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Förord  
Som avslutande uppgift för examination på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska 

universitet ska ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng genomföras. Under våren 2017, när den 

verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes, fick jag frågan av WSP om att undersöka ett 

inventeringsverktyg för väginventering, som förhoppningsvis ska resultera i effektivare 

väginventering inom företaget. 

Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till mitt examensarbete. Ett stort tack vill jag rikta till 

Inger Broberg och Robert Hjelm som hjälpt mig med alla teknikstrulsfrågor, upplägg och tips samt 

gett mig stor inblick i hur vägtekniken fungerar.  
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Sammanfattning 
Från och med den tidpunkt en nybyggd eller åtgärdad väg tas i bruk, startar en kontinuerlig 

nedbrytning av vägkonstruktionen. Nedbrytningen är en naturlig och oundviklig process. Det finns 

ungefär 100 000 km statlig väg i Sverige, en stor del är i behov av kontroll i form av inventering och 

åtgärdsförslag.  

Detta medför att hjälpmedel för dessa arbeten kommer vara av väldigt stor betydelse för både 

trafikverket och konsulter då betydande summor tid och pengar kan sparas vid snabbare och säkrare 

inventering. 

Att tekniken inom positionering via GNSS och mobilt bredband har förbättrats stort på senare tid har 

bidragit till möjligheter att kunna utföra inventeringar på ett snabbare och smidigare sätt som 

tidigare inte varit möjligt. Trafikverket har skapat programmet PMSV3 Inventering som är ett webb-

baserat inventeringsverktyg som ska underlätta inventeringen av vägar med hjälp av dessa tekniker. 

Denna undersökning handlar om ifall Trafikverket klarat av att utveckla programmet så pass bra att 

det kan börja användas av WSP vid inventering. 

 Undersökningen har visat att programmet har potential att effektivisera inventering till stor del, 

genom att inventeringsresultat direkt kan noteras ner i programmet med ett enkelt knapptryck, samt 

att längdmätningen blir enklare att hantera med GPS-mottagare än med trippmätare. Programmet 

kan dock inte börja användas som ett inventerings verktyg innan trafikverket har åtgärdat funktionen 

som att kunna se sina sparade åtgärdsobjekt. Innandess kan programmet endast användas som ett 

hjälpmedel för längdmätning.
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Definitioner och förkortningar 
 

GPS Global position system, är ett system för satellitnavigering 

GNSS Global Navigation Satellite Systems, är ett samlingsnamn för de satellitsystem som 

 används för globala navigerings- och positioneringsändamål 

NVDB Nationella vägdatabasen, NVDB, finns information om alla statliga, kommunala 

 och enskilda vägar i Sverige. 
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Inledning 
Detta inledande kapitel av undersökningen beskriver bakgrunden och den frågeställning som lett 

fram till examensarbetet, samt syfte med studien. Här redovisas också de avgränsningar som gjorts 

för undersökningen. 

1.1. Bakgrund 

Det som ligger till grund för denna undersökning är en inlämningsuppgift i kursen Y0005B som är ett 

krav för godkännande av examen inom utbildningen Samhällsbyggnad på 120 högskolepoäng vid 

Luleå tekniska universitet.  Uppgiften innebär att skriva ett enklare forskningsarbete eller 

utredningsrapport med kunskaper som erhållits under studietiden och består utav 7.5 hp vilket 

motsvarar 200 timmars arbete under en period av 10 veckor. Utbildningen innehåller även en 

verksamhets förlagd utbildningsdel där studenten ska praktisera under 10 veckor. Jag gjorde min 

praktik på WSPs Samhälbyggnads avdelning i Luleå, vid Geoteknikgruppen. WSP är ett 

teknikkonsultbolag verksamt inom bland annat samhällsbyggnadssektorn. 

 Efter min verksamhetsförlagda utbildningsdel fick jag frågan av Göran Pyyny, gruppchef geoteknik 

Luleå, om att göra examensarbete på avdelningen. Examensarbetet skulle gå ut på att undersöka ett 

par inventeringsverktyg som nyligen kommit ut på marknaden för väginventering. 

Eftersom att konsultbranschen är väldigt konkurrensutsatt med många aktörer samt att nya 

uppdrag/arbeten tillkommer genom upphandlingar gäller det att alltid ligga i framkant vad gäller ny 

teknik och utrustning som kan vara till hjälp vid arbeten. 

Inventering av vägar utförs på WSP lokalt i Luleå i nuläget med en metod där en trippmätare 

monterad på en bil avläses manuellt och antecknas för varje sträcka man befinner sig på för att 

bestämma exakt läge för sträcka som ska åtgärdas. Eftersom mätaren avläses manuellt finns risk att 

åtgärd eller sträcka skrivs ned på fel plats. Inför varje ny inventeringsdag behöver trippmätaren 

kalibreras efter en kalibreringsträcka som är utmätt av trafikverket. Trippmätaren kan även ge olika 

resultat på samma sträcka beroende på hur bilen följer vägbanan samt hur många start och stopp 

som genomförs.  Mätaren beräknar sina värden utifrån hur många varv hjulet roterar. Det kan 

resultera i att sträckan läses av längre respektive kortare beroende av om bilen ligger i ytter eller 

innersida av körbana.  

Ett nytt inventeringsverktyg, PMSV3 Inventering, har framtagits av trafikverket där inventeringen 

skall kunna ske med hjälp av GPS via dator, vilket gör att momentet med att avläsa och skriva ner 

sträckan från trippmätare försvinner. Vid inventering med hjälp av trippmätare måste en viss 

utgångspunkt letas upp för att sedan mätas därifrån med trippmätare till den plats som behöver 

undersökas. Med hjälp av GPS-mottagare försvinner momentet att leta upp utgångspunkten då GPS 

visar koordinater, även momentet med kalibrering av trippmätaren försvinner.  

Denna undersökning har fokuserat på vilka mätvärden och funktioner som behöver uppnås för att 

PMSV3 Inventering ska kunna användas som ett inventeringsverktyg. Samt huruvida dessa finns 

implementerade i den aktuella versionen och dess lämplighet att direkt börja användas i WSPs 

verksamhet främst i Norrbotten. 

 



 

2 
 

1.2. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att efter klarlagt resultat kunna utvärdera om de nya 

investeringsprogrammen håller så pass hög nivå att de underlättar arbetet för inventering av vägar.  

Eftersom en stor del av Norrbottens vägnät ligger på platser där täckning för mobildata och GPS kan 

vara begränsande har dessa platser varit av betydande roll i undersökning. 

1.3. Frågeställning 
För att besvara syftet har ett antal frågeställningar formulerats. 

Mätnoggrannhet  

Olika inventeringstyper har olika krav på mätnoggrannhet. Genom att få fram hur stor 

mätnoggrannhet PMSV3 Inventering har med GPS-mottagare, går det att avgöra vilka 

inventeringstyper som programmet passar till. Mätnoggrannheten kommer undersökas under olika 

tidpunkter på dygnet då positioner för satelliter kan ha betydelse för mätosäkerheten. 

Användbarhet 

De frågor och problemområden som undersökts är följande: 

 Täckning GPS 

 Täckning internet, måste programmet ha internet för att fungera? 

 ”Offline” Vad händer vid dålig täckning? 

Användbarhet programmet 

 Hur lätt är det att arbeta med programmet? 

 Tid att lägga upp objekt? 

 Hur lättarbetat är programmet i fält med registreringen? 

 Vilka verktyg krävs? 

 Fungerar samma ”knappbank” till olika objekt? 

Hur redovisas skador i programmet? 

 Går det att hålla isär olika skadeorsakerna på bra sätt? 

 Visas skadorna både i koordinater och enligt NVDB? 

 Hur får man ut resultaten? 

Excel, PDF, Word, läsa direkt ur programmet? 

 Hur ser resultaten ut? 

 Får man ut någon kordinatlista? 

Lämplighet för inventeringstyper 

 Skadeinventering  

 Kombinera punktföreteelser med sträckföreteelser 

 Registrera olika skadetyper samtidigt 

 Tjälinventering 

 Detaljinventering, fungerar det för mindre inventeringar eller är det mest anpassat för 

trafikverkets större objekt 
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Jämförelse  

 Jämförelse mot befintlig arbetsmetod med trippmätare och PMSV3 

 Vad är bra/dåligt med PMSV3? 

 Vad kan bli bättre med det?  

 

1.4. Avgränsningar 
Undersökningen har endast omfattat programmet PMSV3 Inventering som är det mest aktuella 

inventeringsprogrammet som kan tänkas vara ett effektivt hjälpverktyg för WSP just nu. Programmet 

har undersökts för liknande inventeringssituationer som WSP har för tillfället. Resultaten kommer 

sedan jämföras med den befintliga inventeringsmetoden som används av WSP i nuläget. 

Analysen och utvärderingen av programmen baseras på den information som finns tillgänglig för 

dessa program samt genom fältundersökningar. 

Undersökningen har avgränsats till att studera hur effektivt PMSV3 Inventering är jämfört med 

inventering med hjälp av trippmätare.  



 

4 
 

2. Teori 
Följande kapitel innehåller bakgrundsteori som är relevant för examensarbetet, med kortfattade 

beskrivningar om väginventering och väguppbyggnad samt information om inventeringsverktyget 

som har undersökts. 

2.1. Väginventering 

Inventering kan beskrivas som en okulär tillståndsbedömning och är helt enkelt en metod där man 

utifrån synliga skador och defekter försöker värdera vägens och dess sidoområdes fysiska och 

funktionella tillstånd (Lars-Göran Wågberg, 2003). Inventeringen skall ge underlag för planering och 

genomförande av sådana åtgärder som erfordras för att säkerställa att kraven uppfylls på både kort 

och lång sikt. Inventeringen avser att identifiera homogena delsträckor för att möjliggöra 

projektering av bästa åtgärd. Den okulära besiktningen utförs under barmarksperioden, med fördel 

under vår och/eller sen höstperiod. (Vägverket, 2009) 

2.2. Skadeinventering 

Enligt Lars-Göran Wågberg (2003) utförs en tillståndsbedömning under skadeinventering i form av en 

okulär besiktning av vägens yta och dess närmaste omgivning. Där identifierar man i första hand 

skador och defekter samt klassar dessa i olika svårighetsgrader från skala 1 till 5. Skador som 

uppmärksammas under skadeinventering är oftast: 

kanthäng, vilket definieras som längsgående deformationer mycket nära beläggningskanten. 

Sprickor, av olika slag, sprickbildning i hjulspår som kan uppkomma av dragtöjningar i underkant som 

syns i form av längsgående sprickor i kanten av det trafikerade spåret eller som korta tvärsprickor i 

spåret. 

 Krackeleringssprickor, som utvecklar ett mönster som påminner om utseendet på ett krokodilskinn.  

Längsgående sprickor, fogssprickor som går längsgående vanligtvis i vägmitt eller i skarven mellan 

körfält och vägren.  

Skick på beläggning, hjulspår samt ojämnheter som block, sättningar, trumslag. 

2.3. Tjälinventering 

Sprickor och ojämnheter som klassificeras som tjälskador skall fastställas med okulär besiktning. 

Besiktning av ojämnheter skall utföras strax före tjällossning, vid maximal lyftning. (Vägverket, 2009) 

Tjälsprickor uppträder oftast som längsgående sprickor. Sprickorna blir i regel både breda och djupa. 

Sprickorna uppstår på grund av ojämna tjällyftningar som beror på att vägytan normalt är snöfri 

medans vägens omgivning har ett snötäcke. Tjälsprickornas utbredning mäts i förekomst per 

längdmeter väg (Lars-Göran Wågberg, 2003). Sprickorna registreras efter svårighetsgrad ett till fem. 

Ojämnheter som ojämna tjällyft och blockuppfrysning mäts även dessa i en skala från ett till fem och 

registreras som en punkt på längdmätningen. 
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2.4. Detaljinventering 
Vid detaljinventering beror mätnoggrannheten på handlingen som ska upprättas men brukar ligga 

kring 2 meter. För detaljinventering mäts olika företeelser in genom längdmätning, start och slut, 

vilket kan vara: 

 Kantsten 

 Busshållplatser 

 Ledningar 

 Räcken 

-Vilken längd räcket har, är räcket av rätt typ, finns det behov av nytt räcke? 

2.5. PMSV3 

PMSV3 är ett system som visar vägytans tillstånd på statliga belagda vägar i Sverige. Tillståndet visas i 

tabeller, karta och grafer samt med foto. PMS står för Pavement Management Systems, som är 

samlingsnamnet på tillämpningar för att analysera och redovisa data om tillståndet på vägnätet. Med 

hjälp av systemet kan man bedöma behovet av underhållsåtgärder på vägnätet och utvärdera 

tidigare åtgärder med avseende på exempelvis spårutveckling. En inventeringsmodul driftsattes den 

4 juni 2015 vilket resulterade i att man kan inventera ute i fält i ett åtgärdsobjekt och föra över data 

till PMSV3 (Trafikverket, 2015). 

PMSV3 används till inventering genom att man loggar in via PC, smartphone eller surfplatta till 

PMSV3 inventeringsverktyg på trafikverkets hemsida. Därefter används en extern GPS till PC eller den 

inbyggda GPSen till smartphone eller surfplatta för att lokalisera position. Inventeringsverktyget har 

ett antal inbyggda knappar som går att använda men det går även att göra egna, det har inte 

upptäckts någon övre gräns för hur många knappar det går att använda vid inventering. När du kör 

genom en viss sträcka som användaren anser behöver åtgärdas, trycks den knapp in för vilken skada 

som befinner sig på vägen. Det finns både punkt och längd markeringar. Knapptryckningarna 

registreras sedan för antingen punkt eller längdmätning, det går även att lägga till en kommentar för 

anmärkningen. Bild på PMSV3 Inventering visas i Figur 1

 

Figur 1. PMSV3 inventeringsverktyg 
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Sedan sparas objektet och flyttas över till PMSV3. Enligt Fredrik Lindström (Lindström, 2017) ska man 

sedan kunna öppna sin inventering i fliken ”sparade åtgärdsobjekt” som en excel.fil för att sedan 

slutligen kunna exporteras vidare till txt.fil och öppnas i PVD. 

2.6. Nuvarande inventeringsmetod 

WSP utför sina inventeringar för tillfället med hjälp av en extern digital trippmätare av märke Coralba 

trip som monterats i en av WSPs arbetsbilar, av en behörig installatör. Coralba utgår för sina 

mätvärden på hur många varv däcket snurrar. Den digitala trippmätaren har en 

inventeringsupplösning av en meter och inför varje inventeringsdag kalibrerades denna på en av 

Trafikverkets uppmätta kalibreringssträckor. Övriga hjälpmedel som används är laptop med förberett 

Excel ark för protokollföring. Inventeringsförfarandet består i att vardera objekt körs över en gång 

och genom okulär bedömning noteras tjälrelaterade sprickor och ojämnheter i det medhavda 

protokollet. När en inventering utförts renskrivs sedan protokollföringen i Excel, och sparas som en 

txt.fil. För att kunna utläsa resultaten från inventeringen använder WSP programmet PVD.  

PVD, Presentation Vägteknisk Data, är ett visualiseringsprogram framtaget av KUAB. Programmet 

används främst för att presentera olika vägtekniska undersökningar, men kan även användas till att 

utföra förstärkningsdimensioneringar (Granbom, 2015) 

Genom att öppna en txt.fil i PVD redovisas inventeringsträckan tydligare med olika färger för olika 

åtgärder samt skador. 

2.7. NVDB- Nationell Vägdatabas 
Information om bil- cykel- och gångvägar samlas in i samverkan med flera aktörer i Nationell 

Vägdatabas (NVDB) där syftet är att samla in, ajourhålla, lagra och tillhandahålla grundläggande 

vägdata om Sveriges alla vägar. NVDB är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Kommunens olika förvaltningar, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 

NVDB används inom många områden och är den datamängd som i huvudsak används och 

vidareförädlas för användning i till exempel navigationssystem (Lantmäteriet).   

NVDB visar längdmätning per meter för varje väg istället för koordinater. 
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3. Metod  
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har genomförts, detta innefattar val av objekt, utförande 

vid inventering, hur insamling och bearbetning av data skett och tillvägagångsätt vid insamling av 

resultat. 

3.1. Inventering  

3.1.1. Inventering BD 94 

För att kunna jämföra investeringsprogrammen med befintlig inventering följde författaren med när 

Inger Broberg, vägtekniker på WSP utförde tjälinventering för väg BD 94 Korsträskvägen utanför 

Älvsbyn, för att få en överblick om hur en inventering går till samt vad som är viktigt att tänka på. 

Inventeringen utfördes den 17 april och syftade till att klargöra hur vägarna ser ut vid tillfället 

beträffande tjälsprickor, block, trumslag och ojämnheter, samt komma med ett åtgärdsförslag till 

detta. Inventeringen började med att vi for till F21 där Trafikverket har en av sina 

kalibreringssträckor. Trippmätaren behöver kalibreras inför varje ny inventeringsdag för att visa 

korrekt längdmätning. Trippmätaren nollställdes vid vår startpunkt för väg 94 Korsträskvägen. 

Vägsträckan var även utsatt med längdmätningsskyltar var 500e meter som satts ut med GPS 

instrument av mättekniker Jerry och Aksel Gustafsson från WSP. Längdmätningsskyltarna är till för 

att kontrollera att trippmätaren visar korrekt längdmätning. Vid startpunkten startade vi även PMSV3 

lnventeringsverktyg via en Samsung Galaxy S7 för att kontrollera programmets exakthet vid 

längdmätning jämfört med trippmätaren samt längdmätningsskyltarna. Sedan kontrollerades 

längdmätningen från PMSV3 med de uppsatta längdmätningsskyltarna samt trippmätaren, under 

sträckan. 

3.1.2. BD 383 

En undersökning gjordes även för väg BD 383 eftersom den sträckan markerats med 

längdmätningsskyltar likt BD 94. Tanken var då att köra PMSV3 via laptop med GPS-puck för att se 

skillnader gentemot smartphone samt utsatta längdmätningsskyltar.  

För att få en uppfattning om vilket mobilt bredband mellan Net1 och Telia som fungerar bäst, 

kontrollerades deras hastigheter mot bredbandskollen under sträckan.  

Undersökning med laptop gick dock inte att utföra som planerat då GPS-mottagaren inte fungerade 

med laptop. Istället användes endast PMSV3 via smartphone som jämfördes gentemot de uppsatta 

längdmätningsskyltarna samt trippmätaren. 

3.2. PMSV3 

För att få tillgång till programmet skickades en ansökan in till Trafikverket angående inloggning till 

Trafikverket som ger behörighet till PMSV3. Användarmanual har beaktats under arbetet, dock finns 

ingen användarmanual för själva inventeringsverktyget, där har inlärning bestått av att testa sig fram 

genom att använda programmet PMSV3 inventeringsverktyg.  

Då ingen information om vad för GPS som rekommenderas till PMSV3 har hittats, ringde författaren 

till Fredrik Lindström, Trafikverket som varit med och grundat programmet. Fredrik berättade att när 

dom testat programmet så hade dom använt Navilock NL-602U GPS-mottagare kopplat till laptop 

som fungerat bra enligt honom. Programmet fungerar även med GPS-mottagare som finns inbyggd i 

telefon och surfplatta. 
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Eftersom att GPS-mottagaren ej har gått att sammankoppla med dator har inga tester med PMSV3 

kunnat utföras via laptop i fält. Det är även ett fel med PMSV3 som gör att det ej går att öppna 

sparade åtgärdsobjekt, vilket krävs för att kunna exportera filen vidare till en PDV. Fredrik Lindström 

och support på Trafikverket har kontaktats angående detta problem som dom skulle återkomma om. 

3.3. Mobilt bredband 

Eftersom att PMSV3 är webb-baserat, är internet en nödvändighet för att kunna använda 

programmet. För att få bästa möjliga internet uppkoppling har Robert Hjelm köpt in en router med 

antennförstärkare som ger mobilt bredband via 4G nät. De operatörer som testats i undersökningen 

är Telia och Net1 som är två stora leverantörer på marknaden. Inger Broberg testade att använda det 

mobila bredbandet från Net1 vid en inventering av väg BD 99 utanför Övertårneå. Enligt Inger var 

täckningen mycket dålig under stora delar av sträckan, vilket gjorde att PMSV3 inte gick att använda. 

3.4. GPS 

Robert Hjelm har köpt in GPS-mottagare Navilock NL-8002U, som har snabbare uppdateringsfrekvens 

samt klarar av fler satelliter samtidigt än den GPS-mottagare trafikverket använde vid sina tester av 

PMSV3. GPS-mottagaren som har varit av intresse för undersökningen har enligt säljaren Kjell & Co 

en noggrannhet på ca 2,5 meter.   

För att undersöka om det har någon betydelse vilken tid på dygnet PMSV3 används har en specifik 

plats kontrollerats vid olika tidpunkter. Platsen där kontrollerna utfördes var på övergångsstället vid 

korsningen mellan Smedjegatan och Varvsleden, BD 616.  

För att kunna få noggrannhet som klarar av detaljinventering var en tanke från början att koppla upp 

GPS-mottagaren mot SWEPOS. SWEPOS är ett nationellt stödsystem för GNSS-mätning som gör det 

möjligt att bestämma två punkter inbördes lägen med mycket hög precision. För att kontrollera vad 

för GPS-mottagare som krävs för att koppla upp sig mot SWEPOS har Göran Ekman kontaktats via 

SWEPOS supporttjänst. Enligt Göran krävs GPS utrustning som klarar av att skicka GGA meddelanden, 

denna utrustning kommer troligtvis kosta över 50 000 kronor enligt honom.  

 

3.4.1. Test av GPS-mottagare 

Thomas Jatko, mättekniker på WSP , har markerat en punkt med hjälp av RTK-GPS, RTK är i dagsläget 

den tillämpade realtidsmetod som har lägst mätosäkerhet (Lantmäteriet). Punkten har kordinatsats 

efter väg E4 vid en p-ficka. Punkten kontrollerades genom att hålla GPS-mottagaren ovanför den 

utmärkta punkten och läsa av koordinater. Vid kontroll av detta upptäcktes att mottagaren visade ett 

felvärde på 3.8 meter. Dock bör fler tester vid olika platser utföras för att kunna läsa av ett trovärdigt 

resultat. 

3.5. APV Nivå2 

Eftersom inventering på väg kommer utföras under undersökningen, har författaren genomgått 

utbildningen ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 2. 

4. Resultat 
Resultat från undersökning av PMSV3 samt positionering med hjälp av verktyget via smartphone 

presenteras i detta kapitel; hur programmet fungerar med hjälp av laptop eller smartphone samt hur 

trovärdig längdmätningen är via PMSV3.  
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4.1. PMSV3 via Smartphone 

Det märks tydligt att PSV3 ej fungerar att använda som inventeringsverktyg till smartphone då endast 

hälften av knapppanelen syns, Se Figur 3. Det går även inte att ladda åtgärdsobjekt eller att skapa 

knappar via smartphone. Endast längdmätning i PMSV3 kan vara ett hjälpmedel om en smartphone 

används. 

  

Figur 3 PMSV3 smartphone 

  

4.2. PMSV3 via laptop 

Med PMSV3 finns möjlighet att skapa ett flertal knappar med olika färg, namn och egenskaper som 

gör det möjligt att utföra flera inventeringstyper samtidigt. Författaren har gjort olika knappar som 

sedan öppnats i programmet, tryckts in vid inventeringsträcka för att sedan sparas. Allt detta har 

skett på samma position då inte GPS-mottagaren fungerat korrekt. Författaren har även använt 

förinställda knappar under löpande längd som sedan sparats. Det har dock inte gått att se något 

resultat eftersom det inte går att komma in på ”sparade åtgärdsobjekt”.   

4.3. BD 94 

Vid inventering av BD 94 med hjälp av PMSV3 via smartphone stämde längdmätningen med ungefär 

+- två till tre meter när vi jämförde med längdmätningsskyltarna vilket kan anses vara tillräckligt bra 

för de inventeringar som utfördes vid tillfället, och godkänt för tjäl- och skadeinventering samt 

detaljinventering. Under sträckan var det vissa partier där längdmätningen spårade ur och inte alls 

överensstämde med verkligheten vilket väldigt tydligt gick att avläsa då längdmätningen kunde 

hoppa tjugotal meter, även ”längdmätning saknas” kom upp vid dessa partier. Dessa partier 

 

Figur 2 PMSV3 laptop 
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noterades och låg på platser där täckning för mobil data är sämre enligt Telias täcknings karta, se 

Figur 4.  

 

Figur 4 Telia Täckningskarta 

4.4. BD 383 
För sträckan BD 383 var längdmätningsskyltarna endast utsatta av trippmätare vilket gjorde att det ej 

gick att se noggrannheten för PMSV3 via smartphone för den sträckan. Undersökningen av BD 383 

gav stor variation gentemot vissa av längdmätningsskyltarna, med ett högsta spann på +- 17,5 meter.  

12 av 20 punkter visade en felmarginal som var högst +-3 meter.  

Både Net1 och Telia användes som mobilt data under undersökningen av väg BD 383. Båda 

leverantörerna hade nog god täckning för att programmet skulle fungera. Under sex partier under 

sträckan kom ”längdmätning saknas” upp, dessa sträckor är uppskattningsvis cirka 20 meter. Intill 

dessa börjar ofta längdmätningen hoppa tiotals meter vilket gör att det märks att PMSV3 inte visar 

korrekt position. 
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Vid Vibbyn skulle Net1 täckning vara som sämst enligt deras täckningskarta se Figur 5. 

 

Figur 5 Net1 Täckningskarta 

Det märktes vid undersökningen att där Net1 endast har bastäckning, gick längdmätningen på 

PMSV3 inte att lita på, då längdmätningen hoppade tiotals meter under en sträcka av 

uppskattningsvis 100 meter. Även Telias mobildata testades med PMSV3 vid Vibbyn och gav 

likvärdigt resultat fast Telia täckning var mycket god vilket tyder på att mobildata mängden inte 

verkar spela någon roll för användarens positionslokalisering, så länge det finns nog mycket 

mobildata för att öppna och driva programmet. Jämförelser visas nedan för Telia och Net1 som är 

uppmätta på samma plats, se i         Figur 6. 
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         Figur 6 Bredbandskollen                                                                     

  

Vid längdmätningsskylt 01/1000 visades ”längdmätning saknas” för både Net1 och Telia, hög och tät 

skog noterades på båda sidorna om vägen. Dock har tre andra platser på väg BD 383 undersökts där 

båda sidorna bestått av tät skog med höga träd, där längdmätningen fungerat utan störningar. 
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4.7. BD 616 
Längd mätningen skiljer sig något under de olika tidpunkterna, se Figur 7 nedan 

   

Figur 7 PMSV3 Inventering smartphone, inmätning kl 20:50, 08:20 och 13:41 

Eftersom att det är flervåningshus vid tre sidor runt korsningen bör denna plats visa större variation 

vid längdmätning beroende på tidpunkt än vad andra mer öppna ytor borde göra, eftersom det blir 

svårare att nå fler satelliter med hus som skymmer. Så med tanke på att skillnaderna mellan 

tidpunkterna resulterade i två meters differens, känns systemet pålitligt oberoende vilken tid 

inventeringen utförs. 
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5. Diskussion och slutsatser 
I diskussionen återkopplas problemställningen i inledningen med resultaten 

från analysen. Reflektioner som uppstått kring resultaten från undersökningen lyfts 

fram, svårigheter och osäkerheter diskuteras i erhållet resultat. 

Även fast undersökning i fält för PMSV3 ej har kunnat utföras optimalt med laptop och NL-8002U 

GPS-mottagare utan endast med smartphone har PMSV3 visat sig fungera bättre med längdmätning 

än vad befintlig inventeringsmetod visat. Själva protokollföringen med PMSV3 bör gå fortare än 

befintlig metod då användaren endast trycker in en knapp för start och slut eller punkt istället för att 

ha kontroll på längd via trippmätare samt skriva in ett kanske femsiffrigt nummer sedan, vilket gör 

det lätt att avläsa fel längdsträcka. Eftersom det inte har fungerat att komma in på sparade 

åtgärdsobjekt på PMSV3 har det inte gått att bedöma hur resultaten ser ut efter en inventering. Men 

om det är som Fredrik Lindström, Trafikverket säger borde det gå snabbare med exporteringen av 

redovisningen från PMSV3 än med befintlig metod, eftersom det direkt går att exportera till txt.fil 

vidare till PVD från PMSV3 utan ”renskrivning”. 

Det kommer behövas fler undersökningar för att få ett trovärdigt resultat över om programmet är 

bättre än befintlig metod. Förslag på undersökningar är att kontrollera GPS-mottagare NL-8002U från 

PMSV3 mot längdmätningsskyltar utsatta av mättekniker vid en väg där täckning skall vara begränsad 

enligt täckningskarta från Telia och Net1, samt att testa hur exportering mellan PMSV3 och PVD 

fungerar. 

Vid inventering är det lätt att missa vissa anmärkningar på vägen som gör att man behöver backa 

eller vända om. Detta blir ett problem med trippmätaren då denna behöver nollställas vid en känd 

markering för att veta var man befinner sig på sträckan, vilket inte behövs med PMSV3 då detta 

kommer upp automatiskt.  

Som det ser ut just nu går det endast att använda PMSV3 som längdmätningshjälpmedel till 

inventering då det ej går att komma in på ”sparade åtgärdsobjekt”. När det problemet löser sig 

kommer PMSV3 troligtvis vara ett effektivt hjälpmedel till väginventering. Vid användning av 

programmet rekommenderas att ha tillgång till både Net1 och Telia då täckning skiljer sig åt mellan 

dessa operatörer.  
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