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Har I styr på komforten på
jeres cykelstier?
6

1

26

51

76

101

126

151

176

201

226

251

276

301

326

351

376

401

Er I klar over, hvordan tilstanden af cykelstierne er i jeres område? Hvor gammelt er jeres sidste eftersyn af
cykelstierne, og kunne I få glæde af, at få dem efterset oftere? I har ikke ubegrænsede midler til at
vedligeholde cykelstierne, så hvorfor ikke bruge dem, hvor flest får glæde af dem?

Vi cykler på jeres cykelstier
Hvis I bestiller en komfortmåling på jeres cykelstier,
sørger vi for, at der blive cyklet på dem, og at I får
målinger og rapport, der fortæller, hvad
cykelstiernes tilstand er. Vi måler tilstanden af
cykelstierne med accelerometre, der er koblet
sammen med en GPS, så du bagefter kan se,
nøjagtigt hvor de største udsving, og altså de største
huller, befinder sig. Det hele er samlet i et kamera,
der også filmer asfalten, og derfor giver dig det
bedste overblik over målingerne.
Vi gennemfører komfortmålingerne i følgende skridt:
1. I finder ud af, hvilke strækninger I vil have
målinger på.
2. Sammen sammensætter vi en instruks til den
cyklist, der skal udføre målingerne. Denne
beskriver, hvilken cykel der skal cykles på,
hvordan kameraet skal monteres, hvornår
målingerne skal udføres, hastighed, osv.
3. Vi sørger for, at der bliver cyklet på de
udvalgte cykelstier.
4. De indsamlede data behandles, og resultater,
sammen med videoerne, bliver tilgængelige
for jer.
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5. I henter data, og ser, hvilke områder der
trænger til yderligere opmærksomhed.

Planlæg vedligehold
Med målinger og videoer får I overblik over de
områder, der skal gøres noget ved. Overvej også
at:
▪ få kilometrering/positionering på de områder,
der har størst behov for vedligeholdelse. Så
kan det være lettere at sammenholde med
f.eks. tilladelser til råden over vej, så ansvaret
for dårlig asfalt kan placeres hos rette
ledningsejer.
▪ få komfortmålinger f.eks. en gang om året, og
sammenlign målingerne med tidligere
målinger, så I kan holde øje med de steder,
der typisk skal repareres.
▪ få adgang til målinger i jeres GIS-system.

Sådan kommer du i gang
Kontakt Hermes Traffic Intelligence for at høre
nærmere om komfortmålinger på jeres
cykelstier. Skriv til info@hermestraffic.com.
Vi hører gerne, hvilke behov I har for yderligere
databehandling, og vi kan også fortælle dig, hvad
vi kan gøre for jer og jeres data.
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