
Håndtering af eksisterende
broers bæreevne
Erhvervskortet

Line Faxøe Enghave Lauridsen
Vejdirektoratet



Nyt digitalt kort på vej!
Formål

• Lettere og billigere administration

• Øget brugervenlighed for politi, vejmyndigheder og transportører

Kortet er under stadig udarbejdelse og testes internt, eksternt og hos
brugere (politi, vejmyndigheder og transportører)

Tidsplan

• Udbudsmateriale udsendt 1. februar 2015

• Deadline for tilbud 16. marts. 2015

• Valgt leverandør starter 8. april 2015

• Udvikling af test pågår resten af året.

• Kortet forventes idriftsat omkring årets slutning
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Prototype – designudkast fra udbudsmateriale

http://earii8.axshare.com/#c=2

3.



Frihøjder – startside
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Frihøjder – søgning med specifik højde på køretøjet
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Vægtgrænser – startside
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Vægtgrænser – søgning vha. køretøjets klassificeringsnr.
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Orange veje:
- Oplysninger om bæreevner er kendte.
- Angiver veje, som køretøjet må køre på.



Vægtgrænser
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Broers bæreevne:
- Vægtgrænse i normal passage
- Spændvidde
- Bygværksbetegnelse og registreringsnr.

Ved dobbelt ikoner, som viser flere
broer på samme sted, angives
farven på den svageste bro.



Vægtgrænser – parkering for lastbiler, udskrift til særtransporter,
oversigtskort og varm asfalt
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Modulvogntog
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Tvangsruter for farligt gods
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Hvordan får en vejmyndighed sine oplysninger med på kortet?

• Alle bygværker skal registreres med et registreringsnr. i Danbro

• Frihøjder, spændvidder og bæreevner skal indrapporteres til
Vejdirektoratet

Vejbestyrerne er selv ansvarlige for at oplysninger på kortet er korrekte,
og at Vejdirektoratet holdes opdateret ved ændringer.
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Baggrund for brotyper

Gruppe: - Københavns Kommune
- Banedanmark
- Vejdirektoratet
- Cowi

Økonomi: - Beregninger er dyre
- Store samfundsomkostninger
- Beregninger varierer
- Hvorfor betale for beregning flere gange?

Brotyper: - Elementbroer
- OT bjælker
- ?

Elementbro



Brotyper
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Beregnede broklasser

R≈SPÆNDVIDDE







Beregningsforudsætninger
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Skema med resultater



Vurdering af eksisterende broers bæreevne
ved belastning af broen

Baggrund:
• Gamle / nye beregningsmetoder

• EU regler / tilladt akseltryk / forskydningsarmering

• Alle broer ændrer drastisk klasse ved ny beregning

• Alt for stor forskel fra et firma til et andet

• Alt for stor forskel fra en beregner til en anden

• Alle broer uskadte, selv efter mange års brug og
”overbelastning”

• Stor betydning for fremkommelighed



Eksempler på forskelle i bæreevne

• Banebro på Sjælland fra 100 til 50

• Banebro omisoleret uden forstærkning

• Herning – Holstebro fra 100 til 40 - 50 - 60

• Aabenraa fra 150 til 55 herefter til 80

• Stibro Vejle 40 til 100



OF af Vosnæsvej M72, 2013



Strategivalg ved reparationsarbejder

•Nye kantbjælker

•Omisolering

Alternativ
Nyt brodæk på et senere tidspunkt









Tak for opmærksomheden
Arne Henriksen



Spørgsmål?

33.


