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Siden Dynatest blev grundlagt i 1976, har vi været førende inden for udvikling og produktion 
af udstyr til vejtekniske målinger. 

I dag er vi en global virksomhed, der hjælper både offentlige myndigheder, private  
aktører og entreprenører med at måle, analysere og designe holdbare vejløsninger.  
Vi gennemfører små og store vejtekniske målinger og rådgiver gerne om optimalt  
vedligehold af veje. 

Vores udstyr, målinger og rådgivning gør det muligt at planlægge langsigtet og dermed 
sætte ind med forebyggende vedligehold af alle typer vejbelægninger, og dermed optimere 
det vejbudget, som er til rådighed. 

Når du vælger Dynatest, kan du være sikker på, at dine opgaver bliver løst effektivt, til 
den aftalte tid og til en konkurrencedygtig pris. Du er altid velkommen til at kontakte os 
for en snak om dit projekt. Vi glæder os til at høre fra dig.

Christian Lanng Nielsen 
CEO  
Mobil: +45 2323 1300
E-mail: cln@dynatest.com

Jakob Elsborg Larsen, M. Sc.
Pavement Engineer
Mobil: +45 5339 2335
E-mail: jelarsen@dynatest.com
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Præcise målinger 
Alt måleudstyr fra Dynatest er specielt 
udviklet til at måle bæreevne, vejprofi-
ler, jævnhed, sporkøring, friktion, etc.

Kompetent rådgivning
Højt specialiserede ingeniører og tek- 
nikere er klar til at hjælpe med alt fra 
dataindsamling og -behandling til 
vurdering af en overflades tilstand, 
belægningsdimensionering, Pavement 
Management Systemer og meget mere. 

Brugervenligt software 
Vores software er udviklet til indsam-
ling og bearbejdning af data, grundig 
analyse, afrapportering og præsenta- 
tion af måleresultaterne. 

Dynatest løser opgaver for bl.a. nogle 
af verdens travleste lufthavne, f.eks. 
Hong Kong, Dubai og Schiphol.
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Bæreevnemålinger 

Kend vejens styrke

Med faldlodsmålinger får I et overblik 
over vejnettets strukturelle tilstand. 
Det er vigtig information, når I skal 
lægge en vedligeholdelsesstrategi og 
prioritere investeringer i vejnettet. Og 
målingerne kan være med til at hindre 
pludselige og uventede omkostninger 
til vedligehold af belægningen. 

Med måleresultaterne i hånden, kan I 
også beregne den teoretiske restleve-
tid af belægningen. Restlevetiden er 
et udtryk for den tid, belægningen kan 
bære den forventede trafik, inden  
dimensioneringskriterierne overskrides.

Derudover kan det kritiske lag i 
befæs telsen bestemmes, så I kan 
vælge den helt rigtige vedligeholdel-
sesløsning.

Vores ingeniører og teknikere har 
erfaring med bæreevnemålinger og 
analysearbejde fra mere end tusind 
vej- og lufthavnsprojekter gennem de 
sidste 40 år. Dette inkluderer minifald-
lod (LWD), Falling Weight Deflecto-
meter (FWD) og Heavy-Falling Weight 
Deflectometer (HWD) målinger.

Fordele ved bæreevnemålinger:
• Skader som tyder på bæreevne-
 problemer, vurderes korrekt.
• Befæstelsens styrke kan vurderes i 
 forhold til forskellige scenarier for 
 den forventede trafikbelastning.
• Vurderingen giver en præcis 
 indikation på restlevetiden af 
 belægningen og dens eventuelle 
 behov for forstærkning.

Grundig analyse
Ved efterbehandling af faldlodsdata 
anvendes analyseprogrammet  
ELMOD 6, hvor følgende bestemmes 
og afrapporteres:

• Elasticitetsmoduler for hvert lag i 
 befæstelsen.
• Strukturel restlevetid.
• Fortærkningsbehov.
• Kritiske lag i befæstelsen.

Resultaterne kan leveres, som I 
ønsker. F.eks. i et format som kan 
benyttes i Vejman.dk, RoSy eller andre 
vejdatabaser.

Kend lagenes tykkelse
Kendskab til befæstelsens opbygning 
er essentiel for at bestemme den 
korrekte restlevetid samt eventuelle 
forstærkningsbehov. 

Vi tilbyder to effektive metoder  
til opgaven:
• Georadar
• Boroskop

Med en georadar måling bliver der 
målt kontinuerligt over en vejstræk-
ning. Med et boroskop sker målinger-
ne punktvis. 

Begge metoder er skånsomme over 
for belægningen. I modsætning til bo-
rekerner eller opgravninger, ødelæg-
ges befæstelsen ikke af målearbejdet.

Georadar
Måler kontinuerligt over en strækning. 
Målingerne skal kalibreres, hvilket 
kræver eksakt kendskab til lagtykkel-
ser i minimum to punkter.
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Eksempel på 
georadar-udstyr 
under natmåling 

i lufthavn.

Boroskopmåling
under udførelse.

Boroskopmålinger – step by step

Ved Boroskopmålinger bores der et 
hul i befæstelsen. Hullet er 20 mm i 
diameter og har en maksimal dybde 
på 800 mm. Når hullet er boret, og 
siderne renset for resterende bore-
materiale, sænkes boroskopsonden 
ned i borehullet. Operatøren kan nu 
optisk, lokalisere laggrænser og  
notere dybden i forhold til belæg-
ningsoverfladen. Hvis I ønsker  
dokumentation af boroskopmålingen 
i form af digitale billeder, kan der 
monteres et kamera på udstyret. 

Når målingen er færdig, fyldes hullet 
med det udborede materiale eller nyt 
sandmateriale. Borehullet forsegles 
med en ca. 5 cm ”prop” af sort silikone.

Efterbehandling af faldlodsmålinger 
udføres vha. ELMOD 6, som er det 
absolut førende software på markedet 
til denne type af analyser.
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Vejsyn – og tilstandsvurderinger 

Det betaler sig at kende 
vejens tilstand

Vejsyn og tilstandsvurderinger gør 
det muligt at planlægge og prioritere 
vedligehold af vejstrækningerne. Og 
dermed undgå uforudsete – og ofte 
dyre – reparationer af vejnettet. 

Dynatest har i en lang årrække ud-
ført grundige vejsyn i både indland 
og udland. Det kan være en visuel, 
semi-automatisk eller automatisk 
vurdering. Opgavens art afgør, hvilken 
metode der er den rigtige. 

Under alle omstændigheder er det af -
gørende at kende den aktuelle tilstand 
af belægningen, inden et nyt lag asfalt 
udlægges. Men den visuelle inspektion  
kan også være med til at afsløre, om 
det vil være en fordel med yderligere 
registreringer eller mere grundige 
analyser. 

Ordinært vejsyn
Et ordinært, visuelt vejsyn kan inde-
holde disse registreringer af belæg-
ningens tilstand:

• Revner
• Krakeleringer
• Lunker
• Lapper
• Rivninger/stentab
• Svedning 
• Kantskader
• Belægningsskift

Alt efter jeres behov kan den visuelle 
inspektion ske kørende eller gående. 
Ofte måler vi belægningen kørende og 
bruger vores eget softwareprogram, 
hvor de enkelte skader nemt kan regi-
streres og analyseres. 

Specialeftersyn går skridtet videre
Nogle gange er en grundig detail-
inspektion en fordel. F.eks. i  
forbindelse med udfærdigelse af  
udbudsmateriale, hvor der er behov 
for at registrere flere parametre. 

Ved et visuelt specialeftersyn kan
det ordinære vejsyn suppleres med 
yderligere registreringer, f.eks.: 

• Dæksler & nedløbsbrønde, antal  
og typer.

• Kantstenslysning.
• Tilstand af fortov.
• Tilstand af cykelsti.
• Areal med krakeleringer.
• Areal med lunker & slaghuller.

Det aftales fra sag til sag, præcist 
hvad der skal registreres, hvordan og 
i hvilket format resultaterne bliver 
leveret. 

Det ultimative vejsyn. 
Multi-Funktionelt køretøj (MFV)
Der er flere fordele ved at få vurderet  
belægningens tilstand ved hjælp af et 

Multi-Funktionelt køretøj. For  
eksempel kombinerer vi ”Laser Crack 
Measurement System” med vores  
profilometer, som kan måle alle  
funktionelle parametre på samme tid 
– og ved normal trafikhastighed.                                                                      

Andre fordele ved MFV: 
• Hurtig og 100 % dækning af  

måleområdet. 
• Skader, sporkøring samt jævnhed  

måles ved én overkørsel.
• Regelmæssig inspektion sikrer 

kendskab til udviklinger af revner, 
lapper, slaghuller, etc. Det giver  
et bedre grundlag for at vurdere den 

 fremtidige tilstand af belægningen. 
• I forhold til manuel, visuel inspektion 
 på veje med meget trafik er MFV en 
 mere sikker løsning.
• Objektive målinger sikrer  

repeterbarhed i modsætning til  
manuelle registreringer.

• GPS tracking og registrering sikrer, 
 at skader i belægningen nemt kan 
 genfindes. 

Visualisering af data
Alle måleresultater kan præsenteres 
visuelt og overskueligt ved hjælp af  
vores software. Hvis I hellere vil se 
data og resultater i jeres eget  
Pavement Management System (PMS) 
f.eks. Vejman.dk, så hjælper vi med 
integrationen.
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Dynatest Survey software benyttes til 
at gøre ordinære vejsyn nemmere og 
hurtigere og mindsker herved gener 
for trafikanterne.
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Vejprofilmålinger 

En jævn vej er 
en sikker vej

Der er flere fordele ved at måle vejens 
længdeprofil. Dels er målingerne et 
kvalitets styringsredskab for den løbende 
vedligeholdelse. Men målingerne er i 
høj grad også med til at forbedre trafik-
sikkerheden på vejene.  

Med en Dynatest RSP (Road Surface 
Profilometer) er vi i stand til at måle en 
lang række væsentlige parametre af 
vejens profil: 

Jævnhed 
(International Roughness Index – IRI)
Bilisternes omkostninger, hvad angår
slid, beregnes ud fra vejens jævnhed. 

IRI værdien beregnes ud fra længde-
profilet målt i begge hjulspor. 

Sporkøring
Ved hjælp af 17 lasere beregnes tre 
sporkøringsværdier; højre og venstre 
banehalvdel samt for hele kørebanens 
bredde.

Makrotekstur
Ved at måle vejens makrotekstur kan 
vi identificere strækninger med risiko 
for lav friktion. Det skønnes, at makro-
teksturmålinger formindsker behovet 
for friktionsmålinger med omkring 50 %.

Dynatest RSP´en kan desuden måle 
en række andre parametre: 

• Tværprofil
• Kurveradius
• Stigning/fald (Gradient)
• Tværfald
• Målehastighed
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Flere detaljer, bedre overblik

Dynatest Explorer er et software, som 
kan bruges til at analysere, afrappor- 
tere og præsentere data fra bl.a. vej- 
profilmålinger.
 
På basis af længde- og tværprofilmå-
lingerne kan man beregne mængden 
af materiale, der skal til for at genska-
be en jævn overflade. 

Det er især en fordel, når I skal kalku-
lere, hvor meget asfalt der skal bruges 
til opretning, inden et nyt slidlag ud- 
lægges.

Resultatet kan leveres, som I fore-
trækker det. F.eks. i et format, der kan 
benyttes i Vejman.dk, RoSy eller andre 
vejdatabaser. 

Dynatest RSP målinger kan foretages 
ved normal trafikhastighed – også på 
tidspunkter med megen trafik eller på 
strækninger med mange lyskryds.

Dynatest RSP III påmonteret forenden af en bil.



10

Friktionsmålinger

Undgå glatte veje

Manglende friktion på kørebanen er et 
alvorligt sikkerhedsproblem for bili-
ster, da glatte veje øger bremselæng-
den betydeligt. Derfor er kendskab til 
friktionen på vejnettet vigtigt. Både  
i forbindelse med planlægning af  
vedligeholdelse, men også som  
kontrol af nye belægninger. 

Dynatest har i løbet af de sidste  
mange år udført friktionsmålinger  
på hundredevis af vej- og lufthavns-
projekter. 

Runway friction tester med 
RSP IV monteret foran.

Vi tilbyder friktionsmålinger med 
forskelligt udstyr:
• “Continuously Fixed Slip”Highway  

Friction Tester (HFT)
• “Continuously Fixed Slip” Runway  

Friction Tester (RFT)
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Jævnhedsmålinger 

Cyklerne skal 
også køre godt

Ujævne cykelstier med lapper og 
huller er både til gene og fare for de 
borgere, der cykler. Og desværre er 
dårlige cykelstier hvert år skyld i  
kedelige uheld med store menneske-
lige og økonomiske konsekvenser.  
Alt det, kan målinger af jævnheden på 
cykelstierne, være med til at forhindre. 

Jævnhedsmålingerne giver jer et 
objektivt billede af kørselskomforten 
på cykelstierne, og giver derved et 
godt udgangspunkt for beslutningerne 
omkring drift og vedligehold.

Hurtig og præcis måling af cykelstier.

Vores lille Mercedes SMART bil har 
monteret måleudstyr, digital kamera 
og GPS. Det betyder, at alle resultater 
efterfølgende kan indtegnes præcist i 
f.eks. GIS. 

Under målingen registreres og gem-
mes stiens længdeprofil ved hjælp af 
laserteknologi. 

Måleudstyret er en videreudvikling af 
udstyr, som anvendes til vejprofilmå-
linger. Under målingen suppleres med 
digital billedregistrering. 

Billederne tjener mange formål i en 
moderne kommunal forvaltning og kan 
gavne flere afdelinger i forvaltningen.

Samtidig kan I importere data i eget 
GIS system eller i vores program  
Dynatest Explorer.

Data kan også eksporteres direkte til 
andre systemer. F.eks. Vejman.dk eller 
RoSy.
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Rådgivning 

Kompetente specialister 
står klar

Vores højt specialiserede ingeniører 
og teknikere er klar til at hjælpe med 
alt fra dataindsamling og -analyse, 
vurdering af befæstelsens tilstand, 
belægningsdimensionering, Pavement 
Management Systemer og meget 
mere. 

Hos Dynatest møder I en unik sammen-
sætning af erfaring og kompetencer, 
som gør, at vi kan tilbyde professionel 
rådgivning og sparring på mange  
områder. Inklusiv: 

• Tilstandsvurdering.
• Bestemmelse af restlevetid.
• Strategier for vedligehold. 
• Pavement Management Systemer. 
• Forskningsprojekter/Udviklings-

projekter.
• Dimensionering af belægninger. 
• Assistance med udarbejdelse af 
 arbejdsbeskrivelser.
• Etc.

Rådgivning fra A-Z
En udfordring som er ny for jer, er vi 
sandsynligvis stødt på i et af vores 
mange projekter. Og uanset hvor I er i 
projektfasen, så stiller vi gerne vores 
erfaring til rådighed. 

Kontakt os endelig, hvis I er ved at:
• Designe vejbelægninger
• Anlægge veje
• Vedligeholde vejbelægninger
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Det hjælper vi dig med

Præcise målinger 
Alt måleudstyr fra Dynatest er specielt 
udviklet til at måle bæreevne, vejprofiler, 
jævnhed, sporkøring, friktion, etc.

Kompetent rådgivning
Højt specialiserede ingeniører og 
teknikere er klar til at hjælpe med alt 
fra dataindsamling og -behandling til 
vurdering af en tilstand, belægningsdi-
mensionering, Pavement Management 
Systemer og meget mere. 

Brugervenligt software 
Vores software er udviklet til indsam-
ling og bearbejdning af data, grundig 
analyse, afrapportering og præsenta- 
tion af måleresultaterne. 
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Softwareløsninger

En ekstra dimension til 
gode beslutninger

Det er ikke nok at måle alting korrekt. 
Måleresultaterne skal kunne analyse-
res, og analyseresultaterne skal danne 
et solidt grundlag for de beslutninger, 
som skal tages. 

Derfor har vi udviklet nogle software-
produkter, som hver især gør det en-
kelt at analysere og præsentere data. 

Analyse af faldlodsmålinger  –
ELMOD sætter standarden
Når det gælder analyse af faldlods-
målinger er ELMOD det absolut førende 
software på markedet. Rådgivere og 
universiteter verden over bruger pro-
grammet til design af befæstelser og
bestemmelse af materialeegenskaber. 

ELMODs fleksibilitet gør det særdeles 
brugervenligt. Materialer, nedbryd-
ningsmodeller, belastningstyper og 
klimatiske parametre kan sættes op 
individuelt.

En anden mulighed er LWDmod, en 
software applikation designet til at 
analysere minifaldlodsmålinger.

Software til Pavement Management 
Systems. Unik modellering baseret 
på data
Med baggrund i mange års analyse-
resultater har vi udviklet et Pavement 

Management System kaldet PERS 
(Performance and Economic Rating 
System). Systemet bliver brug af 
rådgivere og ingeniører i hele verden. 
Det samme gælder vores Pavement 
Management System til lufthavne, der 
hedder AIRPORTS (Airport Information 
Retrieval Pavement Optimization of 
Rehabilitation Treatments System). 

Begge systemer er unikke, fordi de 
inkluderer resultater fra bl.a. fald-
lodsmålingerne, som indgår i model-
leringen af befæstelsernes fremtidige 
tilstand. Derved sikrer vi, at vedlige-
holdelsen kan optimeres i forhold 
til metoder og tidspunkter. Med det 
resultat, at I får mest muligt ud af et 
givent budget.

Dynatest Explorer og Dynatest 
Solution Center. Nem og effektiv 
adgang til måledata
Mængden af tilgængelige måledata 
stiger konstant, og det stiller krav til 
systemer, der sikrer overblik – og gør 
det enkelt at optimere, organisere og 
analysere data. Derfor har vi udviklet 
to systemer; Dynatest Explorer og 
Dynatest Solution Center. Begge  
programmer letter den daglige 
adgang til vitale informationer om 
forvaltningens veje.

Dynatest Explorer 
Et effektivt vejdatabasesystem, der 
bruges til illustration af måledata. 
Multi-import af vejtekniske målinger, 
statistiske analyser samt kobling til 
Google Earth er blot nogle af mulighe-
derne, som I får med det SQL basere-
de system.

Disse data kan importeres i 
Dynatest Explorer:
• Vejsynsdata
• Faldlodsmålinger
• Profilmålinger
 ° Jævnhed
 ° Sporkøring
 ° Makrotekstur
 ° Etc.
• Friktionsmålinger
• Digital billedregistrering

Dynatest Solution Center 
Med Dynatest Solution Center åbnes 
dørene til næste generation vejdata-
basesystem. Systemet er nemlig cloud 
baseret, hvilket sikrer, at alle med en 
internetforbindelse kan få adgang til 
data og faciliteter, uanset tid og sted.
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Eksempel på monitorering af 
måleresultater via Dynatest Explorer.

Dynatest Solution Center er den 
nyeste generation af software fra 
Dynatest, som er ideelt til illustration 
af diverse måledata.

Opstartsbillede fra Dynatest 
Pavement Management System 
for lufthavne, hvilket benyttes 
i flere større lufthavne i hele 
verden.

Efterbehandling af faldlodsmålinger 
udføres vha. ELMOD 6, som er det 
absolut førende software på markedet 
til denne typer af analyse.



Vejen til bedre beslutninger

Lad Dynatest hjælpe med at måle, analysere  
og designe holdbare vejløsninger. Vi gennem
fører små og store vejtekniske måleopgaver og 
rådgiver gerne om optimalt vedligehold af veje.

Dynatest Denmark, Gladsaxevej 342, 2860 Søborg
Telefon: +45 7025 3355, www.dynatest.com


