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Forord
Dansk Vejlaboratorium blev etableret i 1928 i henhold til lov nr. 143 af 1. juli 1927. I
1960 skiftede laboratoriet navn til Statens Vejlaboratorium, som i 1972 blev en del af
Vejdirektoratet. I 1994 kom navneskiftet til Vejteknisk Institut.
Vejteknisk Instituts 75 års jubilæum fejres den 11. september 2003. Et af højdepunkterne er 4 faglige seminarer, hvis formål er at gøre status og anvise visioner for en
række vejfaglige emner inden for Vejteknisk Instituts kerneområder.
Seminarindlæggene afspejler Instituttets handlingsplan vedrørende forskning, udvikling og videnformidling. De præsenteres af Instituttets medarbejdere og udgives i følgende 4 faglige rapporter fra Vejteknisk Institut:
Rapport 125: Viden om kommuneveje
Rapport 126: Viden om de store veje
Rapport 127: Viden om anlæg af veje
Rapport 128: Viden om drift af veje
Denne rapport indeholder indlæg fra seminaret ”Viden om de store veje”, samt yderligere 1 artikel inden for emneområdet.
Hvilken viden om de store veje vil der være behov for om nogle år? Det er nu igangværende forskning og udvikling skal skabe grundlaget for viden om større vejanlægs
dimensionering, anlæg og vedligeholdelse.
Rapporten er på ingen måde dækkende for hele det store område Viden om de store
veje; men den afspejler vigtige elementer i det fremadrettede arbejde, som Vejteknisk
Institut er i gang med.
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Opgradering af vejnettet

- Trafikken vokser, hvordan skal vi opgradere vejene, så de holder
længere ?
Carsten Bredahl Nielsen
Finn Thøgersen

Udvidelse af de Københavnske motorveje
Biltrafikken i Danmark stiger igen efter en stagnation de seneste to år. I 2002 voksede
trafikken på vejene med 2,2 procent, fremgår det af Vejdirektoratets rapport "Udviklingen i biltrafikken 2002". Det er især motorvejene, der trækker op med en stigning
på 4,0 procent. På det almindelige landevejsnet er stigningen på 2,5 procent, mens
kommunevejene tegner sig for 1,1 procent. Den stigende trafik gør det nødvendigt at
udbygge og opgradere det eksisterende vejnet, så trafikken kan afvikles uden forsinkelser. Ved trafikforliget i januar 2001 blev det bl.a. besluttet at udbygge tre Københavnske motorvejsstrækninger, der alle er stærkt overbelastet i myldretiderne.
Motorring 3 fra Jægersborg til Holbækmotorvejen udvides fra 4 til 6 spor på en 16 km
lang strækning. Den 27. maj 2003 vedtog Folketinget lov om udbygning af Motorring
3. Det er planen, at anlægsarbejdet kan gå i gang i 2005 - inden da skal udvidelsen
detailprojekteres. Det betyder, at den endelige udformning af projektet vil blive fastlagt i løbet af 2004.

Figur 1. Motorring 3 mellem Buddingevej og Ring 3 som den ser ud i dag.
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På Køge Bugt Motorvejen udbygges strækningen fra Motorring 3 til Vallensbæk Torvevej med et ekstra spor i hver retning. Udbygningen var planlagt til at være færdig i
efteråret 2003, men blev afsluttet næsten to måneder tidligere. Mellem Hundige og
Greve Syd forventes motorvejen udvidet fra 6 til 8 spor. Det påregnes, at udvidelsen er
en realitet i 2008 og alle 8 spor dermed taget i brug. Der bliver særligt fokus på støj
langs den aktuelle strækning, og hvilke muligheder der er for at begrænse støjen i forbindelse med en udvidelse. Forslag til anlægslov forventes i henhold til det politiske
forlig fremsat i foråret 2004 med henblik på Folketingets vedtagelse i forsommeren.
Udbygningens endelige omfang - herunder støjbeskyttelse - fastlægges således først i
forbindelse med denne anlægslov, der også vil fastlægge perioden for udbygningens
gennemførelse, som i det politiske forlig er berammet til 2005-2008.

2 a.

Figur 2. De tre Københavnske motorveje, der udbygges
a. Motorring 3, b. Køge Bugt Motorvejen mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej og c. Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd.
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2 b.

2 c.

Udvidelsen af de Københavnske motorveje forventes at få stor opmærksomhed i offentligheden, og vil få afgørende betydning for trafikanternes opfattelse af Vejdirektoratets evne til at udbygge det eksisterende motorvejssystem uden at trafikanterne forsinkes unødigt. Det nye ved de tre projekter er, at Vejdirektoratet skal bygge om og
ikke som tidligere bygge nyt. Det betyder, at der skal bygges, mens der køres på vejene. Der vil dagligt være fokus på projekterne, da mange personer vil være berørte af
arbejdet, og der bliver ikke tid til mange forklaringer på problemer.
Det er blandt andet derfor nødvendigt at informere trafikanterne om de tekniske muligheder på en forståelig måde, så der skabes forståelse for de uundgåelige gener under
udvidelsen.
I Vejdirektoratets, Statsvejnet 2000+ projektet, er der i forbindelse med indsatsområdet fremkommelighed anført:
Der skal formuleres krav til, hvilke hensyn der tages til trafikanternes fremkommelighed under udførelse af vejarbejder på den ene side og de dermed forbundne ekstraomkostninger til udførelsen på den anden side ("genearbejder"). Sådanne afvejningshensyn skal ligeledes danne grundlag for håndtering af særlige hændelser på det overordnede vejnet. Hvor væsentlige gener er uundgåelige, skal der f.eks. iværksættes et
højt informationsniveau.
Det bør overvejes at indarbejde f.eks. i relevante vejregler og projekteringsregler, at
nye motorvejsstrækninger planlægges og anlægges således, at der i videst muligt omfang skal være fire spor til rådighed for trafikken under udførelse af vedligeholdsarbejder. Nødspor skal kunne inddrages som fuldt udnyttet kørespor.
I forbindelse med udvidelsen af motorvejene er det meget væsentligt at tage hensyn til
trafikanternes fremkommelighed (trafikafvikling under udvidelsen) og den fremtidige
vedligeholdelsesstrategi. Begge dele kan påvirkes gennem valget af befæstelser.
I den forbindelse er det væsentligt at se på, hvilke funktionsrelaterede krav og hvilke
materialekrav der kan stilles ved bestillingen af anlægsarbejdet og hvordan de kan
kontrolleres under udførelsen, så man opnår en belægning med den bedst mulige funktionalitet. Det er væsentligt at drage nytte af det etablerede internationale samarbejde i
Vejdirektoratet og at drage nytte af den viden om langtidsholdbare befæstelser, som
eksisterer på området i USA, England og Frankrig. Denne viden er bl.a. indsamlet ved
deltagelse i kongresser og på studieture.

Vurdering af belægningens tilstand
Som grundlag for udbygningen af motorvejsstrækningerne har Vejteknisk Institut
gennemført vurdering af belægningens tilstand. Vurderingen er gennemført på følgende måde:
I:
II:
III:

Indsamling af eksisterende målinger og erfaringer
Gennemførelse af supplerende målinger og prøvninger
Vurdering af befæstelser
9

Formålet er at foretage en økonomisk vurdering af forskellige alternative befæstelser
på den pågældende strækning. Undersøgelsen fokuserer på at skabe overblik ved en
forenkling af ofte komplicerede belægningsopbygninger, og danner grundlag for den
videre planlægning. I praksis vil der derfor være forhold, som ikke fremgår af undersøgelsen, og det vil være nødvendigt at foretage yderligere detailundersøgelser.
Når en eksisterende vej skal indgå helt eller delvis i en ny vej er det vigtigt, at den eksisterende vejbefæstelse bringes i en stand, hvor den kan opfylde funktionskravene for
den nye vejbefæstelse. Desuden er det vigtigt, at eventuelt blivende dele af den eksisterende vej og den nybyggede vej kan fungere som en enhed, der samlet opfylder
funktionskravene for den nye vejbefæstelse. Herved undgås problemer i samlingen
mellem den eksisterende og nye befæstelse. Opgravninger kan - sammen med eventuelt eksisterende historiske data og bæreevnemålinger - give et værdifuldt grundlag for
projektering og udførelse af forsvarlige og holdbare nye vejbefæstelser i hel eller delvis tilknytning til eksisterende veje.
Motorring 3
Den undersøgte strækning på Motorring 3 (km 35,1-51,9) består i hver retning af to
kørespor med en samlet bredde på 8,50 m samt et nødspor med en bredde på 3,0 m.
Den undersøgte belægning består således af omkring 285.000 m2 kørebane og 100.000
m2 nødspor.
Belægningen kan inddeles i fire delstrækninger svarende til de etaper, som Motorring
3 oprindelig blev anlagt i:
A:
B:
C:
D:

(1966) km 35,1 - 37,8
(1968) km 37,8 - 42,0
(1971) km 42,0 - 46,1
(1977) km 46,1 - 51,9

Helsingør Motorvej - Buddingevej
Buddingevej - Ring 3
Ring 3 - Jyllingevej
Jyllingevej - Holbækmotorvejen

Som grundlag for dimensionering af den nye belægning har Vejdirektoratet gennemført beregninger af Æ10 med en tidshorisont på 20 år. I beregningerne er det forudsat,
at Køge Bugt Motorvejen er udvidet til 6 spor mellem Motorring 3 og Ring 3 og til 8
spor mellem Motorring 4 og Greve Syd.
Trafikprognose 2007-2026:
Mio. Æ10 pr.
retning i alt
Side
Maksimalt
Middel

A
H
28,9
26,8

B
V
32,0
25,9

H
33,3
30,1

C
V
32,5
30,0

H
36,6
33,3

D
V
36,3
33,2

H
38,9
31,5

V
37,0
30,9

Strækningen fra Helsingørmotorvejen til Buddingevej er anlagt i 1966 med en række
forsøgsstrækninger med beton (uarmeret, armeret og kontinuert armeret). Det har ikke
været muligt i beskrivelserne af forsøgene at fastlægge den præcise placering af de
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enkelte typer. Efter 9 år blev der i 1975 udført et ABS slidlag efter opretning med AB,
og efter yderligere 16 år blev der i 1991 udført endnu et ABS slidlag.
Strækningen fra Buddingevej til Ring 3 er anlagt i 1968 som en betonbelægning med
20 cm beton. Belægningen udviste hurtigt tegn på skader, og efter 3-4 år blev udført
reparationer. På grund af afskalninger og dårlig friktion på betonbelægningen blev
hele strækningen i 1972 belagt med 25 mm AB + 38 mm ABS. Nedbrydningen af betonen fortsatte dog, og i 1983 blev hele betonbelægningen fjernet bortset fra en 1,9 km
strækning i venstre vejside ved broen over Hillerødmotorvejen. Det blev besluttet at
bevare CS-bærelaget og udlægge nye asfalt bære- og slidlag.
Strækningen fra Ring 3 til Jyllingevej blev anlagt i 1971 som en traditionel asfaltbelægning. Efter 14 år blev der i 1985 udført et nyt ABS slidlag.
Strækningen fra Jyllingevej til Holbækmotorvejen blev anlagt i 1977 som en asfaltbelægning på et CG bærelag. I 1998-99 er der foretaget reparationer i det tunge spor, og
omkring en tredjedel af slidlaget er nu udskiftet. I det lette spor er der ikke foretaget
nogen større reparationer.
Til vurdering af belægningens tilstand er der i juli 2001 opboret 80 kerner på strækningen gennem alle bundne lag. Fordelingen af kernerne er valgt ud fra kompleksiteten af belægningsopbygningen. Der er boret flest kerner op, hvor der er flest forskellige lag. På strækning A er der i gennemsnit boret 1 kerne pr. 2.000 m2, på strækning B
og C pr. 4.000 m2 og på strækning D pr. 6.000 m2. Efter opboringen er lagene i kernerne identificeret, og lagenes tilstand og indbyrdes sammenhæng er beskrevet.

Figur 3. Opboring af 80 kerner på Motorring 3 i juli 2001.
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Der er sidst udført bæreevnemålinger med faldlod i 1993 for strækning A og B og i
1990 for strækning C og D. For at vurdere bæreevnen af den eksisterende belægning i
kørebanen blev der i juni 2001 udført en ny måling med faldlod på hele strækningen i
det tunge spor med 100 m mellem målepunkterne. Faldlodsmålingerne viste, at bæreevnen overalt kan betegnes som god og at underbundens E-modul overalt er større end
75 MPa.
Den eksisterende belægning er udført for 24 - 35 år siden. Den ældste strækning er
blevet repareret flere gange siden, mens der ikke er udført større reparationer på den
nyeste belægning siden den blev anlagt. Belægningens funktionsegenskaber er i forhold til alderen tilfredsstillende. I praksis er der ikke konstateret noget forstærkningsbehov på strækningen. Det er dog klart, at belægningen ikke opfylder kravene til en ny
belægning. Jævnheden skal forbedres, sporkøringen repareres og friktionen øges. Dette vil ske i forbindelse med udvidelsen af vejen, hvor det er påkrævet med et nyt slidlag i alle spor.
På strækningen kan der generelt konstateres mange gennemslagsrevner fra beton- eller
CG-lag. Det må forventes, at der efter udførelsen af et nyt slidlag på den eksisterende
belægning relativt hurtigt igen vil optræde gennemslagsrevner, der vil kræve løbende
vedligeholdelse. Skal det helt undgås, er det nødvendigt at udskifte beton- og CGlagene, hvilket vurderes at være urealistisk af økonomiske og anlægstekniske årsager.
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Figur 4. Forslag til udvidelse af befæstelsen på Motorring 3 med angivelse af eksisterende og udvidet tværprofil.

Den eksisterende befæstelse skal udvides med samme befæstelse i det nye tunge spor
og nødsporet, da nødsporet skal kunne anvendes i forbindelse med trafikomlægninger.
Det er nødvendigt at fjerne den eksisterende belægning i nødsporet, da den er utilstrækkelig i det nye tunge spor. For at skabe sammenhæng mellem den nye og den
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eksisterende belægning udføres et bindelag med et overlap på 1,25 m indover den eksisterende belægning, så bindelaget dækker hele det nye tunge spor. Ovenpå bindelaget og den eksisterende belægning udføres et nyt slidlag.

Valg af befæstelse
Til udvidelsen af en motorvejsstrækning kan overvejes en række alternative befæstelser:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

"Standard" motorvejsbelægning (asfalt)
Cementstabiliseret belægning (CG)
High-modulus asfaltbelægning (HMA)
Skærvemakadam belægning (SKM)
Betonbelægning (CB)
Støjsvag belægning (DA)

For hvert af alternativerne skal det undersøges, hvordan den nye belægnings lag passer
sammen med den eksisterende belægning. Som reference for vurderingerne af alternativerne kan man vælge en "standard" motorvejsbelægning med asfaltlag. For hvert
alternativ beregnes nutidsværdien af de skønnede anlægs- og driftsomkostninger over
40-50 år, og praktiske forhold vedrørende anlæg og drift skal overvejes. Den lange
driftsperiode er valgt ud fra en skønnet strukturel levetid af en betonbelægning. Desuden skal man vurdere trafikant- og nabogener for hvert alternativ ved at sammenligne
med referencen.
I den betragtede driftsperiode skønnes, at asfaltbelægningen skal have et nyt slidlag
efter 15 og 30 år samt en forstærkning efter 30 år. Forstærkningen skal af praktiske
årsager udføres samtidig med et nyt slidlag, og det skønnes ikke nødvendigt allerede
ved den første fornyelse af slidlaget. Desuden vil det være nødvendigt løbende at foretage mindre vedligeholdelsesarbejder, specielt revneforsegling på gamle beton- og
CG-belægninger.
Cementstabiliseret belægning
Det kan være vanskeligt at udføre en ny CG belægning ved udvidelser af eksisterende,
stærkt trafikerede veje, da det ikke er muligt at køre på belægningen i en periode efter
udførelsen, hvilket begrænser adgangsforholdene. Det er kritisk, da arbejdspladsens
bredde ofte vil være meget begrænset. Holdbarheden af slidlaget vil ofte være længere
end for standardbelægningen på grund af det stive underlag, hvilket erfaringerne fra
undersøgelserne på Motorring 3 indikerer. Det skønnes ikke nødvendigt at foretage en
forstærkning i den betragtede driftsperiode. Det vil være nødvendigt løbende at vedligeholde eventuelle tværrevner på den nye belægning og på gamle beton- og CGbelægninger. Problemet med tværrevner på den nye belægning kan imødegås ved udførelse af en CG-belægning med lavere styrke og/eller afspændingstromling. Dannelsen af tværrevner kan dog formentlig ikke helt undgås.
High-modulus asfaltbelægning
Franske erfaringer kan udnyttes ved mix-design og udførelse af en high-modulus asfaltbelægning (HMA), hvor bærelaget udføres med et højt E-modul. En god kompri13

mering er afgørende for at opnå en god holdbarhed (og højt E-modul), så det er afgørende med et stift underlag. Det skønnes, at slidlaget får en længere holdbarhed i forhold til standardbelægningen på grund af det stive underlag. Det vil ikke være nødvendigt at foretage en forstærkning, men det vil være nødvendigt løbende at foretage
mindre vedligeholdelsesarbejder. Trafikantgenerne vil være mindre end for standardbelægningen, da der vil være længere tid mellem vedligeholdelsesarbejderne.
Det meget stive HMA lag kan give anledning til reflektionsrevner, men franske erfaringer viser, at hvis der udføres 80 mm asfalt ovenpå HMA laget vil det kun ske i begrænset omfang. Forudsætningen er, at man ikke blot anvender et stivere bindemiddel
men samtidig anvender et højere bindemiddelindhold. Det vil være nødvendigt at udføre et specielt mix-design af HMA belægningen.
Skærvemakadam belægning
Muligheden for at udføre en skærvemakadam belægning (SKM) vil være meget afhængig af muligheden for at fremskaffe den nødvendige mængde skærver til en rimelig pris. I anlægsfasen kan tidsforbruget til indbygning også blive bestemmende for,
om det er praktisk muligt at udføre en SKM belægning. I den betragtede driftsperiode
skønnes, at belægningen skal have fornyet slidlaget med samme interval som standardbelægningen. Til gengæld skønnes det ikke nødvendigt at foretage en forstærkning i perioden.
Betonbelægning
Det kan være vanskeligt at udføre en betonbelægning ved udvidelser af eksisterende,
stærkt trafikerede veje, da det ikke er muligt at køre på belægningen i en periode efter
udførelsen, hvilket begrænser adgangsforholdene. Det vil være nødvendigt at etablere
ekspertise i udførelse af betonbelægninger i Danmark eller at benytte udenlandske
firmaer.
I den betragtede driftsperiode skønnes, at belægningens overflade skal renoveres en til
to gange. Til gengæld vil det ikke være nødvendigt at foretage en forstærkning af belægningen. Desuden vil det være nødvendigt løbende at vedligeholde fuger i samlinger
og reparere tværrevner på gamle beton- og CG-belægninger. Det skønnes muligt at
udføre en betonbelægning med de samme støjmæssige egenskaber som standard asfaltbelægningen.
Trafikantgenerne vil være mindre end for standardbelægningen, da der vil være længere tid mellem vedligeholdelsesarbejderne. Udenlandske (Canadiske) erfaringer tyder
på, at brændstofforbruget på en stiv betonbelægning vil være mindre end på en asfaltbelægning. Ved tilslutning til en eksisterende asfaltbelægning vil belægningen visuelt
fremtræde forskelligt i de gamle og nye kørespor, og det kan påvirke trafikantadfærden. Overfladeegenskaberne vil også i perioder kunne være forskellige i køresporene.
Alternativt kan der fra starten udføres en tyndlagsbelægning (asfalt) eller bitumenforsegling ovenpå betonbelægningen, hvilket vil give en ensartet overflade. Det vil imidlertid gøre belægningen dyrere, og det kan være vanskeligt at vedligeholde tværsamlingerne, der må forventes at slå igennem tyndlagsbelægningen relativt hurtigt.
14

Støjsvag belægning
Den støjsvage belægning er for de nedre lags vedkommende identisk med standardbelægningen. Den eneste forskel er slidlaget, hvor skærvemastiks erstattes af drænasfalt.
Udførelse og vedligeholdelse af drænasfalt er dyrere end for tætte belægninger og belægningerne har generelt en kortere levetid. De hyppige udskiftninger af slidlaget vil
medføre øgede trafikantgener i forhold til standardbelægningen. På en udbygget motorvej med et fuldt befæstet nødspor vil disse gener dog være mindre end i dag, da det
er muligt at inddrage nødsporet til trafikafvikling under udskiftningen. Desuden vil
den hyppige udskiftning af slidlaget medføre en større jævnhed og dermed bedre kørselskomfort. Kørselskomforten vil også være bedre end for standardbelægningen, da
opsprøjt fra kørebanen i regnvejr hindres.
Inden udførelsen af drænasfalt ovenpå den eksisterende, oprettede belægning vil det
være nødvendigt at foretage en forsegling for at forhindre, at vand trænger ned i den
gamle belægning. Det er væsentligt under udførelsen at sikre, at vand kan transporteres vandret fra kørebanen ud i nødsporet, hvor regnvandet opsamles.
For at sikre tilstrækkelig afvanding i driftsperioden er det nødvendigt at forsegle overfladen i nødsporet, da nødsporet ellers vil blive tilstoppet og hindre afvanding. Alternativt skal nødsporet renses med højtryksspuling en gang om året. Udgifterne til vintervedligeholdelse vil være højere end for standardbelægningen.
Det vil være nødvendigt at udføre glatførebekæmpelse tidligere og anvende større
mængde salt. Hollandske erfaringer peger på en forøgelse af saltforbruget på 30-40 %.
Det skønnes nødvendigt at etablere en eller flere glatføre varslingsstationer.

Begrænsning af trafikstøj
Langs det nuværende 1.600 km danske statsvejnet er omkring 31.000 boliger belastet
med vejtrafikstøj på over 55 dB. Ved udvidelsen af de københavnske motorveje er der
fra naboernes side stor fokus på trafikstøjen og de muligheder for støjdæmpning, der
kan opnås med støjreducerende belægninger sammen med andre støjdæmpende foranstaltninger. Selvom antallet af støjbelastede boliger forventes at blive reduceret ved at
trafikken flyttes til motorveje er der stadig et stort potentiale for at opnå støjreduktioner ved ombygninger og vejudvidelser.
De seneste 10 års forskning har vist, at belægninger kan opdeles i tre kategorier:
1. De særligt støjende (ABS, OB og ABå med stor stenstørrelse)
2. Normale, tætte belægninger (SMA, OB og ABt med lille stenstørrelse)
3. Støjreducerende belægninger (DA)
Trafikstøj kan bekæmpes effektivt ved at anvende drænasfalt som slidlag sammen
med andre støjdæmpende foranstaltninger. Drænasfalt har desuden en række trafiksikkerhedsmæssige fordele i vådt føre og giver generelt en bedre kørselskomfort. Anvendelsen af drænasfalt er dyrere i anlæg og drift, og kræver særlige hensyn ved vintervedligeholdelsen, specielt ved isslag, hvor det kan være nødvendigt at afspærre strækningen helt eller delvis i en kortere periode for at forhindre uheld. Alternativt kan an15

vendes en ny, støjdæmpende belægningstype, der ikke kræver speciel vintervedligeholdelse, men formentlig er mindre støjdæmpende end drænasfalt (2 dB mindre). Der
er dog ingen erfaringer med holdbarheden af denne støjdæmpning eller belægningernes holdbarhed generelt.
Udover de støjreducerende egenskaber har drænasfalt følgende trafiksikkerhedsmæssige fordele:
+
+
+
+

God friktion;
Ingen aquaplaning;
Ingen opsprøjt i vådt føre og dermed bedre sigt;
Bedre synlighed af vejstriber o.l. i vådt føre, da der ikke ligger vand på belægningens overflade;
+ Bedre lysreflektionsegenskaber i vådt føre, ligeledes fordi der ikke ligger vand
på belægningens overflade;
+ Begrænset sporkøring;
+ Kapacitetsudvidende, især i dårligt, vådt føre hvor belægningerne vil fremstå
tørre;

Vintervedligeholdelse af drænasfalt kræver særlige hensyn, der kan sammenfattes i
følgende punkter:
÷ Drænasfalt bliver hurtigere kold, har flere 0-punktspassager og er generelt koldere end tætte asfaltbelægninger. Belægningen kræver derfor mere overvågning, hurtigere udrykning med saltbiler og flere udkald;
÷ Der trænger salt ned i belægningens hulrum, hvor det ikke er effektivt. Det
medfører et øget saltforbrug på 25-50 %. Hvis asfalten ikke er fugtig nok, bliver
saltet nede i porerne uden at blive opløst;
÷ Der kan være problemer med snerydning. Trafikken presser sneen ned i porerne, hvilket betyder hyppigere snerydning og at der er brug for 30-100 % flere
sneplove;
÷ Vand/sne bliver fanget i hulrummet og medfører, at vejen er våd i en længere
periode;
÷ Det er meget vanskeligt at bekæmpe isslag (underafkølet regn som fryser med
det samme når det rammer belægningen).
Der er indsamlet erfaringer om vintervedligeholdelse fra Holland, Belgien, Østrig,
Schweiz og Frankrig og fra PIARC, der selv samler erfaringer fra de samme lande. De
indsamlede erfaringer er af teknisk karakter og vurderer ikke de politiske aspekter ved
drænasfalt i de pågældende lande. Konklusionen er, at der ikke på det foreliggende
grundlag er nogen grund til at fravælge drænasfalt, hvis blot vintertjenesten tilrettelægges så denne asfalttypes særlige krav bliver tilgodeset. Den væsentligste risiko er
dannelsen af isslag, der ikke kan bekæmpes tilstrækkeligt effektivt. Det kan gøre det
nødvendigt at afspærre strækningen helt eller delvis i en kortere periode for at forhindre uheld.
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I Belgien har man tidligere anvendt en del drænasfalt. Anvendelsen er dog reduceret
væsentligt på grund af problemer med vintervedligeholdelse og deraf relaterede ulykker. En af årsagerne er formentligt, at strækningerne ligger spredt, så det er vanskeligt
at tilrettelægge vintervedligeholdelsen. På større veje anvendes derfor i dag hovedsageligt skærvemastiks. I Holland har man ikke problemer med vintervedligeholdelse af
drænasfalt, men årsagen er formentlig, at klimaet er forskelligt fra det danske med væsentligt færre frysepunktspassager og dermed færre saltninger. Samtidig har man også
hovedsageligt sammenhængende strækninger med drænasfalt, så vintervedligeholdelsen kan tilrettelægges bedre.
Drænasfalt har en høj støjreduktion på grund af støjabsorbering i belægningens hulrum. Drænasfalt virker drænende, hvilket forebygger problemer med opsprøjt på vejene ved regn, hvorved trafikanternes sikkerhed og komfort øges. Støjdæmpningen kan
forøges ved at anvende to lag drænasfalt, hvor de støjabsorberende egenskaber bliver
forbedret på grund af den større tykkelse. Første gang tolags drænasfalt blev udlagt var
i Holland i 1990, og i de første år blev belægningstypen brugt på nogle enkelte vejstrækninger. I 2001 er der i Holland udlagt flere hundrede strækninger med tolags
drænasfalt, og der er opnået erfaringer fra strækninger i Breda Kommune (fra 1991)
og i Amsterdam (fra 1995). Der er også udført sammenlignende prøvestrækninger på
A50/N265 ved Nistelrode (1997) og på A8 ved Zaandam (1997). I 1999 blev der udført prøvestrækninger på Øster Søgade i København.
De direkte omkostninger for tolags drænasfalt er højere end for tætte belægninger. Det
skyldes at udførelse og vedligeholdelse er dyrere end for tætte belægninger og at belægningerne generelt har en kortere levetid. Til gengæld opnår man en støjreduktion,
der kan overflødiggøre andre støjreducerende foranstaltninger som støjskærme eller
facadeisolering. Hvis disse fordele bliver indregnet i en cost benefit analyse, viser det
sig ofte, at tolags drænasfalt er konkurrencedygtig.
For at tilskynde brugen af støjdæmpende belægninger er der i Holland etableret en
statslig støtteordning, som dækker de ekstra omkostninger ved støjdæmpende belægninger i forhold til tæt asfaltbeton. Støtteordningen er rettet mod kommuner og amter
og dækker ikke kun de ekstra omkostninger ved anlæg men også de ekstra udgifter til
vedligeholdelse. Omkostninger er dermed ikke en hindring for brugen af støjdæmpende belægninger i Holland.
Konceptet for støjdæmpende belægninger er under stadig udvikling i Holland, hvor
hensynet til såvel den støjdæmpende effekt, som hensyn til friktion, jævnhed og holdbarhed tages i betragtning. Dette har medført udvikling mod en tynd, holdbar belægningstype, hvis bedre holdbarhed og lavere pris holdes op mod den realiserbare støjdæmpende effekt.
Et sådant alternativ til drænasfalt, Microflex, er udviklet af Heijmans Civil Engineering i Holland. Det er en tyndlagsbelægning (1-4 cm) med en tekstur, som minder om
skærvemastiks med en god støjdæmpende effekt (3-4 dB). Der er dog ingen erfaringer
med holdbarheden af denne støjdæmpning eller belægningernes holdbarhed generelt.
Ud fra belægningstypen forventes en holdbarhed på samme niveau som andre tynd17

lagsbelægninger (10-12 år), hvilket er længere end for drænasfalt. Prisen forventes at
være af samme størrelsesorden eller lidt højere end de normale belægninger (skærvemastiks). Belægningerne kræver ikke speciel vintervedligeholdelse, men er formentlig
mindre støjdæmpende end drænasfalt (2 dB mindre). Der er dog som nævnt ingen erfaringer med holdbarheden af denne støjdæmpning eller belægningernes holdbarhed
generelt. Sådanne belægningstyper er også under udvikling af danske asfaltfirmaer og
afprøves nu i Danmark som en del af EU-projektet SILVIA.
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Dimensionering af større veje

- De danske vejregler og den amerikanske ASSHTO 2002, Design Guide
H.J. Ertman Larsen

Indledning
Dimensionering af en vejbefæstelse er et spørgsmål om at bestemme de nødvendige
tykkelser af de enkelte lag i befæstelsen. Et vejanlægs klasse og omfang er bestemmende for hvilken befæstelses type man vælger og for den nøjagtighed, hvormed man
ønsker at dimensionere vejbefæstelsen.
Det er derfor vigtigt at dimensioneringsværktøjet afhænger af det aktuelle vejanlægs
betydning og omfang.
Ser man på de dimensioneringsmetoder, der i dag anvendes i verden, så kan de grupperes på følgende måde:
• Baseret på erfaringer/Standardbefæstelser
• Empiriske metoder
• Analytisk empiriske metoder
Den eksisterende danske vejregel: Vejregler for dimensionering af befæstelser, Marts
1984, angiver forskellige dimensioneringsmetoder afhængig af vejanlæggets betydning om omfang, og værktøjerne der foreslås anvendt, kan netop henføres til de tre
grupper.
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Siden marts 1996 har en arbejdsgruppe, nedsat af Vejregelrådet, arbejdet med en afløser for den veltjente dimensioneringsvejregel. Dette arbejde går nu ind i en afsluttende
fase, idet der for fleksible befæstelser allerede har været et forslag til testning hos de
kommende brugere. Det, der udestår, er nye værktøjer til dimensionering af halvstive
og stive befæstelser. De nye værktøjer for fleksible befæstelser arbejder igen ud fra de
tre niveauer.
Ser man ud i verdenen, så arbejdes der indenfor EU på en harmonisering af de forskellige landes dimensioneringsmetoder. I USA har man i de senere år på tilsvarende måde arbejdet på at harmonisere de enkelte staters dimensioneringsmetode. Tendensen er
den samme som man ser i Danmark; der lægges op til dimensioneringsmetoder, der
afhængig af anlæggets betydning og omfang opererer på tre niveauer.
I denne artikel gennemgås værktøjerne i såvel den eksisterende dimensioneringsvejregel som i den reviderede, og til sammenligning med det nye danske værktøj er der en
kort gennemgang af den kommende amerikanske guide, AASTHO.

Dimensioneringsvejreglen, Marts 1984
Det er vanskeligt at foretage en inddeling af vejanlæg i få grupper uden at grænserne
mellem grupperne bliver uskarpe; men i den eksisterende vejregel opererer man med
en grov inddeling i
• Mindre og mindre betydende anlæg
• Mellemstore anlæg
• Større anlæg
Ved mindre anlæg og mindre betydende anlæg lægger vejreglen op til at man baserer sig på ingeniørmæssige erfaringer i form af standardbefæstelser på katalogform.
Opbygningen af katalogets befæstelser er baseret dels på empirisk/analytisk beregninger dels på erfaringer. Forudsætningen for at fastlægge en standardbefæstelse ud fra
kataloget er kun en grov bestemmelse af den forventede trafik og underbundens beskaffenhed. Der arbejdes med fire trafikbelastningsklasser:
•
•
•
•

”0 – trafik” svarende til 1 lastbil pr. døgn på vejen totalt.
”Let trafik” svarende til 10 lastbiler pr. døgn på vejen totalt.
”Middel trafik” svarende til 100 lastbiler pr. døgn på vejen totalt og
”Tung trafik” svarende til 1000 lastbiler pr. døgn på vejen totalt.

Underbunden forudsættes fastlagt ud fra lokale erfaringer; idet den inddeles i: God
underbund, normal underbund eller ringe underbund. På denne baggrund fastlægges
befæstelsens overbygningstykkelse.
Ved mellemstore anlæg lægger vejreglen op til at anvende dimensioneringsdiagrammer. Diagrammer var på det tidspunkt, vejreglen blev til, det naturlige værktøj. I årene
efter er diagrammetoden ved dimensionering af en flexibel befæstelse blevet fulgt op
med diverse edb-programmer, senest windows baserede programmer. Diagrammetoden er en empirisk/analytisk metode baseret på anvendelse af elasticitetsteorien. Dia20

grammerne for halvstive og stive befæstelser er baseret på rent empiriske erfaringer.
For disse befæstelsestyper er der ikke efterfølgende blevet fulgt op med pc-baserede
programmer.
Ved en dimensionering af en fleksibel befæstelse med diagrammer foregår processen i
tre trin. Først bestemmes lagtykkelserne i den ønskede befæstelsestype alene ud fra de
lodrette spændinger på de enkelte lag samt underbunden i forhold til tilladelige spændinger. Herefter beregnes tøjningen i undersiden af asfaltlagene, og den beregnede
tøjning sammenholdes derefter med den tilladelige tøjning. Endelig kræves en indgående kortlægning af underbunden, så overbygningstykkelsen af befæstelsen kan fastlægges.
Helt overordnet skal man have beregnet trafikbelastningen i dimensioneringsperioden
samt kende de aktuelle materialers materialemoduler.
Dimensionering af halvstive og stive befæstelser ud fra diagrammerne i vejreglen giver direkte de aktuelle lagtykkelser i befæstelsen, når man har beregnet trafikbelastningen i dimensionerings-perioden. Når lagtykkelserne er fastlagt bestemmes overbygningstykkelsen ud fra en indgående kortlægning af den aktuelle underbund.
Ved større vejanlæg anbefaler vejreglen, at man lader dimensioneringen udføre af
Vejteknisk Institut eller af anden kompetent instans, således at den seneste teknologiske udvikling kan danne grundlag for dimensioneringen.

Ny dimensioneringsvejregel
Vejregelrådet nedsatte i marts 1996 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at opdatere
den eksisterende Vejregel 7.10.03 Vejregel for dimensionering af vejbefæstelser. Opdateringen skulle tage højde for såvel statiske som dynamiske belastninger og omfatte
både stive, halvstive og fleksible belægninger, samt belægninger udført af belægningssten.
Arbejdet med vejreglen er i dag kommet så vidt, at ”værktøjet”, der ligger på en CD,
har været ude til høring, hvorefter Vejregelrådet har godkendt opdateringen som vejregelforberedende arbejde. Det, der udestår ved revisionen, er nye værktøjer til dimensionering af halvstive og stive befæstelser.
Den nye vejregel vil ligesom den eksisterende kunne anvendes både til fleksible, halvstive og stive befæstelser, og der er ikke ændret på, at dimensioneringen kan foretages
på tre niveauer afhængig af vejanlæggets betydning og omfang. I den eksisterende
vejregel kan dimensioneringen som nævnt ovenfor udføres enten ved hjælp af et katalog, dimensioneringsdiagrammer eller ved henvendelse til Vejteknisk Institut eller en
anden kompetent instans.
Den kommende vejregel lægger på de tre niveauer op til følgende muligheder:
• Katalogbefæstelser, hvor dimensioneringen fastlægges ud fra et katalog på
grundlag af et simpelt kendskab til trafikbelastningen og materialevalg
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• Analytisk/empirisk dimensionering, hvor befæstelsens dimensioner beregnes på
grundlag af kriterier ud fra prædefinerede eller brugervalgte materiale- og trafikparametre
• Simulation, hvor befæstelsen dimensioneres på grundlag af simulerede nedbrydningsforløb , der overholder standardiserede eller brugervalgte værdier for
materialer, klima og trafikbelastning
Simuleringen, hvor det er muligt at optimere ud fra anlægsomkostninger, kan kun foretages for fleksible befæstelser.
Dimensionering på de tre niveauer kræver, at der fastlægges en trafikbelastning og at
materialemodulerne bestemmes ud fra erfaringer eller er bestemt ud fra målinger.
I katalogdelen klassificeres trafikken ud fra antallet af lastbiler på vejen; men nu baseret på 7 trafikklasser og samtidig indføres et mere nuanceret syn på, hvor mange Æ-10
aksler, der gennemsnitligt er pr. lastbil på de let, henholdsvis tungt trafikerede veje.
Ved den analytisk-empiriske metode og ved simuleringen beregnes antallet af ækvivalente 10 t akseltryk. I beregningerne er der taget højde for effekten af de stadig mere
almindeligt forekommende supersingledæk. Den nye vejregel giver også mere detaljerede retningslinier for, hvordan vognbanebredder og særlige forhold som f. eks rundkørsler tages i regning.
Med hensyn til materialemoduler for asfaltmaterialer er der mere differentierede
valgmuligheder. Der er således i vejreglen angivet materialemoduler for alle de materialer, der er omfattet af Vejreglen for varmblandet asfalt samt overfladebehandling.
Fremgangsmåden ved brug af katalog er i den reviderede dimensioneringsvejregel
den samme som tidligere. Det nye er blot, at papir er erstattet af en cd. Det nye i kataloget er dels en opdatering af materialetyper dels at opbygninger med befæstelsessten
er blevet opgraderet.
Den analytisk/empirisk dimensioneringsmetode er baseret på anvendelse af den
lineære elastiske teori, hvor spændinger og tøjninger beregnes og sammenholdes med
tilladelige værdier afhængig af trafikbelastningen i dimensioneringsperioden. Programmet leder via en række valgvinduer brugeren gennem dimensioneringen.
Det helt nye i vejreglen er muligheden for simulering, hvor befæstelsen dimensioneres på grundlag af simulerede nedbrydningsforløb, der overholder standardiserede eller brugervalgte værdier for materialer, klima og trafikbelastning. I simuleringen gennemkøres en matematisk defineret 30 meter vejstrækning med et tvillinghjul. Under
simuleringen varieres klima- og hastighedsforhold og nedbrydningseffekten beregnes i
100 punkter på vejstrækningen. Med en given befæstelse genereres vilkårligt mange
tilfældigt varierende data for vejstrækningen, der alle opfylder ens krav til materialejævnheds- og tykkelsesforhold, svarende til den variation, der forekommer på en virkelig vej som resultat af anlægsforhold, vejrligsforhold m.m. Med den aktuelle trafikbelastning bestemmes befæstelsesopbygningens levetid ud fra nedbrydning af asfalt22

materialerne, vejens jævnhed i længderetningen og sporkøring. Grænseværdien for
asfaltmaterialerne er sat til, at den gennemsnitlige materialemodul skal være faldet til
2/3 af udgangsværdien. Grænserne for jævnhed udtrykt i IRI er 4m/km og for sporkøringen 10 mm.
Ved simuleringen tages der højde for en klimapåvirkning. Dette kan enten gøres ved at
anvende en ” standard klimapåvirkning ” eller ved, at der indlægges en selvvalgt klimapåvirkning.

AASHTO Design Guide 2002
I USA har man siden 1998 arbejdet på at revidere de eksisterende regler for dimensionering af vejbefæstelser: AASHTO Design Guiden 1986. Amerikanerne har mange
grunde til denne revision, blandt andet er de eksisterende regler baseret på empiriske
metoder, hvor man ønsker at tage en mere mekanistisk-analytisk baseret metode i anvendelse.
Arbejdet med revisionen skrider langsomt frem. Ud fra projektnavnet kan man læse at
forventningerne til arbejdet var, at guiden ville ligge klar til brugerne i 2002. Nu forventes det, at der i år (2003) vil foreligge en endelig version af guiden. Arbejdet udføres i NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) regi. Dette indebærer, som ved alle NCHRP projekter, at guiden vil blive underkastet en evaluering.
Når den foreligger, så skal de reviderede regler ud til høring i alle staterne, og der skal
opnås godkendelse i mindst 2/3 af staterne for at den kan blive et officielt AASHTO
dokument. Hvornår guiden bliver anvendelig for brugerne står således hen i det uvisse.
Guiden vil indeholde værktøjer til dimensionering af alle typer befæstelser:
• Fleksible – bestående af asfaltmaterialer på ubundne materialer
• Halvstive – bestående af et asfaltslidlag på et stabiliseret bærelag
• Stive – bestående af beton eventuelt på et stabiliseret bærelag
Dimensioneringen kan gennemføres på tre kvalitetsniveauer, hvilket vil sige at reglerne angiver forskellige dimensioneringsmetoder afhængig af vejanlæggets betydning
og omfang. Det opereres med tre kvalitetsniveauer: Level 1-3.
Level 1 må betragtes som en ” første klasse” dimensionering. Det nødvendige input til
Level 1 vil give mindst usikkerhed på resultatet af dimensioneringen. Niveauet anbefales anvendt i forbindelse med anlæg af tungt trafikerede veje eller hvor der er
uheldsrisiko eller økonomiske konsekvenser af en for tidlig nedbrydning af vejen. Niveauet kræver laboratorie eller in situ målte materialeværdier og trafikdata.
Level 2 er et mellemniveau, som vil give resultater, der svarer til det man opnår ved
anvendelse af de tidligere udgaver af AASHTO Guiden. Dette niveau anbefales anvendt, hvor der ikke er ressourcer til at anvende niveau 1. Niveauet kræver materialeværdier, der enten bestemmes ved simple målinger eller baseres på erfaringsværdier.
Trafikdata kan ligeledes være baseret enten på simple tællinger eller erfaringsdata.
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