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Introduktion till 

Trafikverks-

verktyget 

PMSv4 

”Pavement management 

system”

(ersättare till PMSv3)

Den information som endast finns i interna 

versionen beskrivs ej här.

2022
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PMSV4 – ”Pavement management system”

• Egenutvecklad webb-applikation

– PMSv4 ersätter 2022 PMSv3 

som funnits sedan 2012

• Internt – för alla trafikverkare

https://pmsv4.trafikverket.local/

• Externt - för alla som hittar dit

https://pmsv4.trafikverket.se/

Inga behörigheter behöver sökas. Alla kommer åt grundfunktionaliteten i både den externa och den interna versionen av PMSV4.

Skillnaden i den externa varianten är att planerade åtgärder inte visas, att man inte kan söka på underhållsstandarden och att vissa 

kartlager som har intern klassning inte visas. Dessutom saknas google streetview i den externa varianten.

https://pmsv4.trafikverket.local/
https://pmsv3.trafikverket.se/
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Målgrupp

• Utvecklat med fokus på underhåll av vägarna

– Beläggningsaktörer, bas väg, planerare och investering

• Syfte: Att snabbt och enkelt kunna komma åt:

– Beläggnings- och avvattningsåtgärder

– Mätt tillstånd på vägytan

– Relevant vägdata
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Målgrupp forts

• Våra beläggningsentreprenörer är en stor kundgrupp

• Men även många andra använder systemet

– 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 PMSV4

Beläggnings 

och 

avvattnings-

data

Tillstånds-

data Väg-

data

PMSV4 db
PMS 

datapro-

duktion

Nytt/ändrat beläggnings/avvattningsdata, nytt mätdata samt 

vissa ändringar i vägnätet triggar en omprocessning av ett 

vägnummer. Då uppdateras data så nyaste data finns tillgängligt 

i PMSV4.  
Vägdataändringar som påverkar är hastighet, ÅDT eller ändringar i 

själva vägnätet. Övriga vägdata-ändringar i NVDB  triggar inte 

omprocessning varför vägdata kan vara inaktuellt ibland för en väg. 

Viss utvald vägdata

hämtas. Ex 

hastighet, vägbredd.

Vägytemätning
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Mer om det data vi har i PMSV4

• Data om statliga belagda vägar som har ett vägnummer

• Statliga grusvägar 

– Åtgärdsrapporteringar har börjat komma in

– Här har vi dock inte vägytemätningar

– EJ cykelvägar

– EJ grenar (påfarter, avfarter)
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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 samt i pajdiagram

• Sökvillkoren kan namnges och sparas
• Data kan exporteras till excel eller shape

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 diagram du själv väljer att se
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• Enkelt att lägga till fler variabler

– Lägg till fler variabler i samma diagram - kugghjulet och sedan +-knappen

• Byt ev. även namn

– Byt hela diagramvyn

– Lägg till nytt diagram

Mer om Analysera sträcka
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Zooma in och ut på vägsträcka 
Inzoomning på en sträcka kan göras på flera sätt: 

•Flytta start/slut-nålarna i kartan.
•Gör ”ruta” eller yta med muspekaren i ett diagram
•Använd ”penna-knappen” och välja start/slut i den dialogen.

Den del som visas i diagrammet illustreras med annan färg i den svarta väg-illustrationen medan 
hela visningen illustrerar vägens totala längd. 

Motsvarande färger och visning finns även i kartan: 

För att återgå från zoomningen– ett förstoringsglas dyker upp i diagrammen med en siffra 
för antal gånger man zoomat. Här i detta fall kan man zooma ut 4 gånger, till varje 
inzoomningsläge man gjort, genom att klicka på förstoringsglaset.  
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Finns också tre 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

Klicka upp den 

kategori du är 

intresserad av. 

Ger information om 

de variabler och 

värden vi har med i 

applikationen. 
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Om underhållsstandard

Information om 

Trafikverkets 

underhållsstandard.

De fyra variablernas 

gränsvärden visas 

under respektive 

variabelnamn. 
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Mer info finns…

• I användarmanual för Analysera sträcka samt för sök sträckor. 

Olika för interna respektive externa miljön. 

– Finns via länk i meddelande på startsidan

• Finns även filmer att titta på – se länkar i meddelande på 

startsidan.

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

Trafikverkets TDOK 2014:0003 ”Vägytemätning mätstorheter” 

(LÄNK) 

https://dokumentcenter.sp.trafikverket.se/sites/20170517021010/home/publisheddocuments/TDOK%202014-0003.pdf
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• Vi inom förvaltningen av PMSV4 kontaktas via mailadressen: 

pmsv4@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:pmsv4@trafikverket.se
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