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Sikkerhedsopgradering 2011, Øresundsmotorvejen

Ingen forhindringer, når du
skal i lufthavnen
I de 16 år, der er forløbet siden indvielsen af Øresundsmotorvejen,
er den brugt så hyppigt, at det i 2011 og 2012 var tid til en
omfattende ombygning, herunder en forbedring af sikkerheden,
samt udskiftning af asfaltslidlaget.
Motorvejen er 8,6 km lang og på den
mest belastede strækning mellem af
kørsel 19 og 20, passerer der cirka
74.000 køretøjer i døgnet.
Netop på dette stræk efterspurgte
ØRESUND LANDANLÆG en sikkerheds
opgradering, så den stigende trafik
kunne afvikles smidigt og sikkert. Et
nyt vejdræn skulle implementeres.
Det stod hurtigt klart, at én af udford
ringerne på den 1466 meter lange
strækning var, at der intet eller kun et
minimalt længdefald var. Yderligere øns
kede man en løsning, der tog udgangs

punkt i de eksisterende brønde, hvilket
betød at nogle steder var der helt op til
50 meter mellem udløbene.
Kravene fra ØRESUND LANDANLÆG
var en trafiksikker løsning, der ville sik
re en hurtig og effektiv afvanding af
vejbanen, også ved kraftige regnskyl.
I et samarbejde mellem ARKIL A/SANLÆG og ACO NORDIC valgte man
en løsning med ACO MONOBLOCK RD
200 rende. ACO udarbejdede endvide
re dokumentation for løsningens
hydrauliske ydeevne.

ACO MONOBLOCK 200 er specielt udviklet
til brug på veje og motorveje og er kende
tegnet ved sin monolitiske udformning, der
gør den yderst trafiksikker og sikrer en lang
levetid.
Der forekommer ingen løse riste, og renden
er yderst holdbar takket være den unikke
polymerbeton, som er frostbestandig, klarer
belastninger op til 900 kN iht. EN 1433 og
sikrer en meget lang levetid på renden.
Yderligere har den en uovertruffen hydrau
lisk kapacitet, der gør den velegnet til brug
til afvanding af “høj-risiko-områder”.
ARKIL A/S – ANLÆG fik til opgave at instal
lere afvandingsrenderne. Hertil leverede
ACO NORDIC deltaljerede beskrivelser og
tegninger for at sikre en korrekt installation.
Installationen forløb uden komplikationer, og
folkene fra ARKIL og ACO kan i dag se tilba
ge på et veludført arbejde.
ØRESUND LANDANLÆG har fået én bekym
ring mindre at tage sig af. Sikkerhedsopgra
deringen 2011 er afsluttet og afvandingen
virker efter alle foreskrifter.

ACO MONOBLOCK 200 er kendetegnet ved sin monolitiske udformning, der gør den yderst trafiksikker.

ACO koncernen er specialister i håndtering
af regnvand på veje og motorveje. I mere
end 10 år har vi været leverandør til adskil
lige europæiske vejmyndigheder og anvendt
ACO MONOBLOCK til effektiv afvanding.
Løsningen er gennemtestet, og efterprøvet
på mange kilometers vejstrækninger under
meget varierende forhold. Der udvikles fort
sat på sortimentet. For eksempel kan der
med fordel tilkobles olieudskillere til rens
ning af olieholdigt regnvand eller opmagasi
neringsløsninger til forsinkelse af regnvand.
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ARKIL A/S – ANLÆG fik til opgave at installere
afvandingsrenderne

Høj hydraulisk kapacitet
Rendens V-formede tværsnit giver,
en betydelig højere gennemstrøm
ningshastighed og sørger dermed
for en forbedret selvrensnings
effekt.
Ingen løse riste – monolitisk enhed
med aflåselige renselemme.
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Designet til områder med høj
dynamisk belastning

