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Förord 
Vägverket har planer på att införa en mer systematisk uppföljning av sprick-
förekomst på vägarna. Detta är ett led i att få en bättre beskrivning av bärigheten 
på vägarna. För att få en uppfattning om ”state of the art, 2002” vad gäller utrust-
ningar som finns tillgängliga för automatisk sprickmätning har en undersökning 
gjorts. Rapporten sammanfattar vidare informationer och resonemang från olika 
intressenter såsom vägverkets regioner men också från den vägtekniska forsk-
ningen. Frågor som tas upp är varför man behöver information om sprickor. 
Slutligen beskrivs förslag till sprickmått att användas vid tillståndsbeskrivning. 
Informationen har främst hämtats från litteraturstudier, Internet, deltagande i Road 
Profiler User Group (RPUG) 1997 och 2002, personliga kontakter, bland annat 
besök hos TRL (Transport Research Laboratory) i England där sprickmätning 
numera utförs rutinmässigt samt från det pågående doktorandprojektet ”Metodik 
för mätning av sprickor i vägytan på belagd väg” vid CDU (Centrum för 
forskning och utbildning i Drift och Underhåll av infrastruktur) som utförs av 
Petra Offrell, KTH. Då teknikutvecklingen är snabb ska redovisningen av olika 
mätsystem ses som en färskvara. Rapporten har utarbetats på uppdrag av 
Vägverket. 
 
Linköping i oktober 2002 
 
 
 
Leif Sjögren 
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State of the art; Automatisk sprickmätning av vägbanor 
 
av Leif Sjögren 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Behovet att objektivt mäta sprickor ökar i Sverige. Typen av vägslitage har för-
ändrats. Det har utvecklats nya och mer slitstarka beläggningar med stenmaterial 
som är mer resistenta mot slitage och vidare har det skett en övergång till lätt-
viktsdubb. Mer och mer används tunna beläggningar och den dimensionerade 
livslängden har ökat. Den tunga trafiken medför större inverkan på vägen genom 
att volymen ökar, axellaster ökar och högre däcktryck används. Allt detta medför 
att traditionella mått på slitaget, såsom spårdjup, inte längre speglar efterfrågan 
utan istället blir en övergripande information om sprickförekomst efterfrågad. I 
USA, Japan och Sydeuropa finns en tradition i uppföljning och mätning av sprick-
förekomsten på vägar. Därför har många av sprickmätarna sitt ursprung därifrån. 
Förr menade man med automatisk sprickmätning främst att man via filmning 
”flyttade hem” en avbildning av vägytan och i en efterbehandling med hjälp av 
visuella bedömningar gjorde en kartering. Karteringen innebär en klassificering av 
sprickorna vad gäller omfattning och svårighetsgrad. Nackdelen är att detta är ett 
subjektivt och tidskonsumerande förfarande. Tekniken som användes för film-
ningen kräver att man framkallar filmen. Tillvägagångssättet finns än idag men 
numera är det främst tre andra metoder som driver utvecklingen, nämligen: 
 
1. traditionell videoteknik (digital och analog) 
2. s.k. linescan-video (digital och analog) 
3. linjelaser (avståndsmätning, punkt eller skanning längs en linje) 
 
Som representanter för mätsystem som använder de tre metoderna kan nämnas, 
1: PAVUE (Laser RST), WiseCrax (ARAN), 2: HARRIS och 3: G.I.E.Laser 
Vision och Laser RST. 

För att få kallas ett helt automatiskt system bör en automatisk klassificering 
och bedömning ingå. Detta är fortfarande den största svårigheten att tekniskt lösa. 
Det behövs en mycket stor processorkraft och väl utvecklad klassificeringsmodell 
för att åstadkomma detta. Helst bör detta också ske i realtid vid filmningen för att 
reducera lagring av de datamängder det handlar om. 
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State of the art; Automatic crack measurement of road surfaces 
 
by Leif Sjögren 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
The need for objective collection of crack information has increased in Sweden. 
The type of wear of the road surfaces has changed. New, more stronger and long 
lasting pavements have been developed. The use of lightweight studs has also 
changed the degree of wear. The use of thin pavements increases and the designed 
life expectation has grown. The amount of heavy traffic increases and maximum 
allowed axle load, as well as maximum allowed tire pressure increases. All this 
leads to a change from the traditional measures like rut depth to more adequate 
measures like crack information. In USA, Japan and south of Europe there is a 
tradition in inventory of cracks. That is the reason why so many of the existing 
crack measuring systems has their origin here. The first automatic systems were 
actually half automatic, they collected pictures of the surface and in a post process 
the pictures was subjectively judged to describe cracks. The judgment to classify 
consists of two phases, severity level and degree of seriousness. This manually 
inspection is a time consuming process and has a low level of repeatability. The 
first semiautomatic systems used film that had to be developed. This is still used 
but the technique to acquire films has improved and continues to improve. There 
are mainly three types of techniques that are used to day, namely: 
 
1. Traditional video (analogue and digital) 
2. Line scan video (analogue and digital) 
3. Distance measuring laser cameras (point or line scan) 
 
As examples of the three different techniques the following systems can be 
mentioned: 1: PAVUE/Laser RST and WiseCrax (ARAN), 2: HARRIS, 3: G.I.E. 
Laser Vision and Laser RST. 

To get a complete automatic crack-measuring system there is also a need for an 
automatic classification and judgment. This is still the most difficult part to 
achieve. A lot of processor power and a well functioning classification model are 
needed to do this. To reduce the amount of data it would be an advantage to do 
this in real time. 



 

8 VTI notat 24-2002 



 

VTI notat 24-2002 9 

1 Inledning 
För att underlätta vägunderhåll och för att skapa möjligheter för tillstånds-
beskrivning av vägytan har i Sverige under många år vägytedata samlats in. Till-
ståndsbeskrivningen används i sin tur bland annat för prioriteringsberäkningar av 
vägunderhåll i vägverkets beslutstödsystem. 

Före datorteknikens intåg skedde insamlingen endast manuellt och bedöm-
ningen av tillståndet gjordes från manuellt insamlad data. Sedan 1986 har data 
samlats in med multifunktionsmätare (mätsystem som simultant samlar in flera 
olika typer av data vid en given tidpunkt). Den första mätbilen i Sverige kallades 
SAAB RST (SAAB Road Surface Tester) och den efterföljande generationen med 
kontaktlös mätning kallades Laser RST. 

Mätsystemen har utvecklats i takt med datatekniken. Men för måtten som ska 
beskriva vägyteegenskaperna har endast en långsam utveckling skett trots nya in-
sikter och förändrade behov och möjligheter. För sprickmått och metoder för mät-
ning av sprickor på vägar har en efterfrågan uppstått. Flera utvecklare och 
forskare försöker lösa möjligheten att på ett objektivt och rationellt sätt mäta och 
kartlägga förekomst av samt svårighetsgrad för sprickor i vägytan. 

För att åstadkomma en rationell och objektiv metod för analys och kart-
läggning av sprickförekomst och dess svårighetsgrad behövs först och främst ett 
system för insamling av data om vägytans sprickor. Steg två är att analysera och 
bedöma dessa sprickor samt utnyttja resultatet på ändamålsenligt sätt. Flera auto-
matiska system och manuella karteringsmetoder har utvecklats för att uppfylla 
detta. 

Motivet för att utveckla automatiska system är att man visat att en visuell in-
samling med manuell bedömning saknar tillräcklig reproducerbarhet och repeter-
barhet. Med reproducerbarhet menas att åstadkomma samma resultat med olika 
system av samma typ, t.ex. överensstämmelsen mellan bedömningar från två olika 
personer då de betraktar samma sträcka. Repeterbarhet innebär graden av överens-
stämmelse då ett system (samma exemplar av en typ) gör upprepade mätningar av 
samma sträcka. 

Fördelen med en manuell metod är förstås att bedömaren kan ta hänsyn till 
flera påverkande faktorer utöver sprickbeskrivningen då karteringen utförs. 
Bekymret är att erfarenheten och skickligheten är olika mellan bedömare och att 
en ”kalibrering” av dessa måste göras. Vidare är det endast rimligt att samla in-
formation för en mycket liten del av vägnätet på detta vis. För att rationellt samla 
in objektiv information av ett större vägnät behövs en automatisk metod. Kraven 
på detaljgrad vid detekteringen av sprickor och erfarenhet vid bedömning av 
sprickskador och dess orsak och betydelse skiljer sig mycket mellan objekts-
mätning och vägnätsmätning. Specifikationerna för ett automatiskt spricksystem 
skiljer sig därmed mycket beroende på var det ska användas. De flesta automa-
tiska system som nu finns lämpar sig främst för vägnätsmätning vad gäller 
detaljgrad. 
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2 Sprickors uppkomst och betydelse 
Sprickor i en beläggning kan uppstå av ett flertal orsaker. De kan vara lastobero-
ende, lastberoende eller en kombination av dessa orsaker. En svag fog bildar en 
svaghetszon vilket i kombination med lastpåkänningar kan ge upphov till att en 
spricka uppstår. Beträffande belastningsbetingad sprickbildning kan sägas att 
sådan alltid inträffar ”förr eller senare” (om en väg inte åtgärdas av andra skäl före 
sprickstadiet) och att omfattningen och svårighetsgraden obevekligt ökar med 
tiden om åtgärd ej vidtages. 

Sprickstadiet medför framför allt två effekter: 
 
• Beläggningens lastspridande förmåga reduceras 
• Vatten infiltrerar överbyggnaden/undergrunden 

 
Den förstnämnda effekten innebär att påkänningarna i underliggande obundna 
lager/undergrund ökar. Av detta skäl men framför allt i kombination med den 
andra effekten – vatteninfiltration – ökar risken för kvarblivande deformationer i 
större eller mindre grad. Avgörande är materialens stabilitet/deformationskänslig-
het och vattenkänslighet.  

Sprickor uppstår i vägytan till följd av påkänningar orsakade av trafik och 
klimat. I många fall samverkar trafik- och klimatbelastningen och påskyndar ned-
brytningsförloppet. Sprickor har inte någon direkt inverkan på trafiksäkerhet och 
åkkomfort, förutom sprickor som är väldigt breda, t.ex. tjälsprickor. Indirekt 
påverkar sprickor ändå vägens funktionella egenskaper eftersom sprickbildning 
påverkar vägens bärighet negativt. Vatten kan tränga ner i vägkonstruktionen 
genom sprickorna och påverka de obundna konstruktionslagrens bärighet, vilket 
resulterar i en accelererad nedbrytning av hela vägkonstruktionen. 

Ytsprickor har länge ansetts vara ett fenomen som beror på klimatbetingade på-
känningar. Under senare år har forskare från hela världen börjat omvärdera 
orsakerna till att sprickor börjar i ytan eller nära ytan. Rapporter har visat att före-
komsten av ytsprickor är omfattande och att de delvis kan anses bero på stora 
kontakttryck mellan däck och vägyta. Även den ökade styvheten i ytan pga. åld-
ring påverkar sprickbildningen. I de flesta dimensioneringskriterier för utmattning 
är fortfarande sprickor som börjar i underkanten av asfaltlagret dimensionerande. 
Detta stöds av den linjär-elastiska teorin där de högsta beräknade dragtöjningarna 
uppstår i asfaltens underkant. Andra mer sofistikerade teorier är svåra att tillämpa 
då de kräver kunskap om materialegenskaper som är mycket svåra och ibland 
omöjliga att mäta. 
 
 
 
3 Olika typer av sprickor 
Sprickor kan delas in i olika typer och benämningar beroende på dess geometriska 
utseende, var de förekommer på vägytan, men också efter orsak till sprickans upp-
komst eller i vilken fas i tiden den befinner sig. 

Exempel på benämning efter utseende är tvärgående eller längsgående sprickor 
samt krackeleringar. Exempel på sprickor benämnda efter orsak är strukturella 
sprickor (belastningssprickor, utmattningssprickor, glidningssprickor, belastnings-
sprickor, kantsprickor och fogspricka), klimatbetingade sprickor (tjälsprickor, 
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temperatursprickor, blocksprickor, sättningssprickor och meandersprickor) samt 
reflektionssprickor (spricka som uppträder på ytan orsakat av en tidigare olagad 
spricka från ett undre lager). De lastberoende sprickorna är endera längsgående 
sprickor i spårkanterna vilka initieras i ytan (normalfall) eller krackelering (i regel 
stadiet efter de längsgående sprickorna men kan vid underdimensionering/stora 
påkänningar uppstå direkt). En spricka mellan två beläggningsdrag kan kallas 
skarvspricka. 

Sprickutveckling delas ofta in i två olika faser. Den första fasen benämns 
sprickinitiering (sprickans tillkomst) och den andra sprickpropagering (sprickans 
utveckling med hänsyn tagen till svårighetsgrad och utbredning). 
 
 
 
4 Behovet av sprickinformation 
Det finns olika anledningar varför man ska samla in information om sprickor i 
vägar. Sprickor i vägytan är symptom på allvarliga skador i vägen som påverkar 
vägarnas strukturella styrka och slitlagerbeläggningarnas beständighet.  
 
4.1 Strategisk kartläggning, tillståndsbeskrivning 
Det statliga belagda vägnätet består idag av ca 30 % s.k. obyggda vägar, vägar 
som aldrig byggts från grunden eller dimensionerats för dagens krav på belast-
ning. Vägar utvidgas och breddas men sidostöden förbättras kanske inte i samma 
grad. Ständigt pågår en utveckling som påverkar vägens sprickbenägenhet. Som 
ett led i den strategiska processen för att beskriva vägnätets tillstånd är det därför 
bra att kunna följa upp och kartlägga sprickförekomsten. Med denna information 
kan man skapa ett mått för uppföljning och därmed optimering av åtgärder (drift 
och underhåll). Av de nordiska länderna är det endast i Finland som det idag sker 
en systematisk uppföljning av sprickor. Det hela sker dock med hjälp av manuell 
kartering och man letar efter en lämplig automatisk metod. Genom att inventera 
vägnätet och få en samlad bild av spricktillståndet kan man bedöma vägnätets 
totala behov av reparation samt få en relativ bedömning mellan olika regioners 
tillstånd. I USA och många andra länder är sprickinformation en av de viktigaste 
beståndsdelarna i tillståndsbeskrivningen. 
 
4.2 Planering av drift och underhåll 
Vid studier av sprickor och dess utbredning kan skadetypen och graden av skada 
beskrivas. Därmed kan rätt åtgärd sättas in för att reparera vägen. För drift och 
underhåll krävs mera detaljerad information om sprickorna än för den strategiska 
kartläggningen. 
 
4.3 Vägteknisk forskning 
I den vägtekniska forskningen har man länge samlat in information och beskrivit 
sprickor genom att kartlägga typ, läge och svårighetsgrad på provsträckor. Detta 
behövs för att t.ex. bygga modeller och bedöma olika vägmaterial och väg-
konstruktioners funktion. En bestämning av sprickförekomst för hela vägnätet 
som dessutom är objektiv har inte funnits tidigare och öppnar nya möjligheter att 
validera och förbättra nedbrytningsmodeller. 
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5 Mätmetoder och strategier 
Traditionellt har sprickor karterats med hjälp av manuella metoder. Sprickorna har 
t.ex. klassats enligt ”Bära och Brista” eller enligt andra standardiserade skade-
kataloger. Fördelen med en manuell metod är att man kan få både en detektering 
och klassificering direkt vid karteringen. Man kan avgöra vad som orsakat 
sprickan och vilka andra kringliggande faktorer som spelat roll och därmed kan 
man omgående avgöra hur den bästa återställningen skall utföras. En manuell 
metod att detektera och inspektera sprickor kan klara av att se en mera detaljerad 
spricka än någon maskinell eller automatisk metod idag kan göra. En manuell 
metod är dock utesluten vid inventering av större vägnät av flera skäl som låg 
säkerhet för karterare, dålig reliabilitet hos metoden samt orimligt att samla data 
för ett större vägnät. Frågor som återstår att lösa är hur ofta och vilket urval av 
vägnät som ska mätas? Om automatisk sprickmätning kunde kopplas till de mät-
bilar som regelbundet mäter vägnätets tillstånd vad gäller ojämnheter så kan detta 
avgöra omfattningen. Om sprickmätningen ska ske separat så bör man göra en 
analys av nödvändig omfattning och vilken regelbundenhet som behövs. 

I England har Highway Agency (HA) startat ett flerårigt program för bland 
annat inventering av sprickor. Programmet kallas TRACS (Traffic-speed 
condition surveys). I en upphandling har man valt ett mätsystem (RAV-Road 
Assessment Vehicle från WDM inc.) se 11.11 att användas för datainsamling de 
första åren. Vägnätet har klassats i olika prioritetsordning, från små till stora vägar 
och omfattningen av mängden mätning har specificerats. En intressant iakttagelse 
som kan göras är valet av strategi. Vid utvärdering av sprickmätningen måste man 
välja strategi, antingen vill man ”fånga” alla sprickor och får då acceptera att man 
får med ett antal ”falska” data eller brus eller så väljer man alternativet att filtrera 
sina bilder så mycket att det som redovisas är garanterade sprickor som kan åter-
finnas på vägen. I England har man valt att göra det senare, dvs. de data man får 
beskriver till största sannolikhet en befintlig spricka. Nackdelen är att man missar 
flera av de existerande sprickorna. En siffra som nämnts är att man fångar ca 13 % 
av de sprickor som finns med denna strategi. 
 
 
 
6 Faktorer som i framtiden ökar behovet av 

sprickinformation 
6.1 Minskat slitage 
Vanliga bilar sliter endast marginellt på belagda vägar, åtminstone så länge som 
de inte har dubbdäck. Det finns flera samverkande orsaker till det minskade 
slitaget. En är att det utvecklats nya och mer slitstarka beläggningar med sten-
material som är mer resistenta mot slitage och en annan den successiva över-
gången till lättviktsdubb från början av 1990-talet. Idag är därför inte beläggnings-
slitaget ett lika akut problem men det är fortfarande viktigt att ta hänsyn till 
slitaget vid val av stenmaterial och beläggningstyp. Sammanfattningsvis betyder 
detta att slitagespår minskar i betydelse och nedbrytningen måste upptäckas från 
andra egenskaper, t.ex. sprickinformation.  
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6.2 Ökande axellaster 
I de nordiska länderna liksom i många andra europeiska länder spelar den tunga 
trafiken och dess ständigt fortgående ökning en avgörande roll för fortskridandet 
av vägnedbrytningen. Trafiken förutsätts öka med ca 3 % i genomsnitt årligen och 
speciellt den tunga trafiken kommer med säkerhet upp i denna siffra. Tendensen 
är också att denna ökning kommer att hålla i sig även under början av 2000-talet, 
det kan t.o.m. bli tal om att ökningstakten förstärks. I Sverige har t.ex. ökningen 
för den tunga trafiken varit av denna storleksordning under några år i samband 
med högkonjunkturen. Sverige har haft en relativt kraftig utveckling av den 
maximalt tillåtna bruttovikten för lastbilar fram till dagens tillåtna 60 ton (figur 1). 
 
 

 
Figur 1  Utvecklingen av tillåten bruttovikt på lastbilar i Sverige. 
 
När axellasterna ökar påverkas naturligtvis vägen och nedbrytningstakten ökar. 
Det klassiska sättet att beräkna olika axellasters relativa vägförslitning (huvud-
sakligen deformationer) är enligt den nu 40-åriga s.k. fjärdepotensregeln som togs 
fram genom omfattande analyser av de s.k. AASHO-försöken i USA i början av 
1960-talet. Regeln säger att den relativa vägförslitningen av axellasten A jämfört 
med axellasten B är (A/B)4. Det betyder t.ex. att en fördubblad axellast från 4 till 
8 ton ökar vägförslitningen 16 gånger. Genom att den maximalt tillåtna brutto-
vikten ökat så påskyndas därmed nedbrytningen av vägytan; vägar som byggts för 
fordon med lägre maximalvikt kommer att behöva restaureras tidigare än om axel-
lastgränsen behållits till vad som ursprungligen sagts. 

Inom EU kom man dessutom för några år sedan överens om att låta den maxi-
mala vikten på drivande axel gå upp från 10 till 11,5 ton och från 16 till 19 ton på 
boggiaxel.  
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6.3 Ökande däcktryck 
Den stora ökningen av däcktrycken på tunga fordon är en allvarlig utveck-
lingstendens för belastningen på vägarna. Deformationen ökar då hjultryck ökar 
och påkänningen är större med singel- än för parmonterade däck. En övergång till 
allt fler singeldäck påverkar vägens nedbrytning negativt under antagande att 
andra faktorer är konstanta. 
 
6.4 Vägkonstruktion, tunna beläggningar och ökad 

dimensionerad livslängd 
Sedan tidigare regelverk för vägkonstruktioner skrevs, (t.ex. VV:s Byggnads-
tekniska anvisningar BYA 84), har både maximalt tillåten bruttovikt och axellast 
ökat väsentligt på lastbilarna. Stora delar av det svenska vägnätet är således 
konstruerat vid en tid när man hade betydligt lägre belastningar på vägarna. 
Dagens vägnät är därför med våra mått mätt relativt tunt. 

Man ser också idag en klar tendens att öka den livslängd som vägkonstruk-
tionerna dimensioneras för. I stället för att bygga med syfte att vägen ska hålla i 
cirka 20 år, som tidigare gällt generellt över Europa, konstrueras vägar i vissa fall 
för att fungera i upp till 40 år. Kraftigare och dyrare konstruktioner för att klara 
den tunga trafiken ligger också i användarnas intresse. Ju längre perioder en ny 
väg håller, desto färre arbetsinsatser måste till och desto mindre blir störningar på 
trafiken. 

I Väg 94 har en anpassning gjorts till EU-lasterna, från 10 till 11,5 ton på 
singelaxel och från 16 till 19 ton på boggieaxel. Ett förarbete till Väg 94 visade att 
den erforderliga asfalttjockleken skulle öka starkt med detta regelverk. På det 
mest trafikerade vägnätet var skillnaderna relativt små, medan det på det ”medel-
högt” trafikerade vägnätet (två- och tresiffriga vägar) blev stora förändringar i 
erforderlig asfalttjocklek vid ökande trafiklaster. I vissa fall ökar asfalttjockleken 
med 100 % mellan BYA 84 och VÄG 94.  

När ett tungt fordon kör över en ojämn vägyta ger detta upphov till dynamiska 
hjullastvariationer som skadar vägen så att ojämnheten ökar med åtföljande större 
hjullastvariationer och därmed en ytterligare försämring av vägytan dvs. man 
accelererar nedbrytningen av vägen. En gradvis försämring av jämnheten medför 
en försämring av bärigheten. Denna process torde vara snabbare ju lägre initial-
bärigheten är. Detta innebär att högre krav på jämnhet bör ställas på svagare vägar 
än på starka. Det är därför angeläget att genom fortlöpande mätningar följa den 
gradvisa försämringen av vägytan så att förbättringsarbeten kan igångsättas innan 
nedbrytningen gått för långt. 

 
 
 

7 Förslag till sprickmått vid automatisk sprick-
inventering 

Ett tänkbart sätt att hantera kartläggning av sprickor är att dela in dem i belast-
ningsbetingade och icke belastningsbetingade sprickor. En förenkling för att skapa 
ett mätbart mått på sprickor skulle då vara att göra en beskrivning av den totala 
längden sprickor oberoende av typ som upptäcks i och nära hjulspåren samt utan-
för hjulspåren per inmätt väglängd. Utdata skulle sedan presenteras som mängden 
belastningsbetingad spricka (summan av sprickdata från i och nära hjulspåren) 
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samt icke belastningsbetingad spricka (summan av sprickor utanför hjulspåren). 
Förslaget bygger delvis på ett förslag till standard från AASHTO (American 
Association of State Highway and Transportation Officials). Standarden har be-
teckningen PP44-00 och är en vägledning för användare att klassificera sprickor. 
Den dominerande principen för uppdelningen innebär att man skiljer belast-
ningsbetingade sprickor från icke belastningsbetingade. För att skilja på belast-
ningsbetingad spricka eller ej så delas vägen in i fem zoner, de två spåren, mellan 
spåren och utanför spåren. Summan av spricklängd som hör till zonerna i spåren 
räknas som belastningsbetingade sprickor och övriga följaktligen som ej belast-
ningsbetingade. Många frågor återstår dock att svara på: 
 
• När ska en företeelse mättekniskt definieras som spricka? Vilken utbredning 

och form hos en polygon definierar en spricka? 
• Till vilken zon ska en spricka räknas då den passerar flera zoner? Problemet 

är att det tekniskt kan vara svårt att dela upp en spricka så att dess delar 
tillhör respektive zon om den ursprungligen valts som en lång sammanhäng-
ande spricka. 

• Hur ska krackelering beskrivas, räcker det med att mäta spricklängd? 
• Hur ska svårighetsgraden avgöras? Arbete att besvara några av dessa pågår 

men mycket återstår. Då man har svaret på dessa frågor så kan man ytter-
ligare förfina måtten genom att t.ex. använda sprickornas riktning, tvärs- eller 
längs vägbanan samt någon möjlig klassning av bredd. 

 
 
 
8 Krav på ett sprickdetekteringssystem 
Ett sprickmätningssystem består av fyra steg eller delar, se figur 3. 
 
1. datainsamling 
2. digitalisering 
3. bedömning/klassificering och 
4. presentation 
 
Om man antar ett system med bilder och bildbehandling kan man tala om följande 
förlopp. I steg 1 fångas vägytan med t.ex. video, i steg 2 digitaliseras bilden 
genom att först skapa en beskrivning bestående av gråskalenivåer, se undre delen 
av figur 2. Gråskalebilden ska sedan filtreras så att endast önskad information, 
dvs. sprickorna återstår. I övre delen av figur 2 finns exempel på resultatet av en 
enkel filtrering så att endast sprickor återstår (svart/vit bild). Vidare filtrering be-
hövs för att ta bort ”bruset” mellan sprickorna. Efter digitaliseringen och filtrering 
återstår polygoner som ska representerar upptäckta sprickor. I detta skede har man 
skapat s.k. sprickkartor över vägytan. 
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Figur 2  Digital bild av vägyta. 
 
Slutligen skall i steg 3 göras en bedömning och klassificering från sprickkartorna 
för att avgöra vilken typ och hur allvarlig sprickan är och var på vägen den finns 
för att sedan presentera data för användarsystemen i steg 4. 
 

 
Figur 3  Principen för sprickmätningen. 
 
Så kallade automatiska system syftar ofta på att steg 1: datainsamlingen är auto-
matisk. Det existerar väldigt få system där både steg 2: digitalisering och steg 3: 
bedömningen är automatisk. Ett helautomatiskt system har både en automatisk in-
samling och analys (bedömning/klassificering). Det finns många system där 
endast insamlingen är automatisk och analysen är manuell. Analysstationen i 
PAVUE är troligen ett av de främsta automatiska systemen idag som kan utnyttjas 
för bedömning. Med den snabba teknikutvecklingen och ökade krav finns dock 

Polygon 

Gråskalebild 

Svart/Vit-bild 
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alla förutsättningarna för att flera skall dyka upp. I Australien har man kommit 
långt med ett system kallat RoadCrack. Det ideala systemet samlar in en komplett 
tredimensionell beskrivning av ytan med en upplösning som gör det möjligt att 
tolka sprickor så små som 1/10 mm. I en sådan beskrivning ingår de tre dimen-
sionerna bredd, längd och djup. En normal visuell bedömning klarar, beroende på 
omständigheter att detektera ca 3–5 mm breda sprickor. Fördelen med den visu-
ella bedömningen är att den oftast klarar att omedelbart avgöra om sprickan är 
lagad och/eller har ett djup samt vilken typ sprickan hör till. Steg 1, 2 och 3 i 
figur 3 utförs på en gång vid visuell inspektion. Nackdelen är att metoden är 
mycket beroende av omgivningsljus och väderförhållande. De automatiska 
metoder som nu finns bygger främst på en tvådimensionell beskrivning av väg-
ytan via bilder. De två dimensionerna bredd och längd kan beskrivas. 

Det finns många svårigheter vid sprickdetektering hos vägytor. En spricka har 
ofta inte en skarp kant utan består av bindemedel och krossad eller sliten sten som 
försvunnit i olika grad på kanten. I figur 4, som föreställer ett tvärsnitt av en 
spricka är det svårt att avgöra vad som skall definieras som bredden. Är det av-
ståndet A eller B eller något annat? Vidare varierar bredden längs med sprickan. 
Det verkliga djupet hos en spricka är också mycket svårt att avgöra. Särskilt om 
man antar att sprickan har sitt ursprung från de undre delarna av vägkonstruk-
tionen. Sprickan kan också vara fylld av sand eller smuts. 
 

A
B

 
Figur 4  Principiellt tvärsnitt av en spricka.  
 
 
 
9 Metoder för detektering av sprickor 
9.1 Manuell metod 
En manuell metod innebär att både detektering och bedömning sker visuellt. Detta 
utförs genom att man visuellt inspekterar sträckan genom att man går längs 
sträckan och för ett protokoll över skadorna. Traditionellt använder de manuella 
metoderna bildkataloger som kalibrering och stöd vid bedömningen. Exempel på 
sådana kataloger är Bära och Brista eller SHRP-programmets manual. Ett 
manuellt förfarande är orimligt att utföra då man vill beskriva ett helt vägnät. 
 
9.2 Automatiska metoder 
I huvudsak finns det tre detekteringsprinciper för de automatiska systemen, 
processfilm och videofilm samt djupmätning med linjelaser eller punktmätande 
laser. 
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9.2.1 Filmning, video- eller processfilm 
Filmmetoderna ger endast en tvådimensionell bild av ytan och kan således endast 
beskriva bredd och längd hos sprickan. Av filmmetoderna ger processfilmen av-
gjort den bästa upplösningen av sprickan. Om man vill ha en automatisk analys 
krävs dock att filmen digitaliseras och därmed avgörs upplösningen av digitalise-
ringsutrustningens prestanda. Videofilm har en sämre upplösning än processfilm 
och måste också digitaliseras. Fördelen är att det inte behövs någon framkallning 
av filmen och att den kan märkas med vägidentifikation/positionering direkt vid 
filmningen. Idag finns digitalvideo som innebär att bilden är digital redan från 
början. Detta är en stor fördel jämfört med traditionell hantering där det vid kon-
verteringen från/till analog och digital signal och lagring på videoband försvinner 
mycket av kvaliteten (upplösningen) hos bilderna. Generellt gäller att ju mindre 
yta en bild representerar desto bättre blir upplösningen. Man kan säga att under 
bra ljusförhållande kan en idealiserad spricka med bredden ca 1 mm upptäckas. 
Vill man detektera smalare sprickor krävs specialmetoder. Detta gäller både 
processfilm och videofilm. Genom att koppla samman flera videokameror kan 
man behålla upplösningen och samtidigt täcka mera vägbredd med bibehållen 
upplösning. Om upplösningen ökas per ytenhet så ökar också kravet på analys-
stationen och tiden för analys eftersom mängden data att hantera ökar. Den kanske 
viktigaste komponenten vid filmning är belysningen. Om bilderna som skickas in 
i analysstationen består av en bild utan störning från omgivande skuggor och med 
övrigt likartade omgivningsljusförhållanden kan analysen utföras med betydligt 
enklare process och därmed snabbare. 
 
9.2.2 Avståndsmätande linje- eller punktmätande lasrar 
Detektering med hjälp av avståndsmätande linjelasrar ger en relativt bra upp-
lösning i tvärled av vägen, normalt från 2 mm och uppåt. Använder man punkt-
mätande lasrar blir upplösningen i tvärled sämre oftast från 100 mm. För linje-
lasrar är upplösningen i längsled ofta dålig, typiskt 100 mm. Den punktmätande 
lasern har dock en god upplösning i längsled, typiskt 1 mm. Som exempel på ett 
punktmätande system kan Laser RST nämnas. Med hjälp av 6 lasrar placerad 
tvärs bilens front mäts ”sprickor”. Principen utnyttjar att lasern kontinuerligt 
mäter avståndet till vägytan och detektering sker via valda kriterier då laserstrålen 
mäter ner i en ”spricka”. Kriterier innebär att då en laser upptäckt en ”spricka” så 
sorteras den in i kategorier av förvalda bredder och djup. På så sätt kan man få en 
fördelning av sprickor med olika djup och bredder för ett vägavsnitt. Som tidigare 
sagts så är nackdelen att den laterala täckningen är dålig, endast 6 lasrar samt att 
grov makrotextur och hål kan räknas in som sprickor. Metoden är dock snabb och 
ett resultat finns redan vid mätningen. Med lämpliga statistiska utvärderingar kan 
metoden vara användbar vid översiktlig informationsskanning av stora vägnät för 
att t.ex. optimera insatser med mera noggrannare metoder. 
 
9.2.3 Andra metoder 
Det finns försök där både infrarött ljus (värmealstring) och ultraljud använts för 
att detektera sprickor men har inte lyckats på grund av kravet på mätning i hög 
hastighet. För objektsmätningar kan troligen värmefotografering och modern bild-
behandling användas för att åstadkomma en sprickbild. 
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9.3 Kostnader 
Det innebär en hög investeringskostnad för att få ett system som är anpassat för att 
samla in sprickinformation som passar för tillståndsbeskrivning (kvantitativ in-
samling). Kravet är att alla stegen i figur 3 är automatiserade, på grund av mäng-
den data. Vill man dessutom ha hög upplösning ökar kostnaderna ytterligare. Ana-
lysen tar längre tid och det krävs mycket dyrare utrustning för att uppfylla detta. 
För planering av underhåll och viss forskning kan hög upplösning (kvalitativ in-
samling) vara viktigare än möjligheten att samla in data för många mil väg. Efter-
som det vid drift och underhåll är en begränsad mängd vägsträcka man önskar ut-
värdera kan man acceptera att det tar längre tid för analysen. 
 
 
 
10 Metoder för bedömning/klassificering av 

spricktyp och svårighetsgrad 
Det finns ett antal metoder för värdering och bedömning av sprickor. SHRP 
(Strategic Highway Research Program) har gjort en manual för detta, i Sverige 
finns bilder och beskrivningar i Bära eller brista: Handbok i tillståndsbedömning 
av belagda gator och vägar utgiven av Svenska Kommunförbundet, Väg- och 
Trafikinstitutet och Vägverket. 

I Finland med flera länder har man bilder på sprickor som en bedömare 
kalibrerar sig emot och på liknande vis har man gjort på flygplatser med en 
detaljerad katalog hur man manuellt ska bedöma. Många länder har skapat bild-
bibliotek som hjälp vid bedömningen. Bristen med dessa system är att bedöm-
ningarna blir personberoende och beroende på tidpunkten på dygnet när man be-
traktar ytan och dess sprickor. I Frankrike valde man tidigt att övergå till auto-
matisk bildfångst med hjälp av processfilm (smalfilm som kräver framkallning). 
Bedömningen av sprickorna gjordes dock manuellt av personer som betraktade 
filmen. Man startade en utveckling av ett bedömningsprogram som objektivt 
skulle bedöma bilderna efter att de digitaliserats. Programmet kallades 
MACADAM. På den tiden var detta ingen lätt uppgift och utvecklingen är ned-
lagd. I Japan är det vanligt att samla in bilder med hjälp av processfilm som filmas 
med konstljus nattetid för att inte påverkas av omgivningsljuset. I Finland har man 
årligen samlat bedömarna för att kalibrera dessa mot varandra genom att låta 
dessa bedöma samma sträckor. Trots detta inser man att tillförlitligheten i bedöm-
ningar blir så låg att de är av ringa värde. Man söker nu en automatisk metod. I 
Holland har man kommit fram till samma slutsats och har där valt att använda en 
automatisk metod. Det har dock visat sig att inte heller detta alltid är en enkel 
lösning. I Sverige valde man tidigt att satsa på automatisk sprickmätning. Ett 
system började utvecklas redan 1990 och kallades då Hybridsystemet. Man lärde 
sig en hel del om bekymmer med ljussättning och kameravinklar m.m. Systemet 
kom att vidareutvecklas i USA och ledde fram till det system som idag kallas 
PAVUE. Efter några års användande i USA byggs nu ett system för anpassning 
och användning i Sverige. För att få igång en diskussion om sprickinformationens 
förtjänster har man i Sverige valt att utnyttja detta system. Första steget är dock att 
visa trovärdigheten och därmed få acceptans för ett färdigställande av systemet. 
Ett motsvarande tillgängligt system är byggt på ARAN bilarna och kallas 
Wisecrax. Holländska DWW (Road and Hydraulic Engineering Institute) förfogar 
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över ett sådant mätsystem men anser dock att detta system inte är klart utvecklat 
för helautomatisk bedömning. 

Idag är digitalvideo på stark frammarsch och därmed blir tillgängligheten av 
digitala bilder större. Detta i samband med AASHTOs förslag till standardproto-
koll (PP44-01) har lett till att flera fristående analysprogram har utvecklats, t.ex. 
uni ANALYZE från Unified Infrastructure Asset Management System (uniAMS) 
som analyserar digitala bilder på sprickor, så att man antingen får ett resultat 
enligt PP44-01 eller enligt SHRP (Strategic Highway Research Program) speci-
fikation. 
 
 
 
11 Automatiska system för sprickdetektering, 

2001 
Nedan följer en beskrivning av några av de system som finns idag. Utöver dessa 
kan nämnas några ytterligare system som bygger på videofilmning och är vanliga 
i USA, Waylink’s Digital Highway Data Vehicle, som också kallas ADVantage 
då den kommer från FUGRO inc., PaveTech Video Inspection Vehicle (VIV), 
VideoComp, Roadman-PCES Pavement Distress Imager (PDI-1) och ITX Stanley 
Road Tester 3000. 
 
11.1 ARAN/ Wisecrax 
Ursprungsland:  Kanada. 
Tillverkare:  Roadware, Inc. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  13 stycken utrustade med WiseCrax (2001). 
Mäthastighet: Upp till 80 km/h. 
Detektering/Analys: 2 videokameror som täcker 1 x 4 meter synkroni-

serade med blixtljus. Efterbearbetning sker i analys-
station. Analysmetoden kallas Wisecrax. 

Samtidig insamling övrigt: Övriga vägyteparametrar såsom spårdjup, IRI. 
Användarländer: USA, Asien och Europa. 
Referens: http://www.roadware.com/wisecrax.htm 
 

 
Figur 5  ARAN. 

http://www.roadware.com/wisecrax.htm
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11.2 ARIA, Automated Road Image Analyzer 
Ursprungsland:  USA. 
Tillverkare:  MHM Associates, Inc. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: Okänt. 
Detektering/Analys: Två videokameror synkroniserat med blixtljus. 

Analys och klassificering sker efter mätningen. 
Samtidig insamling övrigt: Nej. 
Användarländer: USA. 
Referens: Jerry H. Mohajeri, MHM Associates. 
 

 
Figur 6 ARIA, Automated Road Image Analyzer. 
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11.3 CREHOS, Crack Recognition Holographic System 
Ecole Polytecnique Fédérale 

Ursprungsland:  Schweiz. 
Tillverkare:  EPFL (Swiss Federal Institute of Technology) 

Schweiz. 
Användningsområde: Forskning. 
Antal: Okänt. 
Mäthastighet: 45 km/h. 
Detektering/Analys: Med hjälp av en projicerad laserljuslinje på vägytan 

som avläses med holografisk detektor och vidare 
signalbehandling kan 4 meters vägbredd analyseras i 
realtid. 

Not: Utvecklingen är stoppad. 
Samtidig insamling övrigt: Nej. 
Användarländer: Schweiz. 
Referens: Optical Engineering, July 1995, Vol. 34(07). 
 

 
Figur 7  CHREOS. 
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11.4 LaserVISION System (LVS) 
Ursprungsland:  Kanada. 
Tillverkare:  G.I.E. Technologies. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  2 (2001). 
Mäthastighet: Normal trafikhastighet upp till 80 km/h. 
Detektering/Analys: Detektering sker med hjälp av tredimensionell av-

ståndsmätning. En laserlinje tvärs vägen belyser ytan 
och avståndet till denna linje bestäms simultant 
längs hela linjen. Detta sker för var 11 centimeter. 
360 centimeter bred väg täcks. Bildtolkningen sker 
vid mätning och klassificering i efterhand med pro-
gramvara kallad DistressVIEW. Den linjelaser som 
används kallas BIRIS och är specialgjord för 
ändamålet. 

Samtidig insamling övrigt: Spårdjup och IRI. 
Användarländer: USA, Canada. 
Referens: http://www.gietech.com/syst-tech/laservision/ 
 

 
Figur 8  Andra generationens LaserVison System (LVS). 

http://www.gietech.com/syst-tech/laservision/
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11.5 HARRIS, Highway Agency Routine Road Investiga-
tion System 

Ursprungsland:  England. 
Tillverkare:  Highway Agency och TRL. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  2. 
Mäthastighet: 80 km/h. 
Detektering/Analys: Linjelaser och kontinuerligt halogenljus. Halvauto-

matisk utvärdering i bilen. Bilden täcker 2.9 meter 
vägbredd. 

Samtidig insamling övrigt: Övriga vägytemparametrar samlas in med hjälp av 
en påkopplad Profilografutrustning. 

Not: HARRIS använder realtidsprocessade bilder som 
lagras digitalt som 4-nivåers gråskala på hårddisk 
Dessa processas sedan efter mätningen. Fyra 
timmars mätning tar 10 timmar att efterprocessa. 
Efterprocessen sker i datorn som finns i mätbilen. 

Användarländer: England. 
Referens: http://www.trl.co.uk/800/mainpage.asp?page=365 
 

 
Figur 9  HARRIS. 

http://www.trl.co.uk/800/mainpage.asp?page=365
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11.6 Komatsu, ZRO4LY 
Ursprungsland:  Japan. 
Tillverkare:  Komatsu Company. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: 60 km/h. 
Detektering/Analys: Linjelaser med belysning. Används endast på natten 

och med halvautomatisk utvärdering direkt i mät-
bilen. Den slutliga analysen sker i analysstation efter 
mätningen. Mätningen täcker upp till 4.0 meters 
vägbredd. 

Samtidig insamling övrigt: Spårdjup och längsprofil. 
Användarländer: Används främst i Japan. 
 

 
Figur 10  KOMATSU. 
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11.7 Mitsubishi Road Surface Survey System 
Ursprungsland:  Japan. 
Tillverkare:  Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: Upp till 80 km/h. 
Detektering/Analys: Videokamera som täcker 3.5 meter vägbredd. 

Analys i efterhand. 
Samtidig insamling övrigt: Spårdjup och jämnhet, IRI. 
Användarländer: Japan. 
 

 
Figur 11  Mitsubishi Road Surface Survey System. 
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11.8 PAS I 
Ursprungsland:  USA. 
Tillverkare:  Pavedex Inc. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: 55 mph. 
Detektering/Analys: Videobilder utan konstljus och täcker ca 1.8 meter 

vägbredd. Analysen sker med bildbehandlings-
systemet Crackers 1000. 

Not: Klarar bara sprickor i en riktning. Nedlagd utveck-
ling. 

Samtidig insamling övrigt: Nej. 
Användarländer: USA. 
 
11.9 Pathway/PSI-36LG 
Ursprungsland:  USA. 
Tillverkare:  Pathway services Inc. 
Användningsområde: Produktion. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: Okänt. 
Detektering/Analys: Videokameror upp till 6 stycken utan konstbelys-

ning. Analysen sker visuellt på kontoret med hjälp 
av analysstationen, PSI-20.  

Samtidig insamling övrigt: Kan kombineras med mätning av övrig vägytedata. 
Användarländer: USA. 
Referens: http://www.pathwayservices.com/pddc/pddc.htm 
 
11.10 PAVUE 
Ursprungsland:  USA / Terracon-IMS, Sverige / VTI. 
Tillverkare:  VTI / OPQ Systems AB. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  4 (2002). 
Mäthastighet: 10–90 km/h. 
Detektering/Analys: Fyra videokameror synkroniserade med blixtljus och 

som tillsammans täcker en bildbredd av 3.2 meter. 
Systemet finns i två varianter. Den mest kompletta 
har bildfångst och analys i realtid. Det alternativa 
systemet består av en bildfångstdel med filmlagring 
på fyra videobandspelare i svhs-format och en 
analysstation. I det alternativa systemet sker ana-
lysen i en efterbearbetning men fortfarande i realtid i 
analysstationen. Analysstationen är mycket kraftfull 
och kan utvidgas för att åstadkomma mått på flera 
andra egenskaper än sprickor utifrån analys av 
samma bilder som används vid sprickdetekteringen, 
t.ex. blödningar, potthål, separationer och kvalitet på 
nötning av vägmarkeringar. Den ursprungliga idén 
med PAVUE var att kombinera sprickans bredd och 

http://www.pathwayservices.com/pddc/pddc.htm
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längd (från bildanalys) med djupet uppmätt med 
lasermätarna. I detta utvecklingsskede kallades 
systemet för Hybridsystemet. Idag utnyttjas endast 
bildanalysen för sprickdetektering. Den nuvarande 
analysstationen består av en speciell dator och mjuk-
varuplattform med kapacitet som en superdator som 
utnyttjar parallellprocessorteknik. Analysstation och 
-program är utvecklat i ett samarbete mellan OPQ 
Systems AB och CPP inc. Den ursprungliga analys-
stationen bestod av specialdesignade hårdvarukretsar 
och blev därmed mindre flexibel och svår att upp-
datera. PAVUE-systemet enligt alternativ 1, där 
både bildfångst och analysstation är monterade 
direkt i mätbilen utnyttjas i de två system som an-
vänds i England. I USA och Sverige används en 
separat bildfångstbil och fristående analysstation. I 
Spanien och Saudiarabien används för närvarande 
endast en videokanal för bildfångst och fristående 
analys. 

Samtidig insamling övrigt: Alla Laser RST-mått, såsom spårdjup, IRI. 
Användarländer: USA, England, Spanien, Saudiarabien och Sverige. 
 

Figur 12  PAVUE. 
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11.11 RAV (Road Assessment Vehicle) 
Ursprungsland:  England/ WDM inc. 
Tillverkare:  WDM inc./ CPP inc. 
Användare: England. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  1 (En till är under byggnation). 
Mäthastighet: 10–90 km/h. 
Detektering/Analys: Sprickmätningsdelen i detta system är samma som i 

PAVUE 11.10. Analysstationen är placerad i mät-
bilen. Tack vare denna lösning är det möjligt att ut-
föra analysen direkt i mätbilen vid mätningen. 

Samtidig insamling övrigt:  Spårdjup, IRI 
Användarländer: England. 
Referens: http://www.wdm.co.uk/rav.htm 
 

 
Figur 13  RAV, Pavue inbyggt i mätbil från WDM inc. England. 

http://www.wdm.co.uk/rav.htm
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11.12 PCES 
Ursprungsland:  USA. 
Tillverkare:  Earth Technology Corporation. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: Normal trafikhastighet. 
Detektering/Analys: Linjelaser i dagsljus och med realtidsutvärdering. 
Not: Nedlagd utveckling. 
Samtidig insamling övrigt: Nej. 
Användarländer: USA. 
 

 
Figur 14  PCES. 
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11.13 RoadCrack 
Ursprungsland:  Australien. 
Tillverkare:  ARRB och CSIRO. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: Upp till 80 km/h. 
Detektering/Analys: Linjelaser och blixtljus som täcker ca 0.60 meter 

vägbredd samt automatisk utvärdering. Linjelasern 
är synkroniserad med bilens hastighet så att avbild-
ningen blir oberoende av bilens hastighet. I den 
första versionen täcktes ca 20 % av filmad väg. I en 
nyare version (2001) med fyra moduler täcks 
2.4 meters bredd och kontinuerligt längs vägen. Med 
hjälp av reflektiviteten från olika ytor avgörs vilka 
detektionsalgoritmer som ska användas, t.ex. kräver 
betongytor andra algoritmer än asfaltsvägyta. 

Samtidig insamling övrigt: Nej. 
Användarländer: Australien. 
 

 
 
Figur 15  RoadCrack. 
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11.14 Roadrecon, RR 75 / PADIAS 
Ursprungsland:  USA. 
Tillverkare:  PASCO USA Inc. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  Okänt. 
Mäthastighet: 5–85 km/h. 
Detektering/Analys: Processfilm, 35 mm kopplad till bilens hastighet så 

att en kontinuerlig film skapas. Filmen täcker 
4.9 meters vägbredd. Analysen sker efteråt med 
hjälp av ett halvautomatiskt system kallat PADIAS. 
Bilden spelas upp för en bedömare som via imatning 
i en PC anger skadetyp och svårighetsgrad. Filmar 
under nattid. RR 75 har använts omfattande för kart-
läggning av sprickor och spårdeformationer i det 
stora projektet LTPP i USA. 

 (LTTP=Long Term Pavement Performance). 
Samtidig insamling övrigt: Spårdjup och jämnhet, IRI. 
Användarländer: USA och Japan. 
 

 
Figur 16  Roadrecon från PASCO. 
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11.15 SIRANO / GERPHO 
Ursprungsland:  Frankrike. 
Tillverkare:  LCPC. 
Användningsområde: Produktion och forskning. 
Antal:  1. 
Mäthastighet: Mellan 36 och 70 km/h. 
Detektering/Analys: Gerpho består av ett system med processfilm kopp-

lad till bilens hastighet. Filmning sker främst med 
konstljus nattetid. Utvärdering sker i efterhand med 
MACADAM. 

Not: SIRANO är en jämnhetsmätare med GERPHO som 
tillägg. Utvecklingen av analysprogrammet 
MACADAM är nedlagd. 

Samtidig insamling övrigt: Tvärprofil och längsojämnhet med inbyggda APL-
mätare samt makrotextur. 

Användarländer: Frankrike. 
 

 
Figur 17  SIRANO. 
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