Referat DDA – Dataindsamling fra entreprenørmaskiner
29. juni 2012 – 0900 – 12.00
Vejdirektoratet

Deltagere:
Ole Holmskov(OH), VD
Henrik Høj Mikkelsen(HHM), VD
Sven Ø. Ladefoged(SL), F.R.I.
Christian Nielsen(CN), Danske anlægsentr.
Jens Peter Lund, Spotland
Mads Torp Petersen, Studerende
Claus Rikhof, Studerende
Simon Fogt(SF), BDK (ref.)

1. Arbejdsgruppens organisering:
Gruppen byder velkommen til Mads, Claus og Jens Peter
Aktivitetsgruppen for projekt 1, vurdering af slagprøve:
SF, HHM, CN, JPL, MTP, CR
Aktivitetsgruppen for projekt 2, Bygherrens krav til modtagelse af data:
SF, SL, OM

2. Projekt 1: Vurdering af slagprøve
Det blev aftalt at tidligere aftalte 3 forsøgs kategorier fastholdes.
A:
Tromling af råjord. Kontrol af blødbundområder og
råjordsindbygning.
B:
Tromling af sand i bærelags opbygning til vejkasse
C:
Komprimering med tromle i forbindelse med kalkstabilisering
Status:
Projekt status blev fremlagt af Christian Nielsen. Tromlen er klar på
projektet i Sorø og er blevet monteret med måleudstyr. Der er kun
mulighed for at udføre styrkemåling på tromlen dvs. at tætheden,
komprimeringsgraden ikke kan måles, måles normal med troxler.
Diskussion:
Det blev aftalt at forsøgsprojektet udvides med dokumentation af færdige
overflader dvs. koter med x, y, z angivelse.
Forsøget i marken omfatter i først omgang sand og stabilgrus. Forsøget
deles op i forsøgsstrækninger hvor der både foretages kontrol som forudsat
i projektet samtidig med at der indsamles data fra tromlen. Sammenhæng
mellem disse måledata vil blive evalueret og vil på næste forsøgsstrækning
danne grundlag for en vurdering af den traditionelle kontrolmetode kan
erstattes af eller suppleres at dokumentationsdata fra tromlen.
Forsøgsprojekt:
Adressen er Langelyng 3 i Sorø.
Forsøgsprojekt i marken foregår i uge 38, mandag d. 17. september kl.
09.30. Deltagere: Alle i projektgruppe 1
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Opfølgningsmøde er aftalt til fredag d. 21. september 2012 kl. 09.30 og
afholdes hos Banedanmark. Deltagere: Alle

3. Projekt 2: Bygherrens krav til modtagelse af data
Diskussion:
Rådata skal indeholde x, y, z koordinater og tidspunkt således at data kan
sorteres i lagopdeling og placering.
Tæthed skal defineres.
Næste møder:
Opfølgningsmøde er aftalt til fredag d. 21. september 2012 kl. 09.30 og
afholdes hos Banedanmark. Deltagere: Alle
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