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Databas över provvägar

En databas över provvägar har tagits fram. Databasen består av uppgifter om  
konstruktionstyp, beläggningslager, vilka provningar och mätningar som har utförts 
med mera. Uppgifterna är hämtade från forskningsrapporter och utredningar som 
finns dokumenterade hos VTI, Trafikverket, entreprenörer, leverantörer med flera.  
I databasen finns möjlighet att göra sökningar på olika beläggningslager, beläggnings-
typer, typ av material och regioner (var i landet provvägarna är placerade).

från aktuella provvägar. Uppgifterna hämtades från forskningsrap-
porter och utredningar som finns dokumenterade hos VTI, Trafik
verket, entreprenörer, leverantörer med flera. För att underlätta 
inläggning av nya uppgifter utvecklades ett enkelt webbaserat 
formulär där grundläggande uppgifter om objektet som ska läggas 
till i databasen kan skrivas in.

Resultat
Resultatet från projektet är själva databasen med uppgifter om ett 
antal provvägar. I figurerna nedan visas uppbyggnaden.

Bakgrund
Vid utveckling av nya produkter och konstruktioner på vägnätet, 
som ständigt förändras med avseende på trafiklaster, klimat
förändringar med mera, blir kraven på ingångsdata allt viktigare. 
En samlad kunskap om de provningar som redan utförts är en 
nödvändig grund för att testa och utveckla nya lösningar. Risken 
finns annars att redan prövade lösningar provas igen utan att ge 
något mervärde.

Syfte
Syftet var att utveckla en databas över provvägar med 
uppgifter om konstruktionstyp, beläggningslager, vilka 
provningar och mätningar som har utförts med mera. 
Databasen innehåller i dagsläget data från ett 100-tal 
provvägar samt en användarhandledning. Detta leder till 
ökad kunskap om vilka material och konstruktioner som 
redan har provats och som därmed kan vara underlag 
för kommande försök och tester av nya material och 
konstruktionslösningar i olika klimatzoner. Databasen 
skall vara tillgänglig för alla som har behov av informa-
tionen för sin planering i olika sammanhang, från FoU 
till skadeutredningar och utveckling av nya produkter 
och konstruktioner i olika klimatzoner. Målsättningen är 
att kunna använda data och erfarenheter från befintliga 
provvägar vid vidare utveckling inom området.

Genomförande
Med stöd från SBUF och Trafikverket har arbetet utförts 
av VTI och Skanska Sverige AB i nära samarbete med 
Nynäs. En lämplig databasapplikation valdes och sedan 
utvecklades formulär för ingångsdata, urvalskriterier, 
mallar för färdiga utdatarapporter och lämpliga sökalter-
nativ. Nästa steg blev att fylla databasen med uppgifter Figur 1. Sökformulär.



Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Leif Viman, VTI, tel 01320 42 53, epost: leif.viman@vti.se 
Richard Nilsson, Skanska Sverige AB, tel 010448 32 68,  
e-post: richard.nilsson@skanska.se

Litteratur:
• Databas över provvägar, SBUF, Projekt ID: 12103,  

Richard Nilsson, Leif Viman, 9 sidor + bilagor kan laddas ned 
från SBUF:s webbplats www.sbuf.se.

Internet:
http://pvdb.vti.se/ (webbadress till databasen)

Figur 2. Exempel på uppgifter som finns lagrade för varje objekt.

Figur 3. Redovisning av objekt i tabellform.

Slutsatser
En databas har tagits fram över ett 100tal provvägar som följts 
upp under senare år och som finns dokumenterade i olika rap-
porter. Databasen är öppen för alla via länken http://pvdb.vti.se. 
Databasen innehåller grundläggande information om varje prov-
väg: uppbyggnad, syfte, utförda mätningar mm samt referenser 
till rapporter om respektive provväg. För att databasen ska hållas 
levande och aktuell krävs ett kontinuerligt underhåll.


