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● Det er sommer/høst 2021 målt bæreevne på ca 6.000 felt-km riksveg i områdene Vest, Sør og Øst.

● Etter utlyst konkurranse ble det Rambøll Norge AS, som har målt og prosessert dataene for oss, klargjort for 
innleggelse i NVDB.

Hva er gjort og hvorfor?



Raptor

GNSS og IMU + Post processing





Bildegjenkjenning



RDI (Raptor Deflection Indices)



Modellering for å få FWD-ekvivalente nedbøyninger

FWD

RAPTOR



Sammenligningsmåling med fallodd



RAPTOR - GPR

GPR
GSSI SIR30 – 2 GHz Horn



Hva får vi levert (utdrag)?

● .csv-filer for hver veg-strekning-delstrekning

● Aggregerte data for 10m lengder

● Sted og tid-festing 

● Kjørehastighet

● Luft- og dekketemp.

● Fallodd-ekvivalente nedbøyninger

● Bæreevne

● Bæreevne (temp. korrigert)

● SCI (d0-d20)

● BCI (d90-d120)

● Asfalttykkelser (1-2 lag)



Behov for temperaturkorreksjon

For å kunne sammenligne målinger på vegnettsnivå må vi 
normalisere nedbøyningene mtp. temperatur!



● Foreløpig benyttes enkel korrigering av bæreevnen:

● Ønske om å korrigere tidligere i prosessen, enten:

• Direkte på nedbøyingene

• I modellen for beregning av E-moduler

● Behov for å estimere temperatur midt i dekket (for eksempel 
BELLS3 ligning)

● Masteroppgave på NTNU 

Temperaturkorreksjon



Bruk av data



Forenklet vurdering av strukturell og funksjonell tilstand



Import til NVDB og visning i dashboard sammen med andre fagdata



● ~ 6000 felt-km målt i Øst, Sør og Vest

● Opsjon for 2022 er løst ut og det blir målinger 
hovedsakelig i område Nord. 

● Mulig opsjon for 2023 med suppleringer i Midt, 
Vest og Øst for å får målt hele rv.-nettet.

Årets målinger



Gjennomføring

● Værforbehold – kan bare måle på tørr veg

● Vegarbeid og stengte tunneler

● Smale veger

Foto: Rambøll



Hemtunnelen



Oppgravinger og georadar



Eksempel på data: E6 Østfold

Nordgående felt

Sørgående felt



Bæreevne

Nordgående felt

Sørgående felt



Asfalttykkelse



Styrke i nedre del av konstruksjonen

Nordgående felt

Sørgående felt



● Videreutvikle dashboard med andre relevante data, for eksempel spor/jevnhet, dekkeskader, drenering ++

● Hvordan utnytte data på best mulig måte? 

● Data skal bli en del av grunnlaget for:
– Strategisk vedlikehold, vedlikeholdsplanlegging
– Langtidsplaner for forsterkning av veg
– Innspill til NTP, langtidsprogram, årlige vedlikeholdsbudsjetter

● Kjøre bæreevnemålinger systematisk hvert 5.-7. år?

● Studentoppgaver på NTNU / FoU-prosjekter

Hvordan går vegen videre?



Takk for meg!TAKK FOR MEG!
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