VÄGYTEMÄTNING
Sedan början av 1980-talet har Laser RST satt standarden för oförstörande mätningar
av vägytan. Mätningar med Laser RST lägger grunden för en kostnadseffektiv
vägunderhållsplanering.
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Teknik för bred kunskap
Ramboll erbjuder Laser RST i två
versioner.
POINT är ett system med väl beprövad punktlaserteknik (11–37 lasrar) som
täcker upp till 3.6 meters vägbredd. Det
är ett utmärkt och kostnadseffektivt system för mätning av vägens kondition i
form av t ex spårdjup, längsgående
jämnhet (komfort), textur, geometri
med mera.
Laser RST i version SCAN använder
scanninglaserteknik som ger 4 000
mätpunkter tvärs vägen och upp till
4 meters mätbredd. Detta system ger
en mer detaljerad 3-D bild av vägytan
och ökar markant möjligheten att för
datormodelleringar.

•

SCAN skapar också högupplösta
bilder av vägytan och systemet ger
därför möjlighet att även kunna
utvärdera ytskador som sprickor,
hål, stensläpp och andra ytdefekter
med hög precision.
Den enorma mängd data som samlas
in öppnar oändliga analysmöjligheter.
Därmed krävs mjukvaror som
kan utvärdera data på ett tillfredsställande.
Här erbjuder Ramboll RST
ett antal uppskattade analysprogram
som RSofT och PAVE familjen (SIT,
DESIGN och SELECT).
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• RReferensuppdrag
Ungern, 1997–2011
Vägytemätning, 10 000 km per år
Finland, Tiehallinto, 2003–2007
Vägytemätning, 35 000 km per år
Nederländerna, 2009–2012
Vägytemätning och sprickmätning, 5000 km per år
Trafikverket Sverige, 2009–2014
Vägytemätning, 10 000 km per år
Trafikverket Sverige, 2015–2019
Vägytemätning, 80 000 km per år
Laser RST används även för vägytemätningar i USA, Storbritannien, Spanien
Saudiarabien, Tyskland och Portugal m.fl
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