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SILKEBORG MOTORVEJEN
– ET SVENDESTYKKE FOR DAV NORDIC A/S
DAV NORDIC A/S har for Vejdirektoratet skabt Danmarks smukkeste motorvej i samarbejde med en lang række
arkitekter, ingeniører og entreprenører. Et svendestykke i DAV NORDIC A/S 90 årige historie.
Hovedentreprenør meget tilfreds
Projektchef, Mogens Steen Pedersen fra Aarsleff A/S er meget tilfreds med samarbejdet med DAV NORDIC A/S: ”Vi har samarbejdet med DAV NORDIC A/S på autoværnsleverancen, på brorækværker og på
faunabroerne, og DAV NORDIC A/S er som altid utrolig professionelle og kompetente. De har gode projektledere, der styrer projektet professionelt, og de har udvist stor fleksibilitet igennem hele projektet, som er
et kæmpe plus på så stort et projekt. Samtidig har de stor faglig viden og har bl.a. på faunabroerne været
ophavsmænd til udvikling af helt nye løsninger til de lystætte skærme. Det er en stor tilfredsstillelse for os
som hovedentreprenør.”
Lysende kunst på krydsende broer
En af de helt særlige løsninger, der er udviklet til motorvejen er kantinddækninger på de 5
vejbærende broer, der krydser motorvejen. Broerne fremstår i mørke som lysende kunstværker, der hænger
ned fra himlen, men det er rent faktisk broer, som kan passeres af beboere og andre, der ønsker at komme
fra den ene del af byen til den anden uden at skulle entrere motorvejen. Kantinddækningerne består af aluminiumsplader, som i et computergenereret mønster er perforeret med små huller, der danner et helt unikt
mønster, som er særligt for hver enkelt bro. Inddækningerne belyses bagfra med LED lys, og lyset fordeles
med reflektionsplader, så det fremstår med samme, flotte belysningsstyrke overalt.
Specialdesignet støjafskærmning
Arkitektfirmaet Preben Skaarup har designet den helt særlige støjskærm som pryder landskabet over
mere end 5,2 km. Støjskærmen er udviklet i flere udgaver: En gennemsigtig og klar, som gør det muligt for
trafikanter at opleve Gudenåen på helt tæt hold ved passage. En mat, grøn støjskærm til
skovmæssige områder, der falder naturligt ind i naturen og en stærk orange, som er del af det særlige
bymæssige udtryk, hvor trafikanter på motorvejen kan følge byens puls igennem støjskærmen og opleve
det særlige orange lys.
Fra autoværn til arkitektonisk sanseoplevelse
Ulrik Toft Marcussen, som er adm. direktør hos DAV NORDIC A/S udtaler: “Jeg betragter Silkeborg Motorvejen som vores svendestykke. Vi er blevet udfordret på en tidligere uset sammensætning af materialer,
specielle montagekrav og logistik, der har overgået min vildeste forventning. Samtidig har det været en
kæmpe fornøjelse at være med til at skabe denne smukke motorvej, der samtidig er en arkitektonisk sanseoplevelse for trafikanterne og for byens borgere.”
Ulrik Toft Marcussen fortsætter: “Vi har leveret og monteret 75 km side- og midterautoværn, 8 km
rækværk, 4 km paddehegn og en sand perlerække af apteringsarbejder, som pryder vejen, og som jeg er
stolt over at vi har gennemført til bygherrens fulde tilfredsstillelse.”
Andre fremtidige udsmykningsopgaver
Adm. direktør hos DAV NORDIC A/S, Ulrik Toft Marcussen fortsætter: “Jeg ser store muligheder for DAV
NORDIC A/S ift. at levere og montere større udsmykningsopgaver i fremtiden. Ja kun fantasien sætter
grænser, men jeg tænker steder som havne, storcentre og jernbanestationer. Vi er meget stolte over at have
leveret dette enorme projekt. Det betyder meget for os som lokal virksomhed at have flotte referencepunkter lige udenfor døren.”
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DAV NORDIC A/S LEVERER TRAFIKSIKKERHED
DAV NORDIC A/S er en af Danmarks førende leverandører af trafiksikkerhed. Med mere end 90 års
erfaring har vi designet, udviklet og leveret trafiksikkerhed til de danske veje. I 2017 etablerede vi
afdeling i Sverige og overtog ledelsen i søsterselskabet, MILEWIDE. Det betyder, at vi både kan tilbyde
produkter inden for trafiksikkerhed og vejudstyr og således være en endnu stærkere rådgiver for
Vejdirektoratet, de danske kommuner og entreprenører i hele landet.
Omfattende produktpallette
Vores produktpallette er omfattende og indbefatter autoværn i stål, beton og træ, broautoværn, brorækværker, energiabsorberende terminaler, støjskærme, portaler, trafikværn og trafikmoduler. Vi er en
anerkendt leverandør af trafiksikkerhed og fører kun kvalitetsprodukter. Vi indgår i koncernen Contraffic A/S.
Førende leverandører i Europa og USA
Vi producerer en række af vores beton- og stålprodukter selv og leverer derforuden løsninger fra de
førende leverandører af trafiksikkerhed i Europa og USA.
Vi monterer selv løsningerne og har rigtig mange års erfaring med at levere løsninger, der fungerer,
som er nemme at vedligeholde, og som lever op til de krævede sikkerhedsstandarder.
Specialuddannede medarbejdere
Vi har høj anciennitet iblandt vores medarbejdere og alle vores montører er specialuddannede og har
deltaget i kurser, der kvalificerer dem til at arbejde på de danske veje og det danske jernbanenet. Vi
sørger løbende for at vores montører efteruddannes og er fortrolige med gældende lovgivning.
Reparationer på vejene
Vi tilbyder med kort varsel at rykke ud efter påkørsler og skader på vores produkter og løsninger. En
service, som sikrer at trafikken hurtigt normaliseres, og trafikanterne igen kan køre sikkert på vejene.
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