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Erfaringer med PMS Objekt

• Vad är PMS Objekt?
• Varför utvecklade vi vår programvara?
• Vad ingår i programmet?
• Vilka är användarna?
• Vilka aktiviteter har vi genomfört? - Mottagandet
• Var står vi nu?
• Vad kommer sedan?
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• PMS Objekt är en verktygslåda 
• Stöd för beslut
• Stöd för projektörer
• Standardiserad beräkningsmetod

PMS Objekt
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Varför utvecklades PMS Objekt

• Stor revision av VÄG 94 under 1998-1999
• Vägöverbyggnaderna dimensionerades med tabellmetod för både 

bärighet och tjällyft.
• Vägverket tittade på kostnaderna för att ha de asfaltstjocklekar som 

gavs av våra tabeller
• Därför justerades dimensioneringsmetoden som skulle användas då 

ATB VÄG kom ut 2000
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ATB VÄG / TRVK VÄG

VÄG 94
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• Moduluppdelat
– Trafikberäkning
– Bärighetsberäkning
– Tjällyftningsberäkning
– Avancerade funktioner

• Fallviktsanalys
• Bärighetsberäkningar
• Slitageberäkningar
• Mängd och kostnadsberäkning

Vad ingår i programmet
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• Konsulter / projektörer
• Trafikverkets specialister och projektledare
• Entreprenörer
• Utbildningar på universitet och gymnasier

Vilka är användarna
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• Utbildningar och seminarier under tidiga 2000-talet
• Utbildningar för Asfaltsskolan 
• Kravställning i regelverket för vägkonstruktion
• Kravställning på användning i upphandlingar av både konsulter och 

entreprenörer
• Deltar i utbildningar på olika kurser på svenska universitet
• Jämförelser med andra nordiska länder

Vilka aktiviteter har vi genomfört
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• Insamling av belastningsdata via B-WIM
• Uppdateringar av temperaturdatabasen 
• Programmet har uppdaterats och förbättrats under åren
• Fritt tillgängligt via Trafikverkets hemsida

Vilka aktiviteter …
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• Ganska ljummet mottagande
• Branschen trög att ta emot programmet
• Internt också trögt bland projektledare
• Kurser och informationsinsatser gav viss effekt
• ”Rekrytering” av egna ambassadörer från de som var mest 

skeptiska
• Tog fart då universitet och högskolor började använda programmet i 

undervisning
• Kravställningar i upphandlingar 

Mottagandet
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• Används i samtliga upphandlingar som Trafikverket gör
• PMS Objekt är ett verktyg för att uppfylla DK2 i TRVK Väg det vill 

säga det stödjer en projektering av vägkonstruktionen vid 
utförandeentreprenader (metod, material, utförande enligt krav)

• Kan stötta vid DK3 dvs om användaren vill gå utanför den metod 
som är specificerad som ”standard”

Var står vi nu?
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• Två projekt drivs i Sverige idag med inriktning på implementering
• Dessa projekt ska sprida den kunskap som är resultatet av 10 års 

forskning på KTH och VTI
• Resultat?
• Troligen ,en ny version av PMS Objekt, som tas fram av VTI och 

KTH gemensamt
• Inte bara utmattning och tjällyft. Även Spårbildning, åldring etc

Vad kommer sedan?
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• Frågor?

Tack för uppmärksamheten!
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