-Makadam/pakstenslag/stabilt grus lag fra gl. Vejkasse
-Nedknust asfalt fra den gl. Vej
-Nedknust beton fra broer og fundamenter
-(Rampejord og muld)
E-moduler på råjordsplanum: 6 -12 Mpa: Opdeling i 4 sektioner



Procedure for opbygning af ny vejkasse

-Bestemmelse af blandeforhold for bundsikrings-
materialer (nedknust asfalt, makadam, stabilt grus, 
leveret bundsikringsgrus)
-Kontrol af nedknust beton til ubunden bærelag
-Bestemmelse af E-modul for råjordsplanum
-Dimensionering af vejkasse og udførelse af prøvefelt
-Opblanding af bundsikringsmaterialer og kontrol
-Opbygning af ny vejkasse
Undervejs: Der udgraves maksimalt til 0,3-0,5 m over 
råjordsplanum !!


