
Rismarksvejs forlængelse, Odense
Vejstrækning på blød bund

af Helle Trankjær, COWI



PROJEKT

Projekt: 400 m vejdæmning over 
engområde med blødbund

Bygherre: Fyns Amt

Entreprenør: Arkil A/S

Rådgiver: COWI A/S



HISTORIK

• Sommer 2001

Nordlig linieføring: Orienterende geoteknisk undersøgelse 
Total blødbundsudskiftning

• Vinter 2001/2002

Supplerende geoteknisk undersøgelse for bredere tracé over engområde

Nordlig linieføring: Total blødbundsudskiftning
Sydlig linieføring: Forbelastning (1 – 3 år)

Kombineret udskiftning + forbelastning
Dalbroløsning

• Vinter 2003/2004

Sydlig linieføring: Geotekniske detailundersøgelser
Forbelastning valgt



GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER
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GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER

Jordbunds- og vandspejlsforhold

• Postglaciale aflejringer, 1,0 á 6,0 m
tørv/gytje
ler
sand

• Senglaciale aflejringer, 0,5 á 4,5 m
kalkgytje, gytje, silt, ler (Allerødaflejringer)
ler, silt
sand, grus

• Glaciale aflejringer
moræneler

Stærkt sætningsgivende aflejringer (w = 220 %): Op til 6 m

Vandspejl i eksisterende terræn



LABORATORIEFORSØG

Triaxialforsøg

• Tørv

cuk = 0,35 σ1' + 5,0 (kPa)
c’ = 0,1 · cuk
q' = 1,6 ( p' + 1,25 · c' )

Konsolideringsforsøg

• Tørv og gytje

Q = A · 60 · ( w – 25 ) / ( w + 40), hvor A = 0,7 á 0,9
Qs = 0,1 · Q
ck ≈ 1,0 · 10-7 m2/s



FORBELASTNING

Princip

Ved forbelastning fremskyndes de sætninger, der vil komme som
følge af belastningen fra den færdige vejdæmning. Sætningerne
fremskyndes ved, at vejdæmningen i en periode (forbelastnings-
perioden), inden den endelige vejbefæstelse etableres, udføres med
en passende overhøjde.

Grundlag

Forbelastningsperiode: 2 år og 8 måneder (nov. 2004 – juli 2007)

Fremtidige sætninger: Så små som mulige



FORBELASTNING

Sætnings- og stabilitetsberegninger (1D + Geoslope)

• Dæmning skal bygges op trinvist i lag af max. 1 m tykkelse

• Blødbund skal være færdigkonsolideret for last af tidligere lag

• Dræntid på max. 100 dage (3 måneder)

• Stabilitetsforholdene er kritiske ved opbygning af dæmning

• Minimum 2 m overhøjde skal tilstræbes



FORBELASTNING

FEM-analyse (PLAXIS)

Stabilitetsforholdene er kritiske!

• Kontrabanket nødvendig

• Stabiliserende effekt af rodnet

• Tørv/gytje lokalt mere forbelastet end forudsat pga. eksisterende 
fyld



FORBELASTNING



FORBELASTNING

Resultat af projektering

Hvor dæmning er højest (og ugunstigste jordbundsforhold):

• Vertikaldræn i net af 1 m x 1 m igennem tørv/gytje (Pg)

• Dæmningen opbygges i 8 lag af 1,0 á 1,2 m tykkelse

• Dæmningen opbygges af sandfyld

• Op til 2,0 m sætning

• 1,5 á 2,0 m aflastning i forhold til færdig vej

Færdig vej

• Op til 10 cm sætning de første 10 år!



ARBEJDETS UDFØRELSE

Opbygning af forbelastningsdæmning

• Etablering af vertikaldræn okt. 2004 -

• 1. påfyldning: 1. nov. 2004 (projekt 24. nov. 2004)

• 2. påfyldning: 15. feb. 2005 (projekt 17. marts. 2005)

• 3. påfyldning: juni-juli 2005 (projekt 6. juli 2005)

• …

• …

• …

• 8. påfyldning: (projekt 24. nov. 2006)

• Afgravning af overhøjde (projekt 17. mar. 2006)



KONTROL

Sætningsplademålinger (Arkil)

Kontrol med - tilfyldningsmængde
- sætninger i CL vej

Installeret pr. 30 m i CL vej

Målinger pr. 8./14. dag 



KONTROL

Slangemålinger (AAU)

Kontrol medsætninger i dæmningens
bredde

Installeret i dybdehuller/kritiske snit 
(st. 4570 og 4680)

Målinger ca. hver 3 måned
- inden udlægning af nye lag



KONTROL (slangemålinger)

Rismarksvej, St.4570, sætninger
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PROJEKTOPFØLGNING (ST. 4575)
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PROJEKTOPFØLGNING (ST. 4550)
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AFRUNDING

Status

Tidsplanen holder

Ikke konstateret brud under opfyldning

Målte sætninger stort set som forventet

Fremtid

Hvis forud for tidsplan: Håb om, at der
kan fyldes et ekstra lag på

Hvis tidsplanen holder: Forsøge at øge
lagtykkelsen


