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INVENTERING MED VÄGYTEMÄTBIL, SAAB RST, 1980

Inventerarnas och förarnas uppfattning om mätfordon
och inventeringsmetoder

av Peter W Arnberg

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Vid 1980 års beläggningsinventering har ett nytt system

för mätning av vissa vägyteegenskaper prövats. I in-

venteringen har alla 25 inventerare och fem förare som

medverkade vid 1980 års inventering deltagit. Deras

uppfattning om mätsystemet har efterfrågats med hjälp

av en enkät och ett antal intervjuer.

Det visar sig att mätbilen i huvudsak anses ha funge-

rat tillfredsställande men att hållbarhet och mätnog-

grannhet måste förbättras avsevärt. Vidare är det

mycket arbetskrävande att dra full nytta av resultatet.

Förslag till förbättring och vidareutveckling presen-

teras.
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II

ROAD SURVEY CARRIED OUT IN 1980 WITH THE ROAD SURFACE
TESTER (SAAB RST)

Sub-report on the road engineers and the drivers
attitudes to the test equipment and the method utilized

by Peter W Arnberg
National Swedish Road and Traffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A new method for measuring some important road surface

Characteristics was tested in the summer of 1980. Two

prototypes of the Road Surface Tester (RST) were used

to make an inventory of slightly more than 20 per cent

of the paved Swedish road net. 25 Local road engineers

from different parts of the country and 5 drivers took

part in the investigation.

This report summarizes the opinions of the road

engineers and the drivers about the system, the actual

design as well as future development. Questionnaires,

interviews and seminars were used in the analysis.

On the whole the function of the system was looked

upon as satisfying. However, wearing qualities and

measuring accuracy must be improved.

A number of improvements of the test equipment and

the measuring methods are also discussed in this

report.
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BAKGRUND

I samband med utvecklingsarbete av vägytemätbilen

genomfördes sommaren 1980 en landsomfattande inven-

tering med syfte att studera:

l. Bilens och mätsystemets driftsäkerhet för att bl a

få underlag till komponent- och systemförbättring.

2. Bilens och mätsystemets framtida hanterbarhet och

vad användare på olika platser i Sverige tyckte

om mätsystemet när det prövades på det lokala

vägnätet under realistiska förhållanden.

3. Systemet Vägdatabank - mätbil för att få en första

uppfattning om vad som kommer att krävas i fram-

tiden av hela mätbil-datainformationssystemet.

I denna rapport presenteras inventerarnas och förarnas

åsikter och erfarenhet. De har själva granskat och

godkänt en första sammanställning.

METOD

En enkät sändes ut till alla inventerare (25 st) och

förare (5 st) som deltog i 1980 års inventering. Där-

efter intervjuades genom besök eller per telefon de

som hade speciellt intressanta åsikter och de som ut-

tryckt sig oklart i någon viktig fråga. De som ej

svarat ringdes även upp och detta ledde till att sva-

ren inkom ett par dagar senare eller att intervjun

genomfördes per telefon.

En inventerare var så allvarligt sjuk att svar ej

kunde erhållas, i övrigt svarade alla.
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En sammanställning av enkäten och vissa nya frågor

sändes ut till alla inventerare. Från den har svar

och kommentarer arbetats in i denna nya version av

sammanställningen.

Synpunkter på enkäten som metod var mycket positiv

hos de flesta inventerare. Fem stycken tyckte emeller-

tid inte att metoden var acceptabel utan ville ha

enbart diskussioner eller enbart experter som ägnade

sig åt problemen. De övriga var emellertid nöjda med

enkätmetoden och sammanställningen. Cirka hälften av-

de nöjda ville emellertid även träffas och diskutera

mätsystemet; Detta gjordes under april l98l och även

dessa senaste synpunkter är inarbetade i redoviS+

ningen.

3, RESULTAT

3.1 Omfattningen av inventeringen

 

Vägingenjörerna inventerade var och en i genomsnitt

60 mil inom ett av centralförvaltningen och VTI förut-

bestämt vägnät (86 utslumpade arbetsområden). Totalt

mättes 25% av Vägverkets belagda vägnät. Skillnaden

i väglängd mellan olika arbetsområden var emellertid

stor och några inventerare fick mycket liten tid till

förfogande beroende på problem med bilen.

Alla vägtyper förekom i flertalet arbetsområden. De

flesta inventerarna uppgav att de haft mest "accep-

tabla" och "bra vägar", men även "mycket bra" och

"dåliga" förekom hos nästan alla. I ett av de nordliga

länen förekom ej "mycket bra vägar" och i några av

de sydligare länen förekom ej "dåliga vägar".
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I huvudsak var vädret torrt men antingen soligt eller

mulet. Inventerarna hade omkring 10% regn, dock utan

att märka någon inverkan på mätningarna av detta.

Stark värme ansågs emellertid av många leda till att

fler däck på profilmätaren gick sönder. De naturgummi-

däck som användes tål inte mer än 60 - 700.

Hastighet, produktionsresultat och mättid

De flesta inventerarna körde med en hastighet av

70 - 80 km/h på goda vägar och 30 - 65 km/h på de

sämre vägarna. Per dag inventerades i snitt endast

ca 150 km beroende bl a på att ca 25% av mättiden för-

lorades på grund av fel på bil eller mätutrustning

och på långa transportsträckor. VTIs bil som är en

förbättrad version förlorade 15% under den tid inven-

terare var engagerade. Reparationerna medförde att den

effektiva mättiden blev ca 50% av den totala tiden

för inventeringen. Körningar mellan olika arbetsområden

och i samband med reparation hos Saab i Linköping och

Nyköping krävde dessutom mycket tid.

När utrustningen fungerade blev genomsnitten betydligt

högre och flera inventerare har snitt på över 200 km

per dag (maximum är 255 km). Under gynnsamma omständig-

heter med mätningar av hela län och med en felfri

bil bör 1000 km per vecka vara en rimlig mätlängd

enligt inventerarnas bedömning.

Praktiskt taget alla var nöjda med mäthastighetsområdet,

35 - 90 km/h. En inventerare tyckte att 30 km/h räckte

som maxhastighet och tre tyckte detsamma Om 70 km/h.

Maxhastigheten begränsades framför allt av möjlighe-

terna att se krackelering på vägar och att klara av

registreringen av detta.
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3.3 Fel på mätfordonet

 

En mängd olika fel beskrevs i enkätsvaren, från dator-

fel till att ett relä saknades efter översyn hos Saab.

Vid en genomgång av felyttringarna under sommarens

inventering visade det sig att ett förvånansvärt litet

antal primärfel låg bakom praktiskt taget alla fel-

yttringar. Så var t ex hydraulcylindrarnas fästen

underdimensionerade och returfilter saknades, vilket

ofta ledde till förändrade gränslägen respektive

smuts i systemet. Detta ledde i sin tur till att mät-

hjul och profilmätdon ej kunde manövreras och att

hydraulpumpen flera gånger gick varm och fick bytas

ut.

Ett annat mycket vanligt och irriterande fel var att

"datorn spårar ur" vilket i huvudsak sannolikt berodde

på glapp i panelskarvdon (utslitna) och isoleringsfel

i profilkablaget. Generatorsystemet har även ställt

till med mycket problem genom snabb nedslitning av

drivremmar.

Friktionsmätningen har ej fungerat. Detta har i

huvudsak berott på att kopplingen slirat och inte

kunnat överföra tillräckligt moment.

Varningsljusen på profilmätarna har vid flera till-

fällen ramlat av beroende på underdimensionering hos

fastsättningsanordningen.

Däcken till tvärprofilmätaren har ej tålt värme och

roterat på fälgarna och därför slitits ut och blivit

orunda betydligt fortare än den sort som VTI provade

under hösten 1978.

Det femte hjulet har haft en fälg av samma slag som
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på Saab Friction Tester avsett för högtrycksdäck. På

denna fälg kan endast självhäftande balanseringsvikter

användas. Dessa har lossnat och givit obalanserade

mäthjul.

Slutligen ska nämnas att en hel del fel förekom på

knappar i datorpanelen, på telefon, luftkonditione-

ring, gyroupphängning, bandspelare m m. Vidare har

Vissa delar på bilen slagits av eller skadats på

grund av låg markfrigång. Detta visar Vilket hårt

slitage en inventering ger och att kraven på hållbar-

het måste vara mycket stränga.

Sammanfattningsvis kan sägas att en mycket stor mängd

fel uppträtt på bilen under inventeringen, men att

många åtgärdades redan under inventeringen och prak-

tiskt taget alla de resterande (enligt Saab) var åt-

gärdade i februari 1981.

3.4 Vattentank

Med en friktionsmätning per objekt räckte vattnet

vanligtvis utan problem hela dagen. Endast några

gånger tog vattnet slut under mätning vid sommarens

inventering. Undantag var mätningarna i KOpparbergs

län där vattnet tog slut 10 gånger. En betydligt

mindre vattentank borde enligt inventerarna kunna

räcka.

3.5 Inventerarnas allmänna uppfattning om mätbilen

Ingen var helt nöjd med prototypbilarna, även om många

prisade systemet i varma ordalag. "Ett utomordentligt

hjälpmedel", "bra med objektiva mätningar", "kan bli

mycket bra om man lägger ner mycket arbete på drift-

säkerheten", "fantastiska mätmöjligheter", "går fint
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i trafiken", "bra mätkapacitet".

De flesta (16 st eller 70%) inventerare tyckte att

det hade varit en bra idé att pröva prototyperna i

en inventering och att de problem som uppstod kunde

accepteras. Fyra stycken tyckte att prototypen ver-

kade kunna bli bra men att det var för tidigt att an-

vända den i en inventering. Tre tyckte att det över

huvud taget var för tidigt att yttra sig om prototypen.

Ingen markerade att de inte trodde på projektet eller

att det borde drivas annorlunda. Förekommande kritik

gällde framför allt det mycket stora antalet fel som

uppkommit.

Efter att ha läst enkätsammanställningen föreslog

flera inventerare en övergång till en annan och större

bil. Även i april framhölls detta mes skärpa.

Problem som betonades var bristen på utrymme både för

pärmar och eventuella personliga tillhörigheter.

Problem med stolen och avsaknad av svankstöd angavs

av storväxta inventerare. Större motoreffekt på bilen

önskades av flera som ansåg bilen underdimensionerad

för all mätutrustning. Detta gav problem bl a med bi-

lens markfrigång. Svårigheter att arbeta»med bilen

framfördes även beroende på att allt var så hOppres-

sat och markfrigången så dålig.

Vattentanken upplevdes av någon som en eXtra risk vid

en eventuell olycka. En ordentlig verktygslåda med

reservdelar saknades. Vidare önskades en mycket större

bensintank som stod i proportion till bensinförbruk-

ningen. En normal VV kommunikationsradio önskades

även. En speciell knapp för friktionsmätning önskades

av en inventerare för att kunna mäta enbart friktion

där så önskades. Någon önskadeäven en bredare tvär-

profilmätare för att få med kanthäng och för att få
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med tvärfall och sättningar på motorvägar (7 m). Det

senare för att användas i mod 2 (upphandling).

I den andra enkäten har problem med kalibrering av

tvärprofilmätaren framförts. I Vissa fall har kalibre-

ring utförts två omedelbart på varandra följande gånger

och olika resultat har konstaterats. Detta har seder-

mera följts upp och den tidigare "statiska" kalibre-

ringen har underkänts. Resultatskillnaden mellan

stillastående hjul och hjul roterande vid mätnings-

hastigheten 70 km/h är för stor. En ny kalibrerings-

teknik har arbetats fram av VTI och Saab.

3.6 Objektskiften

Ett allmänt klagomål gällde svårigheten att markera

Objektskiften. Förutsättningen, att inventerarna

skulle veta exakt var dessa skiften befann sig, höll

inte. Trots extra installerade tripmätare blev många

objekt felplacerade.

För att undvika problemet önskade många att endast knut-

punkter skulle markeras på bandet och därefter skulle

centralförvaltningen med hjälp av beläggningsdata iden-

tifiera objekten. En förutsättning är emellertid att

rapportering och hantering av beläggningsdata fungerar.

Ingen av de tillfrågade inventerarna eller förarna trodde

att detta för närvarande var fallet i alla län. Idén

stöddes emellertid i andra enkäten av närmare hälften

av inventerarna och av många i den följande diskussionen.

En alternativ idé som framfördes var att vägdata-

banken (beläggningsregistret) före varje inventering

skulle producera en karta för varje vägområde där

alla objekt markerats och avståndsbestämts. Man skulle

t o m kunna räkna fram bästa körplan åt inventerarna.
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Om objektdata som sänds in till centralförvaltningen

sedan används på lokal nivå så borde detta stimulera

till att förbättra kvaliteten på insänt material

Denna idé fick endast stöd av ett par inventerare i

andra enkäten.

Slutligen framkom ett helt nYtt förslag att alla ny-

byggnader och objektförändringar varje höst ska mätas

in med RST i stället för att som nu bara rapporteras.

Några smärre ändringar på panelen skulle göra detta

möjligt. Inventeringar vart tredje år skulle därefter

genomföras utan att objekten behövde registreras,

eller, om man så ville, kunde en karta med objekt,

avstånd och körråd m m sändas ut på våren före inven-

teringen. Detta förslag stöddes av ungefär hälften av

inventerarna i den andra enkäten. Det betonades

emellertid att man kunde få problem att hinna med

detta varje höst om det blev få bilar och att man om

detta infördes hade ett stort arbete framför sig med

att se till att de nuvarande objekten är riktigt

inmätta. Det senare bör emellertid ändå göras.

3.7 Uppfattning om remsutskriften

Över hälften av inventerarna tyckte att det var för

mycket remsutskrift. Fyra var nöjda med utskriften

och resten var tveksamma. Man önskade framför allt

få bort 400-metersutskrifterna eller med hjälp av en

knapp få ut dem om man ville ha dem. Lagringsproblem

gjorde att remsorna lätt hamnade i papperskorgen

(eller någon lagringslåda). Man framhöll att om man

ville ha data och bilen var tillgänglig, så körde

man nog om sträckan hellre än att leta rätt på den

i rullarna. Mätresultaten blev då dessutom färska,

betonade man.
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Några inventerare hade emellertid använt resultaten

och de var mycket nöjda med de nya möjligheterna.

Några framhöll att de inte ville använda data förrän

man visat att de var riktiga och pålitliga. Enkät 2

visar emellertid att resultaten i nuvarande form är

mycket svårhanterade och att behovet av en central

sammanfattning är mycket stort. Med nuvarande möjlig-

heter inom databehandlingsområdet kan en karta med

olika färger på vägarna beroende på kvalitet lätt-

göras efter varjeinventering.

Klagomål på texten på remsan förekom även, t ex att

datum och vägnummer bordestå först (före 400 meters-

sträckorna) samt att texten allmänt var svårtolkad.

Man önskade även att texten skulle vändas så att man

kunde läsa denmedan remsan matades fram. De som inte

hade uppsamlingsanordning för pappersremsan efterlyste

en sådan.

3.8 Betydelsen av de olika variablerna

 

Inventerarna bedömde även betydelsen av varje varia-

'bel i en 9-gradig skala där 1 angav att variabeln

var mycket Viktig och 9 oviktig. Spårdjup (bedömnings-

medelvärde 1,2) och vattendjup (medelvärde 2,2) an-

sågs av nästan alla som de viktigaste variablerna.

Detta berodde framför allt på medvetenheten om riskerna

för vattenplaning, men även på att inventerarna själva

i den normala verksamheten ofta ställdes inför proble-

met att, med utgångspunkt från en vägs spårslitage,

ta ställning till åtgärdsbehovet.

Därefter i betydelse kom jämnhet (medelvärde 3,3).

Representanter för väghållare med jämna vägar värde-

rade jämnheten lågt, medan övriga i huvudsak gav den

bedömningsvärdet l, 2 eller 3.
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Sedan kom tvärfall (3,4) som man önskade en bättre

information om, framför allt om åt vilket håll avvik-

elsen från normen låg, friktion (4,0), krackelering

(4,0), genomslitning (4,1) och sist lappning (6,4).

Lappning och ibland även genomslitning var många ange-

lägna att slippa inventera då arbetsbördan var väl

stor under inventeringen.

3.9 Ett enda kvalitetsvärde för vägen

 

Alla utom fyra av inventerarna önskade att direkt få

ett sammanvägt kvalitetsvärde (1 = mkaet bra väg,

9 = mycket dålig väg) och över hälften önskade få ett

bärighets- och ett slitagevärde. I spårslitage skulle

även jämna spår på grund av utpressning av belägg-

ningsmassan ingå då även dessa åtgärdades på ett

relativt billigt sätt genom att spåren fylls med ny

massa. Syftet med detta är att ge en mer kostnads-

orienterad bild.

Med kvalitetsvärden kan remsutskriften troligen även

göras enklare och ge mer information. Varje objekt

skulle t ex kunna innehålla ett antal kvalitetsvär-

den, ett värde för varje 400-meterssträcka (friktion

skulle ej ingå i 400-meterssträckorna).

Datum 800922

Län 05

Vägnr 642.00

Körfält l " J.ow_ ,

A-punkt 85 2A016.00

Riktning 85 2A015.00

Objektlängd 2.00 km

Avstånd 0.00

Vägkvalitet per 400 m 3].5239==5.2

Friktion 0.70
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ll

Jämnhet 4.9

Tvärfallsavvikelse MV - 0.2 mm

MV + 3.1 mm

>+l,5 20%

<-l,5 0%

Spårdjup MV 18.8 mm
>lO 97.3 %
>20 39.2%

Vattendjup mv 3.6 mm
>05 25.8%
>lO 8.0%

Krackelering 0.0%

Kanthäng 0.0% (önskas av DD)

Slit knapp 3 0.0%
knapp 4 0.0%

3.10 Fjärrpanelen och panelen

De flesta tyckte fjärrpanelen var bra eller åtminstone

tillfredsställande, men några tyckte att den inte rik-

tigt passade i handen. Av de senare ville en ha knap-

parna på sidan med texten ovanpå där knapparna är nu.

En inventerare ville ha en fast panel som kunde ge

stöd åt handen.

Avbrottsknappen kan med fördel skötas av föraren och

bör därför inte sitta på fjärrpanelen. En av förarna.

föreslog detta mot bakgrund av att föraren är den som

bäst följer med i trafiken.

Flera inventerare tyckte det var för många knappar

och Ville slippa knappen för lappning.

Nästan alla tyckte belysningen av knapparna var bra

eller tillfredsställande. Problem som uppkom var att

belysningen inte syntes vid starkt solsken.

Platsen för panelen var bra eller tillfredsställande

för alla. Knappen för på- och avslag av dator borde
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flyttas eller täckas med ett lock då den av misstag

kunde stötas till t ex med inventerarens pärm.

Instruktionsbok

 

Praktiskt taget alla tyckte innehållet i instruktions-

boken var bra (10 st) eller tillfredsställande (12 st).

En fördel vore om man kunde få den kortare och med

färre upprepningar. Vissa uppgifter saknades dessutom

t ex att hjulet med magneter ska sitta på Vänster

bak, att mäthjulet ska bytas om det är i obalans.

Man önskade också fler detaljer om hur bandspelaren

manövreras.

Några (3) tyckte att det skulle vara bra om instruk-

tionsbokens format kunde minskas. Detta skulle emel-

lertid antingen innebära mindre bokstavsstorlek eller

tjockare bok, Vilket direkt mötte Opposition hos de

inventerare som tillfrågades i de senaste intervjuerna.

Utbildning och träning

 

De flesta av inventerarna var nöjda med utbildningen

och träningen trots de problem som uppstått genom

datorfel på RST när de provkörde den. De som ej var

nöjda ansåg att de fått för litet körträning i mät-

bilen, för lite diskuSsioner med Vägverkets personal

om vägdatabanken och objektskift eller för lite

demonstration av mätbilen. En inventerare hade även

velat köra mer i VTIs träningssimulator.

Förarna ansåg att de hade behövt betydligt mer kör-

träning och betydligt mer information och träning i

handhaVandet av mätbilen..De önskade också att de

fått en omfattande genomgång av mätbilen med bl a trä-

ning i felsökning. För att ha kontroll över vilka fel
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som åtgärdades ville Saab emellertid inte att förarna

själva skulle åtgärda uppkomna fel. Därav följande

problem kompenserades i viss mån genom att personal

från Saab följt med i början under mätningarna.

3.13 Inventerarnas upplevelse av hur mätningen fungerade

över halva antalet inventerare tyckte att mätningarna

gick bra medan resten hade en mer tveksam inställning.

Mycket lite kontroll av mätningarna kunde ske under

körningarna och bedömningarna blev därför osäkra, men

när det gäller friktion, spårdjup, vattendjup och

tvärfallsmätning var resultat vid vissa tillfällen

uppenbart felaktiga. Det påpekades t ex att vissa

typer av spår och kanthäng inte registrerades oSv.

Jämnhetsmätningen kritiserades även av några då resul-

taten uppfattades som tveksamma. Vid kontrollmätningar

på VTI visade det sig att jämnhetsmätningarna inte

stämde om balanseringsvikterna på fälgarna till mät-

hjulet ramlat av. En ombalansering borde då ha

genomförts. Slitage på däck och förändring av fäl-

garnas rundhet är även av betydelse. Krav och metod

för kontroll av detta har tagits fram av VTI.

Praktiskt taget alla tyckte att metoden för subjektiv

inventering fungerade bra, dvs om man anpassade has-

tigheten. Förarna var ibland för angelägna att mäta

mycket och körde något fort. En inventerare ville ha

förare som hade erfarenhet av Vägunderhåll och belägg-_

ning och på så sätt lättare förstod de problem som

inventeraren hade och lättare anpassade hastigheten

till kraven.

I den andra enkäten framkom ytterligare påpekanden om

brister i mätvariablerna. Friktionsmätningen under-

kändes helt (med rätta) av många. Spårdjupsmåtten

hade kontrollerats och ofta befunnits felaktiga.
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Tvärfallsmätningen ansågs även som mycket tveksam.

Man betonade även att jämnhetsmätningen var känsligare

för små tvättbrädesliknande ojämnheter än för sätt-

ningar och långvågiga ojämnheter. Detta stämmer dock

med trafikanternas upplevelser enligt VTIs undersök-

ningar men inte nödvändigtvis med t ex risker för

vägens nedbrytning eller skador på bil och gods.

Arbete pågår på VTI för att studera dessa effekter

av ojämnhet.

De flesta trodde att användningen skulle öka mycket

om bilens hållbarhet förbättrades och att fler använd-

ningsområden skulle upptäckas. Man skulle lära sig

att använda resultaten mer än nu, om man visste att

de var pålitliga. Detta var inte alltid fallet under

denna inventering.

Förarna påpekade att en hel del träning behövs för

att man verkligen ska få maximalt utbyte av mätbilen.

Om varje mätbil tilldelas en speciell förare finns

det större möjligheter till ratiOnell träning och

dessutom skapas vissa garantier för ett bättre under-

håll av bilen. Problem med kalibrering och slitna

delar som upptäckts efter inventeringen betonar detta

ytterligare.

4 DISKUSSION

Inventeringen genomfördes under stor tidspress bero-

ende på att VV var mycket angeläget att göra en in-

ventering 1980. Två prototyper av mätbilen hade gjorts

hjälpligt klara utan att tid fanns att pröva dem i

experiment på VTI. Stora delar av dataprogrammen sak-

nades, t ex hela det automatiska felsökningsprogrammet.

En konsekvens av det senare blev att man för kontroll

av att mätningen fungerade var tvungen att förlita sig
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på remsutskriften. Detta blev i sin tur emellertid

ett problem för inventerarna som formligen dränktes

i utskrifter. Tidspressen ledde till att många onödiga

problem och fel uppkom, men troligen även att utveck-

lingstakten ökades. Utbytet i form av erfarenheter

har varit ovärderligt och det står nu klart vad som

måste åtgärdas om mätsystemet och mätfordonet ska bli

en framgång.

Inventeringen 1980 har med skärpa belyst de stora

svårigheter som möter i arbetet med att få fram ett

fungerande och användbart rutinmätsystem fär vägytor.

l. Mätsystemet och fordonet måste ha mycket god håll-

barhet och varningssystem för fel. God och snabb

service måste kunna upprätthållas inte bara på

datorsidan utan för hela fordonet. Lättåtkomlig-

het är därför av vikt.

2. Klara definitioner och entydiga data om vad som

ska registreras måste finnas.

3. Mätsystemet bör vara pålitligt och mäta det man

vill ha reda på om vägytan, dvs underlag för be-

dömning t ex av olycksrisker, komfortupplevelse,

trötthet för trafikanten eller risk för skador

på gods och nedbrytning av vägen. En beslutsmo-

dell för Vägunderhåll bör även ligga till grund

för val av mätmetoder.

4. Beredskap att ta emot data och genomarbetade

praktiska planer på hur de ska användas både lo-

kalt ute på vägförvaltningarna och centralt bör

finnas.

5. Inventerare och förare från hela landet måste lära

sig att bedöma t ex sprickor och att köra på ett

VTI MEDDELANDE 250



16

bestämt sätt. Gradvis bör även bedömningen ersät-

tas med olika mätningar.

6. Kalibreringsfrågorna måste lösas på ett tillför-

litligt och praktiskt sätt.

7. Hänsyn måste tas till förares och inventerares

praktiska behov av utrymme och komfort.

SLUTORD

Denna studie har påvisat det stora behovet av en mät-

bil som RST, men även vilka stora svårigheter man

möter när ett nytt system ska tas fram. Redan nu kan

sägas att systemet fungerar mycket bättre på alla

punkter än den subjektiva inventeringen vägverket

tidigare använde. Trots fel ger systemet:

1. Större noggrannhet

2. Ökad pålitlighet

3. Mindre tidsåtgång

4. Data som är lättare att använda direkt och vid

efterbearbetning

5. Störnebekvämlighetför inventerarna, med undan-

tag för bristen på utrymme i bilen och väntetid

när fel på bilen uppstår.

Med utgångspunkt från skillnaderna mellan bil 1 och 2

'och de hårda proven under inventeringen kan man för-

vänta sig att nästa generation av mätbilen ger betyd-

ligt färre problem. Med regelbundet underhåll bör

mindre än 5% av mättiden gå åt till felsökning och

åtgärder. De flesta barnsjukdomarna i'utvecklingen*

av prototyperna har således identifierats och i
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experiment under hösten 1980 och början av våren 1981

studerats samt därefter åtgärdats av Saab.

En noggrann studie av hur bilarna fungerar efter

dessa åtgärder kommer att genomföras av VTI under som-

maren 1981. Det bör däreftergvaraytid_för vägverket att

besluta hur den vidare utvecklingen ska ske. Ska man göra:

1. En tredje prototyp?

2. En serie på t ex 3 - 5 bilar (hur stora ändringar

behöver i så fall göras och vad kräVer de i tid

och kostnad)?

3. Börja utveckla ett nytt system med lasermätningar

för att slippa underhållskrävande mekaniska delar

och samtidigt gå över till en större mätbil?

En övergång till ett nytt mätsyStem har många stora

fördelar men kräver 2 - 3 års forskning och utprov-

ning innan tillverkning kan påbörjas. De två prototy-

per som finns nu kan användas för inventering under

tiden, men systemen börjar redan bli kraftigt nedslitna

och risken att man får stora problem är överhängande,

En mindre serie av mätbilar eller åtminstone en tredje

bil av samma typ som RST vore därför troligen_

värt att satsa på samtidigt som ett lasersystem ut-

vecklas.

I denna version bör Hart enligt författarens åsikt över-

väga att:

1. Sätta in en kraftfullare dator, men med i stort

sett samma program som i prototyperna.

2. Använda färre profilrullar, troligen är ca tio

tillräckligt.

3. Minska vattentanken till en ca 150 l uttagbar

tank och lägga den så att det blir mer utrymme i

bilen.
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4. Åstadkomma erforderlig mäthjulsbelastning med

hjälp av en maSsa i stället för en hydraulcylin-

der, dvs den metod som utnyttjas för bl a BV ll.

5. Sätta in en större bensintank.

6. Införa nya kalibreringssystem som ej kräver ut-

rustning i bilen eller på taket.

Slutligen bör nämnas att ett intensivt utvecklings-

arbete pågår Vid VTI för att skaffa underlag till

beslut avseende:

1. Hur många mätpunkter som behövs på profilmätaren.

Är lO st tillräckligt?

2. Hur ofta profilen måste mätas (är var 10:e meter

tillräckligt och kan tätare tagna profiler kompen-

sera för ett färre antal mätpunkter?)

3. Vilken utvärderingsmetod för spårdjup som ska an-

vändas.

4. Vilka vinster som kan göras med en bredare profil-

mätare (kratta).

5. Pålitlighet och noggrannhet för mätningar med laser.

6. Möjligheter att vinkla lasermätningen för att öka

mätbredden på profilmätaren utan att öka dess

fysiska bredd och därmed trafikrisken.
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