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Agenda 
• Hvordan ser danske veje ud? 

• Dimensionering 

• Kontrollerende bæreevnemålinger 

2. 



Typisk vejopbygning af motorvej 

3. 

250 mm Asfalt 

200 mm Stabilt grus 

400 mm Bundsikringslag 

Råjord 



Dimensionering i vejregler 

4. 



MMOPP:  
Analytisk-empirisk dimensionering 
Input: 
• Trafik  NÆ10  

• Slidlagstype, tykkelse 

• Binderlagstype, tykkelse 

• Bundet bærelags type 

• Ubundet bærelags type 

• Underbundstype 

• Drænet/udrænet 

• Dimensioneringsperiode 

5. 



Analytisk del: Respons 
Responsmodel:  

Beregning af spændinger og 
tøjninger (WESDEF) 
• Lineær elasticitetsteori – beregner spændinger 

og tøjninger i et uendeligt halvrum 

• Ækvivalente tykkelsers metode – bruges til at 
håndtere at en vej består af flere lag med 
forskellige E-moduler. 

 



Empirisk del: Nedbrydning 
Nedbrydningsmodel (performance): 

• Sammenhæng mellem trafik, revner, sporkøring og respons (kritisk) – 
fundet fra forsøg. 

• Beregning af ”tilladte” spændinger og tøjninger under given trafik. 



E-værdier til dimensionering 
• Underbund 

8. 



E-værdier – asfalt 

9. 



E-værdier – øvrige lag 

10. 



MMOPP software 

11. 



Asfalt E-modul tilpasses hastighed 

12. 

Grafisk visning af reduktionsfaktor for asfaltens E-værdi som 
følge af hastigheden. 



Styrke og svaghed  
• Styrke: Reel dimensionering. Fleksibel i forhold til katalog/diagram 

• Svaghed: Materialer kommer fra katalog og karakteriseres alene fra E-
værdier. Det ville være ”stærkt” hvis de kunne karakteriseres ved 
parametre fra laboratorieforsøg. 

13. 

Visioner 
• Web-baseret program 

• Mulighed for input af laboratorieparametre for materialer 



Kontrol i anlægsfasen 

14. 

• Komprimeringskontrol 
• Jævnhed og friktion 

• Komprimeringskontrol 
• Bæreevne måles – så 

dimensionering kan justeres 

• Komprimeringskontrol  

• Komprimering hvis indbygget. 
• Minifaldlod > 60 MPa hvis kalk-

stabiliseret 



Historisk udvikling i kontrol 

15. 

Før 1980 



Historisk udvikling i kontrol 

16. 

Ca. 1980 



Princip 

17. 



Resultat af bæreevnekontrol 
• E-moduler fra kontrolmåling indsættes i MMOPP.  

• Beregnet asfalttykkelse sammenlignes med planlagt og der justeres i det 
billigste lag.  

• Typisk nedjusteres aldrig. Men der kan opjusteres.  

18. 



Nu faldlod 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
3-plade udstyr dødt. Faldlod forsøgt brugt både i opsætning med flere geofoner, og som 3-pladeforsøg. 3-pladeforsøg indført. Men nu problemer med gummi.  



Faldlod brugt ”almindeligt”? 

20. 



Tak for opmærksomheden 
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