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PMSV3 – ”Pavement management system”

• Egenutvecklad webb-applikation

– Finns sedan 2013

• Internt – för alla trafikverkare

https://pmsv3.trafikverket.local/

• Externt - för alla som hittar dit

https://pmsv3.trafikverket.se/

Inga behörigheter behöver sökas. Alla kommer åt grundfunktionaliteten i både den externa och den interna versionen av PMSV3.

Skillnaden i den externa varianten är att man inte kan spara egna objekt eller sökningar och att man heller inte kan se nån information om 

underhållsstandarden.

https://pmsv3.trafikverket.local/
https://pmsv3.trafikverket.se/
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Målgrupp

• Utvecklat med fokus på underhåll av vägarna

– PL beläggning, planerare och investering deltog i framtagandet

• Syfte: Att snabbt och enkelt kunna komma åt:

– Beläggningsdetaljer

– Mätt tillstånd på beläggningen

– Relevant vägdata
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Målgrupp forts

• Våra beläggningsentreprenörer är en stor kundgrupp

• Men även många andra

– främst för kartvisningen ihop med foton 

– Exempel 

- ”Skrivbords-inventering” mha foton

- Vid ledningsärenden 

- Vid kundärenden - för att se ”var man är”
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Information i tittskåpet PMSV3

Beläggnings-

data

Tillstånds-

data Väg-

data

PMSV3 db
PMS 

datapro-

duktion

Nytt beläggningsdata eller mätdata triggar en omprocessning

av ett vägnummer. Då uppdateras även vägdata. 

Men ändring i vägdata triggar inte omprocessning varför 

vägdata kan vara inaktuellt ibland. 

Viss utvald vägdata

hämtas. Ex 

hastighet, vägbredd.

vägytemätning
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Mer om det data vi har i PMSV3

• Data om statliga belagda vägar som har ett vägnummer

– EJ cykelvägar

– EJ grenar (påfarter, avfarter)

• EJ grusvägar 

– Undantag i de fall där vägen delvis är belagd

– Men man kan inte söka fram grusvägar 
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Tänkt arbetsflöde
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Steg 1: Sök sträckor

• Ska ge en överblick över större område

– Väljer geografi

– Väljer färdigt sökvillkor eller bygger ihop egna villkor

• Resultat visas 

i karta och i tabell

Sök sträckor: 

Visar senast gällande 

data på senaste 

beläggningen. 

Ej historik.
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Steg 2: Analysera sträcka

• Här får man fram all information om ETT vägnummer

– Väljer län + vägnummer

– Får fram denna vy:

Analysera sträcka:

Här finns all data för 

vägnumret (på nu 

gällande väglänkar).

Inkl. historik

- karta

- foto

- de grafer du själv väljer att se
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Finns också två informationsflikar
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Startsidan

 Ger dig viktig 

information om 

eventuella fel eller 

brister som hittats. 

 Om applikationen 

kommer vara 

nedstängd för 

uppdatering

 Eller beskrivning 

av nya funktioner 

som finns
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Om variabler

Ger information om de 

variabler och värden vi har 

med i applikationen. 

Även information om varifrån 

vi hämtat data. 
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Exempel på sökningar + resultat



14

Villkor: 

Antal meter väg/kf-längd registrerad med beläggningsår

2018, i Dalarna

Obs, sökningen visar data 

per körfält  så samma 

vägsträcka kan finnas med 

två gånger. 

Så var noggrann i vad du 

vill visa. 
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Var det finns 2+1 och 2+2-vägar i region syd

Summa längd är alltså 

ungefär 178 mil.
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Kontrollera om data saknas helt för sträckor

I detta exempel visas saknad 

data om beläggningar. 

Saknade beläggningar måste 

registreras i PMSbeläggning

och kommer därefter dyka upp 

i PMSV3.

1. Välj din variabel

2. Klicka på knappen 

”Sök träffar där inget 

inrapporterat värde 

finns”

3. Resultatet visar var 

data saknas 
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Att tänka på när man gör sökningar

• Att bara hämta data för värdvägar om det är längden man är 

ute efter 

– annars kan sträckor komma med även på gästvägnumret.

• Begränsa till ex bara 1 körfält och kanske bara 1 riktning
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• Klicka på markerad sträcka i kartan och aktuell rad markeras i 

tabellen med en bock på raden.

• Klicka på rad i tabellen och välj att visa i karta

– Vald sträcka markeras med turkos färg

Interaktion mellan karta och tabell

Eller andra vägen:

1.

2.

3.
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1. Markera intressant sträcka i Sök sträckor-resultatet +

Snabbväg från Sök sträckor till grafvyn

Dialogruta 

öppnas.

2.

3. Grafvyn

öppnas för den 

sträcka du valt.
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• När du fått fram ett resultat i tabell och karta kan du exportera
– De kolumner (välj i Kolumninställningar) du har med i sökresultatet kommer med i dataexporten. 

– Kartans storlek, positionering och zoomnivå du valt på skärmen är samma som kommer i exportfilen.

Exportera resultatet till excel
Resultatet levereras 

via mail. 

Där får du en länk 

till excelfilen med 

resultatet.
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Använda Analysera sträcka 

(grafvyn)
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Välj län + vägnummer på två sätt

Alt 1:Välj i listorna  

Urval:

1.

2.

3.

4.
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Välj län + vägnummer på två sätt

Alt 2: Välj väg i kartan

Urval:

1. 2.

Sätt ut start och 

slut direkt i kartan.

Tryck sedan på Gå 

till analys.

3.



24

Verktygslisten ovanför graferna

Ange en annan löpande 

längd och uppdatera så 

flyttas positionen.

Info samt val för 

riktning och körfält.

Längd som visas i graferna. 

Ange annan längd om du önskar 

förkorta eller förlänga den 

sträcka som ska visas.

Visar lista med alla grafer 

som finns. Klicka på graf 

för att öppna den.

Styr visning avseende vilka 

mätserier som visas i alla 

grafer du har framme.

Hantera grafvyn – när grafvyn öppnats.

Skriv in andra koordinater 

och tryck på uppdatera 

längd så flyttas positionen.
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Förflytta sig i grafvyn – finns flera sätt

Använd ”kartnålen” och 

sätt ut i kartan.

Ange en löpande 

längd.

Ange koordinater.

Klicka i den grå listen .

”Dra” den bli linjen till 

önskad position.

Använd ”spela”-knapparna.
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Du får ange din egen 

mailadress för att de skapade 

filerna ska skickas till dig.

För de som kan använda vår 

interna version av PMSV3 

(.local) skickas mail 

automatiskt till användaren.

Hantera data – knapp uppe till höger i verktygslisten

Excelfil skapas med bilder 

av de grafer du har 

framme i grafvyn.

Skapa en egen 

excelexportfil med data. 

Välj vilka variabler du vill 

ha med.

Länk skapas för den specifika analys du 

har framme. Du kan skicka länken vidare 

till någon annan som då kan öppna 

samma vy direkt via länken. 
Några olika grafmallar 

finns där en 

sammansättning av grafer 

sparats. Ett enkelt sätt att 

välja in en grupp av grafer.
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Några exempel på grafer
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Graferna väljs ur lista via knappen Välj graf

Klicka på länken och 

grafen läggs upp överst i 

grafvyn.
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Beläggningshistorikgrafen

Klicka på en beläggningssträcka i grafen och få upp detaljer om den. 

-Beläggningarna med snedställd randning = fläckvis beläggning (dvs ej heltäckande).

-Asterisken (*) på vissa beläggningar = under garanti, dvs entreprenören ansvarar för 

eventuella justeringar som behövs under garantitiden.

Skrollist för att se all 

historik.
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En framräknad åtgärd 

baserad på att tillståndet 

förbättrats utan att åtgärd 

finns registrerad. 

De fiktiva åtgärderna tas 

med när 

prognosberäkningarna 

görs.

Fiktiv beläggnings-graf
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IRI höger (hö hjulspår) IRI= jämnhet i längsled (mm/m).

Här ser man hur tillståndet utvecklats för de olika åren genom att flera mätår

valts in. 

Mätvärdet som sticker iväg för 2019 kan enkelt förklaras när man på fotot 

ser ojämnheten i vägen. 
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*Medelvärdet av de största spårdjupen beräknade enligt 'trådprincipen' för 200 profiler inom 20m 

sträckan. Se TRV metodbeskrivningar för vägytemätning.

Spårdjup max17 (17 st lasrar)

Tvärprofilen visar ett tvärsnitt av 

körfältets ytas profil. Nedsänkningarna 

motsvarar hjulspåren.

Grafen visar hur spårdjupet varierar 

längs vägen.

”Senaste mätdata” är vald vilket gör 

att senaste mätning som finns för 

respektive vägdel visas. Därav de 

olika datumen i legenden under 

grafen.



33

• Baserat på de mätningar vi gör tas en förväntad utveckling av tillståndet fram (linjär 

utveckling). 

• De variabler prognoser görs för är IRI höger, Spårdjup max 17, Spårdjup max 15, Kantdjup 

samt MPD makrotextur. Dessa värden finns i:

– Prognos och statistik

Prognostiserade värden 5 år framåt

När man öppnar grafen är bara mätta mätserierna framme. Man får själv välja in 

att visa de prognostiserade värdena. (här invalt för 2020, 2021 och 2022)

Mätning från 2019.

Övriga mätta värden listas nedanför 

denna.

Endast förbockade värden visas i 

grafen.

Prognostiserade 

värden för de 5 

kommande åren.
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För den specifika punkten där du klickar får du upp värden enligt de serier du har 

framme i grafen.

Klicka i grafen och få upp värden
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Många olika vägdata-uppgifter

mfl.
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• Det finns några kombinationsgrafer. Där är två olika mätresultat  

sammanlagda i samma graf.

• I grafen IRI höger/vänster är det iri från högra hjulspåret respektive 

vänstra från samma körfält. 

• Förenklar jämförelsen mellan spåren mot att titta på dem i olika 

grafer. 

Höger och vänster hjulspår i samma graf
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Mer info finns…

• I användarmanualen i PMSV3 (klicka på frågetecknen I 

PMSV3).

• I filmer som finns i meddelande på PMSV3 startsida

• Vill man veta mer om själva mätdata hittar man det i 

Trafikverkets TDOK 2014:0003 ”Vägytemätning mätstorheter” 

(LÄNK)

http://trvdokument.trafikverket.se/fileHandler.ashx?typ=showdokument&id=0aed6558-0fa3-48ff-8b9e-fb17a82b726d
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• Vi inom förvaltningen av PMSV3 kontaktas via mailadressen: 

pmsv3@trafikverket.se

• Vi önskar att ni hör av er om ni hittar fel eller konstigheter så 

vi kan rätta till det. 

Kontakt och synpunkter

mailto:pmsv3@trafikverket.se
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