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MENGDEMÅLING AV TERMOPLAST 
MED CORIOLIS MÅLER



Bakgrunn for prosjektet:

• Forespørsel fra STVV i  januar 2017 om 

mengdemåling av termoplast på 

veimerkemaskiner.

• Formål å få rapportert utlagt tykkelse på 

linjen / utlagt mengde.

• Utprøving av Coriolis måler i test stasjon 

viste tilfredsstillende resultater

2017

• Problem med lang oppvarming løst med ny 

spesialsveiset hetoljekappe

2019

• Montert på testbil fra Eurostar AS, 3” måler 

på gul side og 2” måler på hvit side. 

3” måler ble for stor (målte ikke små 

mengder), 2” måler fungerer for måling ved 

normal produksjon

2018



Mengdemålings dataene kan importeres inn i STVV 

hovedplan excelark, med jobb ID nr som referanse.

Operatør må velge ID nr som kjøres.

Utfra stikkprøver så dette ut til å fungere.

Test av rapporteringsystem 2019

Erfaring viser at brukergrensesnittet og funksjonaliteten ikke er bra nok.

• Operatørens valg av aktuell ID er for tungvint og ble for ofte feil. Det er tidvis 

veldig hyppige ID bytter som følge av oppdeling i hovedplanen

• Hvis feil ID er valgt har operatør eller kontorist ingen mulighet å korrigere

• Noen ganger ble altfor store mengder rapportert. Mulig forklaring er utkjøring 

av mengde ved stillstand (rensing av sko)

• Kundens totalopplevelse er at det er for stor feilprosent og lite brukervennlig

2020 ble det montert 2 målere på ny bil til 

Vegmerking Vest AS



Kunde er meget tilfreds med systemet, men er her utformet annerledes:

• Arbeidsliste blir lastet opp fra kontoret. Operatør velger jobb fra liste på touch 

skjermen, i stedet for å taste inn jobb-ID.

• Kontoret kan laste ned rapporterte data underveis og etter jobben er sluttført, og 

kan gjøre eventuelle korrigeringer (rådata forblir urørt på bilens PC).

• En ID er typisk et helt veistrekke. Operatør bytter typisk mellom 3-5 ID på en uke. 

De ulike linjetypene rapporteres for seg innen hver ID.

• Dette har vært vanlig arbeids- og rapporteringsmetode for firmaet tidligere.

Erfaringer telematikk levert Australia 2018

• Kontoret laster opp arbeidsplaner til bil(ene) med telematikk

• Operatør får opp liste over jobber med filtreringsmuligheter:

• Filtrering på kunde/prosjekt.

• Kun jobber I nærheten vises (GPS)

• Prioriterte jobber

• Valgt jobb definerer også linjetype (bredde, slett/drape/kombi/flex) slik at operatør slipper å 

velge dette i tillegg (men kan endre manuelt).

• Mulighet for å suspendere rapportering ved remerking/rensing av sko, samt ingen 

rapportering ved stillstand 

• Mulighet for å gjøre korrigeringer på kontoret. Rådata vil alltid være urørt på bilens PC.

• Forbedring av visning av tykkelse for operatør (gjennomsnitts tykkelse, dråpe/flex tykkelser)

Punkter for forbedringer av brukergrensesnitt



OPPSUMMERING

• Alle 4 Coriolis mengdemålerene er i drift, fungerer 

og leverer data til telematikk PCene på bilene

Status Coriolis mengdemålere

• Mål å ha dette på plass i god tid før sesongstart 

2023.

Tidsplan

I tillegg vil vi lansere app for fjernstyring av 

temperaturer/brennere osv i løpet av vinteren

Fjernstyring app

• Rapporterings systemet må oppdateres med 

forbedret brukervennlighet og funksjonalitet.

Dette punktet gjelder generelt for rapportering via 

telematikk, og er ikke direkte tilknyttet 

mengdemåler. Vi ønsker å samarbeide med alle 

våre kunder i forbindelse med dette.

Oppdatering av rapportering



REMOTE APP
C R O S S  P L A T F O R M

TRMM

Fjernstyring av

• brennere

• temperaturer

• hetoljepumper

• røreverk

• arbeidslys
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