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1. Indledning
I forlængelse af tidligere projekt for etablering af dobbeltrettet cy-
kelsti langs Ørumvej mellem Ørum og Daugård, ønskes et muligt
alternativ undersøgt.

Vejprofilet er generelt meget smalt på Ørumvej i forhold til mæng-
den af tung trafik på vejen. Der har været registreret uheld i år,
som til dels skyldes det smalle tværprofil. Ørumvej er placeret på
en smal vejdæmning på dele af strækningen. Vejen viser enkelte
steder tegn på, at dæmningen påvirkes af den tunge trafik – speci-
elt på strækningen omkring krydsningen af Daugård Bæk.



2/13

Det ønskes undersøgt om Ørumvej kan sideudvides på strækningen, så der kan etableres
kantbaner. Kantbaner vil give et tværprofil med tilstrækkelig bredde til den aktuelle tunge
trafik og øge den generelle trafiksikkerhed på strækningen. Kantbanerne vil ligeledes give
cyklister og bløde trafikanter en mere sikker mulighed for at færdes langs vejen, end tilfæl-
det er i dag.

På strækningen, hvor Ørumvej krydser Daugård Bæk, forudsættes  etableret separate stib-
roer i 1,5 meters bredde. På den smalle vejdæmning i samme område tænkes etableret
separate ensrettede stier.

Nærværende notat omhandler en vurdering af mulighederne for, samt omkostningerne ved,
gennemførelse af en sideudvidelse på strækningen.

2. Eksisterende forhold og muligheder for udvidelse

Nedenstående tabel viser det valgte omfang af sideudvidelser. Valget er baseret på en visuel
vurdering af de stedlige forhold på forskellige dele af strækningen. Sideudvidelser er pri-
mært valgt gennemført på strækninger i afgravning og med relativt bredde rabatter.

Bredden af sideudvidelsen er fastsat under hensyn til størrelsen af anlægsarbejdet ved gen-
nemførelse, herunder specifikt afgravning af eksisterende skråninger og påfyldning langs
eksisterende dæmning – dette er så vidt muligt søgt undgået. Bredden af sideudvidelsen
giver en minimumsbredde på kantbane i begge sider på 0,5 meter. Køresporsbredden fast-
holdes i eksisterende bredde.

Hvor sideudvidelsen foretages ensidigt, forskydes vejens centerlinje så der kan udføres
kantbaner i begge sider af vejen.

I bilag 1 ses fotos fra de aktuelle strækninger.
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2.1 Samlet løsning
Baseret på ovenstående gennemgang anvendes følgende løsningsprincipper. På plantegnin-
gen H-1000 ses omfanget af nedenstående principper.

Løsning Skitse
Sideudvidelse
i begge sider
med ca. 0,8
meter.

St. 70 – st. 420 SNIT A_A
På ovenstående strækning vurderes det muligt at udvide vejen i begge sider med ca. 0,8 meter.
Vejen ligger i afgravning eller i lav påfyldning. Det eksisterende trug for foden af
afgravningsskråningen indskrænkes, men bibeholdes.

Sideudvidelse
i sydside
med 0,8 me-
ter og i nord-
side med ca.
0,5 meter.

St. 420 – st. 650 SNIT B-B
På ovenstående strækning vurderes det muligt at udvide vejen i sydsiden med 0,8 meter jf.
principperne for st. 70 - 420. I nordsiden ligger vejen på relativ smal dæmning og det vurderes
derfor kun muligt at udvide vejen med 0,5 meter.



4/13

Separate
stier i begge
side

St. 650 – st. 840 SNIT C-C
På strækningen omkring åen er vejdæmning for smal til en egentlig udvidelse af kørebanen. En
udvidelse af vejdæmningen, så der bliver plads til kantbaner, vurderes at være for
omkostningstung i forhold til udvidelse af eksisterende bygværk ved krydsningen af Daugård bæk.
Ligeledes vil en udvidelse af dæmningen kræve, at den eksisterende bevoksning, som i flere
tilfælde er større træer, skal fjernes. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt dels grundet det
æstetiske men også i forhold til stabiliteten af dæmningen. Der foreslås etableret separate stier
for foden af dæmningen. Ved opbygningen af ramperne til disse stier samt selve stianlægget kan
den eksisterende vejdæmning påføres sidestøtte, som i et vist omfang vil gavne dæmningen.

Stier overføres Daugård Bæk på separate stibroer i træ.

Sideudvidelse
på 1 m i syd-
lig side

St. 840 – st. 1500 SNIT D-D
På ovenstående strækning vurderes mulighederne for sideudvidelse i nordsiden begrænsede grun-
det den meget smalle rabat og stejle påfyldningsskråning på vejdæmningen. Mod syd ligger vejen
i afgravning, hvorfor den samlede sideudvidelse foretages på denne side med i alt 1 meter.
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3. Anlægsoverslag

Følgende hovedmængder er vurderet i det aktuelle forslag

Post Aktivitet Enhed Mængde
1 Afrømning af muld m3 1300
2 Afgravning af vejkasse og stiprofil m3 1500
7 Fræsning (2 gange) lbm 3900
8 Asfaltskæring (2 gange) lbm 3900
9 Bundsand m3 1025
10 Stabilt grus m3 570
11 GAB I m² 2425
12 GAB 0 m² 2325
13 AB m² 2425
14 Kombiasfalt m² 640
15 Afmærkning lbm 3000
16 Stibroer stk 2

Påfyldningsbehovet i de separate stier omkring åen samt indbygning/regulering langs veje
vurderes til følgende:

Påfyldning egnet råjord, kerne m3 2600
Påfyldning terrænregulering (muld og
uegnet råjord samt skråningsmuld)

m3 1200

Udlægning muld langs sideudvidelse m3 180

Dette betyder at 100 % af de samlede afgravede mængder, teoretisk set kan indbygges i de
separate stier omkring åen. Dette medfører, at der ikke skal bortskaffes forurenet jord un-
der forudsætning af, at der kan gives miljøtilladelse til at indbygge de afgravede mængder.

Overslaget baseres på den forudsætning, at alle afgravede mængder er forurenede og der-
for i fuldt omfang anvendes i projektet.

Afgravede muldmaterialer anvendes til regulering af rabatter og trug langs sideudvidelsen
samt til beklædning og opbygning af dæmning på strækninger med separate stier – primært
som regulering mellem vejdæmning og separat sti.

Afgravede vejkassematerialer og råjord anvendes til opbygning af dæmning på strækning
med separate stier samt til regulering af terræn mellem eksisterende vejdæmning og sepa-
rat sti. De afgravede materialer vurderes umiddelbart at være indbygningsegnede i og med,
at de afgraves fra kanten af eksisterende vejkasse. Såfremt de afgravede mængder ikke er
umiddelbart indbygningsegnede, kan tidspunktet for udlægning af stiopbygningen udskydes,
så de indbyggede materialer får den nødvendige tid til at tørre. Mængderne mellem separate
stier og eksisterende vej kan udføres med ikke indbygningsegnede materialer.

Der er regnet med tilkørsel af en vis mængde sandfyld, for at balancen mellem påfyldning
og afgravning kan afstemmes.
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Evt. opretning af kørebanebelægningen på strækninger, hvor centerlinje forskydes, foreta-
ges i forbindelse med vedligeholdelsen af det nuværende slidlag og er dermed ikke medreg-
net i overslaget.

Der er ikke indregnet udgifter til afvandingsforanstaltninger. Det forudsættes at afvandingen
håndteres som i det nuværende tværsnit – evt. med en tilpasset udformning af jordkon-
struktionerne langs de  separate stier.
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4. Anlægsoverslag
Overslaget er baseret på ovenstående mængder og forudsætninger. De anvendte enhedspri-
ser er taget fra Kirkholmprojektet og tidligere overslag med et tillæg for snævre arbejdsfor-
hold.

Priser for stibroer er baseret på tidligere vurdering af stibro for dobbeltrettet cykelsti.

Overslaget tillægges 10 % til uforudsete aktiviteter samt 8 % til byggeplads og færdselsre-
gulerende foranstaltninger.

Overslaget indeholder ikke udgifter til administration eller usikkerhed.

Post Aktivitet Enhed Mængde Enh.
pris

Samlet

1 Afrømning og udlægning af muld langs
sideudvidelse

m3

180 100 18.000

Afrømning og udlægning af muld i ter-
rænregulering ved separate stier

m3

350 100 35.000

Afrømning og udlægning af muld på
skråninger på separate stier

m3

600 100 60.000

2 Afgravning og indbygning af vejkasse
under separate stier og i terrænregule-
ring

m3

1500 100 150.000

Sandfyld at levere og indbygge m3 1100 100 110.000
7 Fræsning (2 gange) lbm 3900 30 117.000
8 Asfaltskæring (2 gange) lbm 3900 50 195.000
9 Bundsand sideudvidelse m3 1025 150 153.750
10 Stabilgrus sideudvidelse m3 570 400 228.000
9 Bundsand separat sti m3 300 150 45.000
10 Stabilgrus sideudvidelse m3 150 400 60.000
11 GAB I m² 2425 100 242.500
12 GAB 0 m² 2325 80 186.000
13 AB m² 2425 80 194.000
14 Kombiasfalt m² 640 90 57.600
14 Afmærkning lbm 3000 15 45.000
15 Stibroer stk 2 150.000 300.000

samlet 2.196.850
Uforudsete udgifter 10 % 219.685
Byggeplads 8 %

175.748
TOTAL ekskl. moms

2.592.283
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5. Bilag 1 Eksisterende forhold

Nordlige side af Ørumvej

Figur 1 ca. st. 50

Figur 2 ca. st. 150
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Figur 3 ca. st. 420

Figur 4 ca. st. 460

Figur 5 ca. st. 650
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Figur 6 ca. st. 710

Figur 7 ca. st. 770

Figur 8 ca. st. 830
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Figur 9 ca. st. 940

.

Figur 10 ca. st. 950

Figur 11 ca. st. 1420
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Sydlig side af Ørumvej

Figur 12 ca. st. 1300

Figur 13 ca. st. 800

Figur 14 ca. st. 660
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Figur 15 ca. st. 540

Figur 16 ca. st. 350

Figur 17 ca. st. 150
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