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1. Forord
Denne veilederen skal gi norske kommuner innsikt i hvordan Nasjonal Vegdatabank – NVDB - kan 
anvendes i kommunene og hvilken praktisk nytte den enkelte vegforvalter vil ha av å ta i bruk NVDB. 
Veilederen vil gi enkle råd om hvordan man kan komme i gang, og hvilke vurderinger som bør foretas 
for å få en effektiv organisering av bruken.

Veilederen er først og fremst rettet mot drift- og vedlikeholdsavdelingen i kommunen, da vi anser at 
det er her den største nytten med å ta i bruk NVDB ligger. Men også andre avdelinger i kommunen vil 
kunne ha stor nytte av NVDB.

Da Nasjonal vegdatabank i sin tid ble utviklet var det en forutsetning fra Samferdselsdepartementets 
side at det skulle omfatte alle offentlige veger, også de kommunale. Derfor er det nå et sterkt ønske om 
at NVDB tas i bruk også av kommunene.

Veilederen har én hoveddel som beskriver hvorfor kommunen bør ta i bruk NVDB. I vedlegg er 
dessuten følgende beskrevet:

1. Hvilke datatyper bør man starte med?
2. Krav til kvalitet for anbefalte datatyper 
3. Datakatalogen – en kort innføring
4. Oppdatering av vegnettet

NVDB er omfattende og krevende å ta i bruk, derfor foreslår rapporten hvilke datatyper man bør starte 
med. Dette er først og fremst de økonomisk og teknisk viktigste elementene. For disse elementene er 
det også beskrevet en entydig definisjon av kvalitet og etterslep/forfall. Dette vil gi en relativt objektiv 
status som gjør at kommuner kan sammenliknes seg imellom og at KOSTRA-rapporteringen blir 
enklere.

Arbeidet med Veilederen har utgangspunkt i et pilotprosjekt i regi av Vegdirektoratet og kommunene 
Øvre Eiker, Porsgrunn, Ringerike, Stokke og Larvik. Prosjektleder har vært Harald Astad, Øvre Eiker 
kommune og medforfatter for rapporten har vært Sigmund Fredriksen, Triona AS.
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2. Hva er NVDB?
Nasjonal VegDataBank (NVDB) er et dataverktøy for effektiv drift, forvaltning og utvikling av hele 
det offentlige vegnettet med tilhørende fagdata1 på en samfunnsnyttig måte.

Begrepet NVDB benyttes om en database med vegnett og fagdata, samt tekniske løsninger som 
muliggjør bruk og oppdatering av dette datagrunnlaget. NVDB har stedfestede data som egner seg 
godt til presentasjon og redigering i kartklienter.

 

Eksempel på NVDB-data vist i NVDB123

2.1 NVDB – bakgrunn
Formålet med NVDB-prosjektet var definert til:

• Etablere et informasjonssystem som sikrer optimal drift, forvaltning og utvikling av 
hele det offentlige vegnettet på en samfunnsnyttig måte

• Sikre et effektivt informasjonssystem for vegholdere og trafikanter om trafikken og 
hendelser på vegnettet

• Bidra til å nå mål fastsatt av styrende og folkevalgte organer og dekke strategisk 
tverrsektoriell planlegging

Helt konkret innebar det bl.a. støtte til følgende sentrale oppgaver:
1 Dataene i NVDB er kalt fagdata. Dette kan være konkrete ting som skilt, rekkverk, stikkrenner, vegdekker etc., men også 
mer abstrakte begrep som Fartsgrense, ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) osv. Fagdata inkluderer egenskaper til vegelementene, for 
eksempel rekkverk av stål, at stikkrenna har diameter 100 mm osv. 
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• Nasjonal transportplan – NTP
• Drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Funksjonskontrakter
• Vegtrafikksentralen
• Statistikker til det offentlige (bl.a. SSB)

Det står ”hele det offentlige vegnettet”, dvs. også inklusive det kommunale vegnettet.

2.2 NVDB - oversikt
Nasjonal VegDataBank (NVDB) er et dataverktøy for effektiv forvaltning av vegnettet med tilhørende 
fagdata.

Begrepet NVDB benyttes om en database med vegnett og fagdata, samt tekniske løsninger som 
muliggjør bruk og oppdatering av dette datagrunnlaget.

Vegnettet
Vegnettet i NVDB ble i utgangspunktet hentet fra Vbase; en landsomfattende digital vegdatabase for 
samtlige kjørbare veger lengre enn 50 meter. Vbase har informasjon om hvor vegen er, type veg og 
hvilket navn den har.

Det offentlige vegnettet i Norge fordeler seg omtrent slik:
• Europa – og Riksveger ca. 10.500 km
• Fylkeskommunale veger ca. 44.000 km
• Kommunale veger ca. 39.000 km

Utover dette tilkommer ca. det samme med private- og skogsbilveger, slik at NVDB totalt har ca. 
200.000 km med veg. I NVDB er det Statens vegvesen som vedlikeholder vegnettet på E-, R- og F-
vegene, mens Statens kartverk og kommunene har ansvaret for de kommunale vegene og 
skogsbilvegene.

I tillegg til at alle veger har koordinater for senterlinje, har de også en ”vegreferanse”. Vegreferansen 
representerer en oppslagsnøkkel i NVDB-databasen. Vegreferansen er satt sammen av flere elementer, 
som fylke, kommune, vegkategori, vegstatus, vegnummer, parsell og meter. For eksempel:
1653 KV10312  hp=1  m=1200  .
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3. Hvorfor bør kommunene bruke NVDB?
Kommunene forvalter ca 39.000 km vegnett eller ca. 40 % av det samlede offentlige vegnettet. Det er 
behov for gode og effektive systemer for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av vegnettet. Hver 
kommune er selv ansvarlig for fastsettelse av sin drifts- og vedlikeholdsstandard ut fra de økonomiske 
ressursene kommunen avsetter til formålet. 

NVDB er i utgangspunktet en grunnlagsdatabase for vegnett og tilhørende fagdata. I tillegg har NVDB 
tekniske løsninger for å presentere og oppdatere datagrunnlaget. 

Det samlede vegnettet forvaltes av tre ulike myndighetsnivåer (stat, fylke, kommune) og det har stor 
nasjonal verdi at alt vegnett med vegdata ligger samlet på ett sted. Det gjør at vegdata mye enklere kan 
presenteres og forvaltes på en enhetlig måte. 

Statens vegvesen tar ansvaret for forvaltningen og videreutviklingen av NVDB. For kommunene er 
dette meget trygt og verdifullt. Mye opplæring spares på IKT-avdelingene ved at ikke hver enkelt 
kommune må drifte NVDB selv.

3.1 NVDB - for drift og vedlikehold, vegavdelinga
Ved å benytte NVDB og tilhørende systemer til lagring og oppdatering vil hele det offentlige vegnettet 
være underlagt et felles system for vegdata, og de ulike vegforvalterne kan utnytte vegdata på en 
ensartet måte. Felles begrepsbruk og mest mulig lik beskrivelse av kvalitet og egenskaper vil også 
forbedre muligheter til sammenligning mellom kommunene. 

• Ett sted å lagre samtlige data om vegnettet
At alle data lagres i en enhetlig sentral database gjør at man ikke blir så avhengig av 
enkeltpersoner. Man slipper Excel-ark og Access-databser i ulike, gjerne personlige, formater. 
Drift, inkl. backup, er ivaretatt av IKT hos Staten vegvesen. Man ”mister” aldri data når de er 
lagret i NVDB.

• Oversikt over alle vegelementer
Det er bare et fåtall kommuner som i dag har full oversikt over mengder/antall vegelementer 
på vegnettet sitt. Ved å registrere vegelementene i NVDB vil man oppnå korrekte verdier både 
på antall meter veg og utstyr langs vegen. I tillegg vil man ha en enhetlig kvalitetsbeskrivelse. 
Dette gjør at rapporteringen til for eksempel KOSTRA blir mye enklere. Ved å kombinere 
informasjonen om alle vegelementene med en kostnadsbank vil man også kunne regne ut 
verdi av vegnettet og beløp på evt. forfall/etterslep.
 

• Enhetlig håndtering av vegnettet. 
NVDB har allerede i dag vegnett også for kommunale veger. Dette er registrert inn av Statens 
kartverk. Alle kjørbare veger som enten er en del av et nettverk eller som er lengre enn 50 
meter ligger i NVDB. De som ikke bruker NVDB har ofte et eget ”vegregister”. Dette vil 
nesten alltid avvike mer eller mindre fra NVDB-vegnettet. Alle egne vegregister bør avvikles 
og fokus må være på å få vegnettet i NVDB mest mulig komplett – inkl. snuhamre og plasser.

• Kvalitetsoversikt over de økonomisk mest viktige elementene 
Ved først å fokusere på de viktigste vegelementene vil man ved å inkludere tilstands-
registrering og en kostnadsbank få rapporter som viser verdien av vegnettet og kostnaden på 
evt. etterslep/forfall.
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• Enhetlig rapportering i Kostra. 
KOSTRA-rapportering har tradisjonelt vært lite ivaretatt av vegfolk i kommunene. Dette fordi 
de ikke har hatt noe særlig bruk for dataene til eget bruk. I tillegg har KOSTRA vært beheftet 
med mangler og unøyaktigheter. Nå har SSB laget veiledere for fagområdene 333 
(Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold) og 334 (Kommunale veier, miljø og 
trafikksikkerhetstiltak) som er mye mer presis slik at innrapporteringen blir mer enhetlig. 
Imidlertid er det fremdeles ikke etablert entydige system for innrapportering av fagdata for 
vegelementer. Ved å ta i bruk NVDB vil man oppnå følgende nye muligheter:

 Konkret beskrivelse av krav til kvalitet
 Enhetlig angivelse av kvalitet for vegelementene
 Beregning av avvik mellom faktisk kvalitet og krav til kvalitet. Summert gir 

dette samlet forfall for vegnettet
 Sammenligning mellom kommunene
 Grunnlag for budsjetter

• Applikasjoner
Etter hvert vil det tilbys applikasjoner som brøytekart, dekkeprogram, veglysprogram etc. for 
kommunal bruk knyttet til NVDB. Pr. i dag er alle Statens vegvesen sine applikasjoner 
tilgjengelig også for kommunene.

• Konkurranseutsetting
Muligheter for konkurranseutsetting av Driftskontrakter økes, om ønskelig

1.2 NVDB - for andre avdelinger i kommunen

3.2.1 Planavdelingen
Veg og vegdata er sentrale i de fleste planprosesser. At alle veg og vegdata kan behandles likt 
uavhengig av myndighetsnivå er verdifullt.

3.2.2 Kart og oppmåling
Alle data i NVDB er stedfestet, både med vegreferanse og koordinater. Dvs. alle disse dataene er 
tilrettelagt for integrert presentasjon og behandling i ulike kartsystemer. Det finnes allerede i dag 
wms- og wfs-tjenester for NVDB-data, men her vil det komme mye mer i tiden framover.

3.2.3 Informasjon – rapportering/statistikk
Ved at all vegdata samles i en database vil informasjon til publikum, entreprenører, andre etater etc. 
forenkles. Likedan vil all rapportering av vegdata til for eksempel SSB forenkles. Om vi tar KOSTRA 
som eksempel, så hentes i dag flere datasett (bl.a. vegnett og ulykker) i denne rapporteringen fra 
NVDB. Det vil kunne automatiseres. Planer for det ligger i Vegkart-applikasjonen.

En oppdatert NVDB vil forbedre datakvalitet og gi større sammenlignbarhet mellom kommunene. 
Mange kommuner opplever i dag avvik i NVDB-registrerte data og egne data for eksempel for 
veglengder. 
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4. Hva får kommunen ut av NVDB allerede i dag?
NVDB er et omfattende system. Vi vil her bare kort vise eksempler på nytteverdier man allerede ifra 
dag én kan få ut av NVDB. Dvs. nytteverdien man har ved å ta i bruk det som allerede finnes i NVDB 
i dag.

Total veglengde i kommunen
Statens kartverk ajourholder det kommunale vegnettet i NVDB, noe som medfører at ved å ta ut 
standardrapporter fra NVDB vil man få nøyaktig oversikt over vegnettet, inkl. total veglengde for 
kommunale veger. Og inkl. hvilke veger som er kommunale og hvilke som for eksempel er private.

Kommune Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Gatekode Gatenavn
1563 Kv1010 1 0 1 726 726 1010 AURAGATA
1563 Kv1012 1 0 1 70 70 1012 BEKKØRA
1563 Kv1015 1 0 1 611 611 1015 BERGVEGEN
1563 Kv1015 2 0 2 92 92 1015 BERGVEGEN
1563 Kv1020 1 0 1 84 84 1020 BJØNNAGATA
1563 Kv1030 1 0 1 373 373 1030 BJØRGS GATE

Vegkart med vegnummer og gatenavn
NVDB har flere kartsystemer for presentasjon av bla. vegnettet. Eksempel fra NVDB123 viser:
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Ulykker på kommunale veger
Alle trafikkulykker med personskade er allerede registrert i NVDB, også på det kommunale vegnettet. 
NVDB har mange ulykkesrapporter, i tillegg til at alle ulykker kan framstilles og filtreres i kartet.

Eksempel på ulykker i NVDB123.

Data på ERF-vegene
Selv om vegene tilhører ulike forvaltningsnivå er de sett fra trafikkantens synspunkt et sammensatt 
hele. Derfor kan informasjon om europa-, riks- og fylkesvegene også ha interesse for kommunene. 
Disse vegene har mye data knyttet til seg og denne informasjonen, det være seg ulykker, trafikkdata, 
fartsgrenser, dekketilstand etc., er tilgjengelig også for de kommunale brukerne.
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5. NVDB – programvare

Vegkart
Vegkart (vegvesen.no/vegkart) er en kartløsning på internett som kan brukes til å hente data fra 
NVDB, og få dem presentert på kart eller eksportert til et regneark.

Den nye nettbaserte kartløsningen "Vegkart" åpner dørene inn til NVDB på en ny måte og gjør det 
enkelt å ta ut kart som viser f.eks. bomstasjoner, tunnelløp og ATK. Kartportalen er lansert i første 
versjon i desember 2012 og videreutvikling pågår. Første versjon er en betaløsning som kan oppleves 
som noe uferdig, men likevel nyttig for mange. Statens vegvesen ønsker tilbakemelding på hva som 
bør forbedres. Neste versjon som forventes lansert i februar 2012 skal inneholde funksjonalitet for 
summering. Dette vil tilfredsstille kommuners behov for KOSTRA-rapportering.

Det er laget en enkel brukerveiledning for hvordan Vegkart kan brukes til å hente ut data.

For innsyn i NVDB vil de fleste få løst sine oppgaver med vegkart.

NVDB Studio
For å få tilgang til NVDB må programmet NVDB Studio installeres (gjelder ikke for Vegkart). NVDB 
Studio brukes til å velge ut og hente ned ønskede data for videre bearbeiding eller presentasjon.

NVDB Studio er en av basiskomponentene i NVDB og installeres automatisk når NVDB installeres.
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I NVDB-studio er to begreper sentrale:

1. HVA – som angir hvilke data man ønsker å jobbe med
2. HVOR – som angir det geografiske området man ønsker å jobbe innenfor

NVDB123
NVDB123 er en sentral komponent i NVDB. NVDB123 er en spesialtilpasset innsyns- og 
oppdateringsklient til NVDB. NVDB123 er både tabell- og kartbasert, og bør installeres av alle som 
bruker NVDB.
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Oppdatering av vegnett

Den kommunale vegnettsstrukturen vedlikeholdes ved bruk av den grafiske vegnettseditoren på 
samme måte som all annen veg i NVDB. Vegnettseditoren er basert på GIS/LINE. Vegnettajourhold 
er en spesialistfunksjon og utføres av en bestemt gruppe hos Statens vegvesen (E/R/F) og Statens 
kartverk (K/S). 

Det er gjennomført prøveprosjekter der kommunene selv ajourholder det kommunale vegnettet i 
NVDB.

Fagdata 
Med fagdata menes datainnholdet i NVDB, det være seg fysiske gjenstander som skilt, kummer, 
stikkrenner, rekkverk, vegdekker osv., samt hendelser som ulykker og tilstander.

Kommunale fagdata som allerede er med i NVDB er:
• Ulykker
• Fartsgrenser
• Innkjøring forbudt, fysiske sperringer og svingerestriksjoner
• Aksellastrestriksjoner
• Høydebegrensninger

NVDB er bygd slik at den ivaretar historikk både på vegnett og fagdata. Dvs. man kan i ettertid se 
hvordan for eksempel fartsgrensene har endret seg over tid.

Datakatalog
Alle data som lagres i NVDB er beskrevet på en enhetlig måte. Dette er gjort ved hjelp av SVV sin 
Datakatalog. Datakatalogen er tilgjengelig på nettet : http://kunder.runit.no/vegvesen/datakatalog/

Datakatalogen er bygd opp på tre nivåer:
• Vegobjekttype (for eksempel Rekkverk)
• Egenskapstype (for eksempel Type)
• Tillatte verdier (for eksempel Rekkverk med skinne, Betongrekkverk, osv.)
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Se ellers vedlegg 3 for en mer detaljert beskrivelse av Datakatalogen.

NVDB-verktøy
Alle verktøy som SVV har utviklet for bruk mot NVDB er også tilgjengelige for kommunene. Enkelte 
av SVV sine systemer passer dårlig til kommunene, mens andre kan passe godt. PMS (Pavement 
Management System) som baseres på omfattende årlige spor- og jevnhetsmålinger passer kanskje bare 
for de større kommunene, mens for eksempel NorTraf (trafikkdatabasen) kan passe godt til 
trafikkberegning og ÅDT-belegging for alle kommunene.

GIS-verktøy
I kommunal sektor benyttes i hovedsak fire ulike GIS-”pakker”:

• ArcGIS, fra Geodata AS
• GIS/LINE, fra Norkart AS 
• WinMap4, fra Norconsult AS
• Gemini, fra Powell AS

Geodata og Norkart er sentrale del-leverandører til NVDB, så ArcGIS og GIS/LINE kjører allerede 
godt mot NVDB. Både NorConsult (WinMap4) og Powell (Gemini) har vurdert å tilpasse sine verktøy 
til NVDB. Dvs. slik at NVDB-data i framtiden kan presenteres i alle standard GIS-systemer.

Ortofoto med overlagt fagdata i GIS/LINE:
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Fagdata presentert i ArcGIS:
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6. NVDB og kommersielle aktører
SVV har ingen planer eller anledning til å utvikle eller tilpasse FDV-applikasjoner for veg- og 
samferdsel. Her forutsettes det at de kommersielle aktørene ser en anledning til å tilpasse sine 
applikasjoner til NVDB. Derfor er SVV opptatt av å legge grunnlagsdatabasen best mulig til rette for 
utstrakt bruk.

Konkret vil alle aktuelle GIS-applikasjoner kunne jobbe direkte mot NVDB som beskrevet over. Ellers 
er NVDB’s forhold til Carl Bro sin Rosy-applikasjon beskrevet i eget kapittel 13.

Ved at alle grunnlagsdata samles i én felles database med en enhetlig struktur (datakatalogen), vil data 
enkelt kunne sammenstilles på tvers av veg- og geografiske grenser. Man kan enkelt sammenlikne 
Riks-, Fylkes- og Kommunale veger, eller sammenstille data for eksempel mellom nabokommuner.

Dette gir store muligheter for kommunene:
• De kommersielle aktørene vil lettere tilpasse sine programmer til NVDB, dvs. 

kommunene får flere leverandører å velge blant
• Friere til å bytte leverandør
• NVDB oppgraderes/utvides kontinuerlig, og kommunene får fortløpende glede av dette
• SVV vedlikeholder NVDB med bakgrunn i sin brede kompetanse som en stor vegholder
• Letter interkommunalt samarbeid
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7. Avtaleverk

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data 
(NLOD). Dette betyr at informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til 
ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens 
vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis: «Inneholder data 
under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»

Avtale med Statens vegvesen
Tilgang til innsyn i NVDB krever kun at man har gjort seg kjent med NLOD. Det er betingelsene for 
tilgang til NVDB.

For å komme i gang med NVDB, ta kontakt med: Mariann Tomsvik Østby på e-post 
mariann.ostby@vegvesen.no eller telefon 22 07 36 38.

Tilgang til data
Tilgang til data reguleres gjennom Norsk Lisens for offentlige data (NLOD) på http://data.norge.no

Tilgang til applikasjoner
Tilgang til applikasjoner gis som personlig tilgang (bruk av passord) for enkeltpersoner. Dette gjelder 
ikke webløsningen Vegkart.

Leverandøren yter normalt ikke brukerstøtte eller annen oppfølging. Systemet forblir Leverandørens 
eiendom og kan ikke videreformidles eller distribueres til andre uten at dette er avtalt med 
Leverandøren. 

Applikasjoner kan kun brukes til formål som angitt i avtalen. Applikasjoner kan ikke under noen 
omstendigheter utnyttes kommersielt uten at dette er særskilt angitt i avtalen.

Kundens ansvar
Dersom Kunden oppdager feil i data eller applikasjoner, plikter han å underrette Leverandøren om 
dette. Ved opphør av avtalen plikter Kunden å slette alle data og applikasjoner.

Leverandørens ansvar
Kunden er kjent med at kvaliteten på data som gjøres tilgjengelig, kan være varierende. Det arbeides 
kontinuerlig med kvalitetsforbedring av datagrunnlaget. Leverandøren kan derfor ikke garantere at 
datagrunnlaget til enhver tid er riktig og kan ikke påta seg ansvar for resultater som skyldes feil i 
datagrunnlaget.

Alle delene av NVDB er fortsatt under utvikling. Applikasjonene vil derfor inneholde både kjente og 
ukjente feil. Dette kan føre til ustabilitet og uønskede situasjoner for Kunden. Leverandøren kan ikke 
påta seg noe ansvar som følge av slike situasjoner.

Leverandøren har ikke noe ansvar for nøyaktighet, pålitelighet, eller fullstendighet for informasjon og 
kartdata som er tilgjengeliggjort gjennom applikasjonene. Leverandøren har heller ikke noe ansvar for 
følgeskader som skyldes bruk av informasjon eller kartdata.

Økonomi
Tilgang til data og applikasjoner er vederlagsfritt.
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8. Installere programvare
En del basis NVDB-programvare må installeres på hver enkelt PC som skal kjøre NVDB. For eksterne 
brukere (utenfor Statens vegvesen) kan nye versjoner hentes fra ftp://80.232.45.122

Bruker og passord til FTP’en fås av NVDB-kontakten i kap. 6

Adresse  ftp://80.232.45.122, med underkatalog ”Leveranse”. Der ligger alltid siste versjon av 
nødvendig programvare.

Klient-API og NVDB123 må installeres. 

I tillegg finnes standard installasjonssett for GIS/LINE og ArcGIS mot NVDB. Linker til disse 
installasjonene fås av NVDB-kontakten i kap. 6. Dette krever at GIS/LINE og/eller ArcGIS er 
installert og lisensiert på forhånd.
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9. Hvordan komme i gang med NVDB?
Brukernivåer
All bruk av NVDB (unntatt Vegkart) krever pålogging. Det er personlige brukere. For kommunene 
kan brukerne deles inn i tre hovedgrupper:

• Innsynsbruker; bruker med tilgang til databasen som kan bruke alle vegdata til planlegging, 
analyse, oppslag, presentasjon i kart osv. Den mest brukte innsynsmodulen er NVDB123. 
GIS/LINE-brukerne bruker gjerne GIS/LINE mot NVDB også.

• Oppdateringsbruker; bruker med rettighet til å legge inn nye eller endre eksisterende data i 
NVDB. Oppdateringsrettigheter blir gitt for et geografisk område (for eksempel en kommune) 
og for gitte datatyper (for eksempel Dekkedata). Dette med bakgrunn i jobbansvar og 
kompetanse.

• Superbruker; bruker med spesielt god kunnskap om bruk av NVDB og er kvalifisert for 
opplæring og support lokalt. Flere kommuner kan gjerne ha felles superbruker.

Bruksområder
Enhver kommune er selv fri til å prioritere hvilke datasett man vil etablere. I vedlegg 1 har gruppen 
likevel laget et forslag til aktuelle datasett. Her er det forslag på tre nivåer, men man står fritt til å 
supplere eller ta vekk datatyper som man ønsker.

Vedlegg 2 beskrives foreslåtte kvalitetskrav til datasettene i vedlegg 1.

Gjennomføringstrinn
Her gis en summarisk beskrivelse av hvordan en kommune bør starte arbeidet med innføring av 
NVDB. Trinnene er beskrevet i kronologisk rekkefølge, men det vil ofte være behov for å fravike 
denne, avhengig av hvor kommunen står i dag. Spesielt vil forarbeidene med prosjektplan som skal 
benyttes som underlag for beslutning kunne kreve vurderinger av status i kommunen og utfordringer 
som er beskrevet som innhold i de ulike trinnene.

Trin
n

Oppgave Sjekkliste/momenter

1 Utarbeide prosjektplan.
Beslutning om å ta i bruk.

• Klarere status på eksisterende vegdata i alle 
avdelinger; hvor finnes vegdata og i hvilken form

• Definer et lokalt ambisjonsnivå for bruk av NVDB
• Få oversikt over aktuelle ressurser til oppgavene
• Få oversikt over kompetanse i kommunen
• Utarbeid ressursplan og framdriftsplan

2 Forberede/opprette avtale 
med Statens vegvesen

Ta utgangspunkt i standardavtale og konkretiser
• Ansvarsforhold i avtalen
• Kontaktpersoner og bistand fra SVV

3 Organisere NVDB-gruppe 
lokalt

Sikre nødvendig forankring i organisasjonen; 
• Oppnevne de som har kompetanse og interesse for 

arbeid med vegdata og kart
• Utarbeide mandat og tildele ansvar i gruppa

4 Status Vbase/vegnett • Geodataavdelingen sjekker kvaliteten på kommunens 
Vbase
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• Kontrollere om Vbase er à jour i forhold til meldte 
korreksjoner

• Skaff oversikt over manglende 50-metersveger eller 
andre lenker (snuhamre, plasser etc.)

5 Status for eksisterende 
kartdata

Stedfestet informasjon finnes flere steder (VA, VSIT, Veglys, 
Bruer) og med ulik kvalitet.

• Finn alle typer kartdata som måtte være tilgjengelig i 
andre løsninger (ledningskart, eiendomsinformasjon, 
temadatabaser)

• Eksiterende data kontrolleres mot krav til datakvalitet 
som stilles i NVDB

• Behov og muligheter for justeringer klareres 
Dette bør gjøres i samarbeid med Geodataavdeling.

6 Bilder Å fotografere hele vegnettet vha. for eksempel ViaPhoto er 
raskt og gir stor nytte. Ved å ha et oppdatert fotogalleri over 
hele vegnettet tilgjengelig har man rask tilgang til informasjon 
ifra kontorplassen sin.

7 Opplæring Gjennom avtalen med Statens vegvesen eller en privat aktør er 
prinsippene for opplæring og support nedfelt.

• Sett opp opplæringsprogram for aktuelle brukernivå
• Velg miljø som skal gjennomføre opplæringen
• Opprett kontaktlinje for support og brukerstøtte

8 Teknisk etablering Etablere ”teknisk infrastruktur”: 
• Installer nødvendig NVDB-programvare
• Etabler brukere
• Evt. anskaffelse og installasjon av ekstra programvare 

og registreringsutstyr

9 Utarbeide behov og 
anvendelse i kommunen

Beskriv bruksområder og behov for applikasjoner.
Hvilke data må da registreres? Hva har vi allerede?

10 Program for registrering Utarbeid konkret arbeidsprogram for hvilke data som skal 
skaffes og hvordan registrering og innlegging skal finne sted:

• Fra eksisterende oversikter med eventuelle justeringer
• Fra FKB (ny flyfotografering om nødvendig)
• Fra nye registreringer
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10.  Kommunenes behov for vegdata 

Forslag til bruksområder i forhold til nytte
Arbeidsgruppen anbefaler å starte forvaltningen innen de fagområdene der det brukes mest penger og 
der et godt datagrunnlag kan gi bedre prioriteringer av pengebruk. Anbefalingen er delt i tre ulike 
ambisjonsnivåer, med seks ulike vegelementtyper på laveste nivå og 17 vegelementtyper på høyeste 
ambisjonsnivå.

Dernest anbefales de fagområdene der mangel på tilgjengelig informasjon kan ha avgjørende 
betydning for bruk og disponering av vegnettet, som for eksempel avtaler knyttet til vegbruk, 
naboforhold, vedtak osv.

Anbefalte objekttyper er gjengitt i vedlegg 1, mens krav til tilstand og kvalitet drøftes i vedlegg 2.

Hensikten med arbeidsgruppas forslag er at kommunen selv må velge sitt ambisjonsnivå for å etablere 
gode rutiner for en avgrenset, men formålstjenlig bruk. Når dette mestres kan bruken utvides.

Vegnett
Før man starter arbeidet med registrering av data anbefales en grundig ajourføring og komplettering av 
selve vegnettet. Dette er et samarbeidsprosjekt med Statens kartverk, og er beskrevet i detalj i vedlegg 
4 – Oppdatering av vegnett.

Hva og hvor - informasjon
Formålet er primært å skaffe oversikt over ”hva jeg har og hvor det er”. Altså å stedfeste objekter og 
elementer med tilhørende egenskaper (type) som har betydning for planlegging av vedlikehold og 
drift, herunder også kostnadsvurderinger for drift og vedlikehold på et mye bedre grunnlag enn det 
som kan være tilfelle i dag.

Hva og hvor med tilstand
Formålet utvides til at de valgte objekter og elementer også får tilført andre egenskapsopplysninger og 
ikke minst tilstand. Tilstandsdata benyttes til dokumentasjon av forfall og er viktig for å beregne 
vedlikeholdsbehov.

Fullstendig bruk og etter eget behov.
Formålet defineres av kommunen selv ut fra de behov kommunen ser. Det er ikke aktuelt å gjøre 
anbefalinger om objekttyper eller elementer i dette nivået; her ligger datakatalogen åpen og 
tilgjengelig for bruk.
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11. Datafangst – metoder og omfang

Metoder
Bortsett fra enkelte fagdata som allerede ligger tilgjengelig i NVDB må kommunen selv sørge for at 
objekter og egenskapsdata blir registrert og lagt inn i databasen. Dette vil kunne være et omfattende 
arbeid, særlig ved førstegangs innlegging av data. Deretter er det mer snakk om løpende registrering 
og ajourhold som en del av daglige rutiner.

Enkelte fagdata for det kommunale vegnettet er allerede lagt inn i NVDB.  Dette er hovedsakelig 
vegnett, ulykker, fartsgrenser, bruksklasse og navigasjonsdata (høydebegrensning, 
breddebegrensninger, svingeforbud, envegskjøringer etc.).

Ikke alle kommuner har fartsgrensene helt oppdatert, så det anbefales at dette kvalitetssikres. Detaljert 
instruks om hvordan fartsgrenser skal registreres kan fås fra Statens vegvesen om ønskelig.

Bilder
Det første man bør gjøre etter at man har bestemt seg for å ta i bruk NVDB er å fotografere hele 
vegnettet. Det vil være en veldig god støtte i kvalitetssikringen av eksisterende og nye data.

Flere kommersielle aktører tilbyr tradisjonell fotografering. Blant annet VTI (Vegteknisk Institutt) og 
Rambøll. De bruker samme teknologi som Statens vegvesen, ViaPhoto. Her fotograferes vegen 
forover og bakover med et bestemt intervall, som oftest pr. 20. meter. Disse bildene stedfestes både 
med koordinater og vegreferanse.

Bilder tatt og vist med ViaPhoto.
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Ny teknologi (360°) for bilder er på tur inn. Den nye teknologien gir målestokkriktige bilder hele 
vegen rundt (360°). Aktuelle aktører her er bla. Blom og GrontMij. Statens vegvesen har hatt et 
prøveprosjekt med disse avanserte bildene.

Bilder tatt og vist med Blombilder. I framtiden kan man se for seg at en stor del av inndateringen 
foregår fra disse bildene.

FKB-data (Felles KartBase)
FKB-data kan importeres i NVDB vha. IAKD (Import Av Koordinatbaserte Data). IAKD er en 
påbygging i GIS/LINE, og krever GIS/LINE-lisens for å kunne kjøres.

Databaser og regneark
Alle eksisterende data som er stedfestet, enten med vegreferanse eller koordinater, og som foreligger i 
en tabellarisk form enten i en lokal database eller i et regneark kan importeres i NVDB. Så sjekk alltid 
hva som finnes før man starter nyregistrering av data!

Nyregistrering av data
Nyregistrering av data kan gjøres både på kontor og ute på vegen. På kontoret er det enklest å bruke 
NVDB123 sammen med bildene. Det gir en effektiv registrering.

Eksempel på skjermbilde fra NVDB123:
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For registrering ute på vegen har Statens vegvesen utviklet spesialverktøyet VegReg. VegReg er 
koblet til trippteller og/eller GPS for stedfesting, og laster data direkte inn i NVDB.

Eksempel på skjermbilde fra VegReg:

Dekkedata
Vegdekker er en stor kostnadspost både for Statens vegvesen og kommunene. Statens vegvesen 
benytter spor- og jevnhetsutviklingen som viktigste parameter for sin dekkeprioritering. I kommunal 
sammenheng er ofte krakelering og hull mer utslagsgivende.

Laserscanneren som er utviklet for spor- og jevnhetsmåling tilpasses nå slik at den også kan lese 
krakeleringer, hull og andre dekkeskader. Det vil da bli utviklet dekkeforvaltningssystemer basert på 
denne informasjonen. Bildet i midten under viser digital representasjon av vegbildet til venstre.

        

Nye registreringsverktøy
De seneste årene er App’er på mobiltelefon blitt veldig populære. Det jobbes med utvikling av App’er 
for enkel inndatering av vegdata både på Android-, Windows- og iPhone-plattformen. Dette er svært 
effektive plattformer for enkeltvis objektinndatering, men har kanskje pga. skjermstørrelsen visse 
begrensninger når man går inn i masseregistreringer.
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Likeledes vil laserscanneren sammen med stereokamerasystem på sikt kunne bygges ut til å registrere 
forhøyet gresskant langs vegen, dybder av sidegrøfter, siktsoner, skilt, vegrekkverk osv. I hovedsak er 
kostnaden ved bruk av scanner knyttet til selve registreringsarbeidet. Bearbeiding av dataene og 
overføring til NVDB vil kunne gjøres automatisk. Dette medfører at jo flere data som registreres 
samtidig desto rimeligere blir datafangsten pr. vegelement.”
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12. Opplæring. 
NVDB er et stort og omfattende system, med mange mulige verktøy. Det er viktig at kommunene 
starter ”i det små”. Likevel vil det være behov for en del grunnleggende opplæring.

Opplæringen kan gjøres av Statens vegvesen eller spesielle fagmiljøer, for eksempel Triona, Norkart 
eller andre som har stor kompetanse på NVDB.  Eventuell veiledning eller opplæring fra Statens 
vegvesen må avtales med respektiv region. Kommunene må selv sørge for at opplæringen blir tilbudt 
egne brukere.

Brukerforum er viktig for utveksling av erfaringer og informasjon om nyheter. Brukerforum vil også 
kunne bli organisert av fagmiljø som arbeider med NVDB for Statens vegvesen. 

Versjon 1 Side 24



Veileder 17.12.2012

13. NVDB og Rosy / andre systemer
Ca. 40 kommuner i Norge har tatt i bruk forvaltningssystemene i RoSy som leveres av Grontmij/Carl 
Bro i Danmark. For det meste er det dekkeforvaltningsdelen i Rosy som benyttes. Det har vært sett på 
som avgjørende for disse kommunenes inntreden i NVDB at data kan kopieres fram og tilbake mellom 
NVDB og Rosy. SVV’s mål er at NVDB kan være datakilden også for Rosy.

Rosy består av kart, vegnett (vegreferanser) og fagdata, og tilbyr kommunene en rekke applikasjoner 
som er skreddersydd for ulike forvaltningsoppgaver. 

Statens vegvesens fastslår at NVDB ikke skal være en konkurrent til applikasjoner som utvikles av 
markedet. NVDB er da også bygget opp slik at ethvert kommersielt foretak vil kunne benytte NVDB 
som vegdatabase for de applikasjoner som markedet etterspør.

Et eget testprosjekt har gått på NVDB-data til/fra Rosy, med Porsgrunn sin Rosydatabase som praktisk 
eksempel. Det er laget en rapport på dette. Hovedoppgavene er som følger:

1. Harmonisering av vegnett. 
Både NVDB og Rosy benytter Vbase vegnett, men ulike versjoner. En detaljert 
arbeidsliste over hvordan vegnettene kan harmoniseres er utarbeidet. 

2. Harmonisering av datakataloger. 
Rosy og NVDB har litt ulik måte å beskrive fagdataene på. Det er utarbeidet krysstabeller 
som kan benyttes for konvertering fram og tilbake mellom Rosy- og NVDB-data.
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14. Samspill mellom fagavdelinger i kommunen. 
Det er som tidligere beskrevet flere brukergrupper og interessenter til vegdata i kommunen. Det 
anbefales derfor å etablere en kommunal NVDB-gruppe der oppgaver og ansvar fordeles og hvor de 
ulike aktivitetene knyttet til drift og bruk koordineres.

Vegforvaltningen er naturlig eier av NVDB i kommunen. Det er her man kan forvente størst nytte, 
spesielt for data til vedlikeholdsplanlegging og publikumsinformasjon. Vegforvalter bør derfor ha et 
helhetlig ansvar for kommunens NVDB-bruk.

Den andre store brukergruppen er planleggerne. Disse vil ha behov for vegnettet, trafikkmengder, 
ulykker og lignende samt egenskapsopplysninger knyttet til form og funksjon i vegnettet.

Den tredje gruppen er utbyggerne, dvs. den som har ansvar for gjennomføring av et bygge- eller 
vedlikeholdstiltak. Disse kan gis ansvar for dokumentasjon av bygget anlegg som en del av FDV-
opplegget og registrere ”som bygget” til databasen.

Og sist - men ikke minst – bør geodataavdelingen knyttes aktivt inn i en lokal NVDB-gruppe. 
Etablering og vedlikehold av databasen gjøres i samarbeid med geodataavdelingen. Det er her 
kommunens beste kompetanse på kartdatabaser finnes.

Det er dessuten viktig at NVDB-ansvarlig i kommunen, for eksempel utpekt superbruker, har direkte 
kontakt med Statens vegvesen. 

Den lokale NVDB-gruppen bør også fastsette interne retningslinjer for hvordan løpende datafangst 
skal foregå og rapporteres, og hvilke interne rutiner som skal gjelde ved ajourhold og endringer etter 
hvert som tiltak blir gjort.
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15. Kontakter og adresser.
Avtale med Statens vegvesen: Mariann Tomsvik Østby / mariann.ostby@vegvesen.no / 22073638

Avdelingsdirektør NVDB og Geodata: Per Andersen / per.andersen@vegvesen.no  

Kommunekontakt: Harald Astad / harald.astad@ovre-eiker.kommune.no / 934 25 583

Installasjon av NVDB: ftp://80.232.45.122

Innføringskurs:  Sigmund Fredriksen / sigmund.fredriksen@triona.no / 918 66 301

Videregående kurs: Sigmund Fredriksen / sigmund.fredriksen@triona.no / 918 66 301

IAKD/GISLine: Vidar Stensrud / vidar.stensrud@nkgs.no / 

Datakatalogen:  http://kunder.runit.no/vegvesen/datakatalog/
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Vedlegg 1 – Vegelementer for kommuner

I Datakatalogen er veldig mange vegelementer definert. Om en kommune skal ta NVDB i bruk er det 
viktig å prioritere – ”ikke gape for høyt” i starten.

Den kommunale gruppen er kommet fram til et tredelt nivå, hvor nivå 1 (6 vegelementer) har lavest 
ambisjon og nivå 3 (17 vegelementer) har høyest ambisjon. 

Forslag til de tre nivåene for omfang av registrering og oppfølging av vegelementer:

Nivå 1 (lav) Nivå 2 (middels) Nivå 3 (høy) Objekttyper i NVDB
Avrenning fra 
vegbanen/
vegskulder

Avrenning fra 
vegbanen/ 
vegskulder

Avrenning fra 
vegbanen/ 
vegskulder

269-Vegskulder/ 
vegkant

Skal gi oversikt over antall  
enheter, beliggenhet, innløps-  
og utløpsegenskaper og type  
sluk. Registreringen kan også 
omfatte strekninger hvor det  
skulle vært sidegrøfter.

Åpen drenering - 
dyp sidegrøft

Åpen drenering - 
dyp sidegrøft

Åpen drenering - 
dyp sidegrøft

80-Grøft, åpen
Type=Drensgrøft

Grunn sidegrøft 80-Grøft, åpen
Type=Overvannsgrøft

Stikkrenner Stikkrenner Stikkrenner 79 – Stikkrenne/kulvert

Sandfang Sandfang Sandfang 83 - Kum

Asfaltdekker Asfaltdekker Asfaltdekker 241 – Vegdekke, 
Massetype lik ”Asfalt”

Dette gir et dekkeregister for  
hele vegnettet med arealer og  
strekninger, belegningstype og  
for eksempel leggeår.  
Dekkeregisteret er grunnlag for  
dekkeprogram.

Grusdekker Grusdekker 241 – Vegdekke, 
Massetype=Grus

Belegningsstein 241 – Vegdekke, 
Massetype=Steindekke

Murer 62 - Støttemur

Støyskjerm 3 – Skjerm
Bruksomr.=Støyskjerm

 Siktsoner Siktsoner 518 - Siktsone
Kantstein Kantstein 9 - Kantstein Gjelder type kantstein som er  

nyttig for planlegging av 
utskifting til annen standard.  
Nedsenket kantstein kan gi  
opplysninger om universell  
utforming.

Rekkverk Rekkverk 5 - Rekkverk
Gjerder 7 - Gjerde

Skilt Skilt 95 – Skiltpunkt og 
96 - Skiltplate

Skal hjelpe kommunen til å  
forvalte skiltparken og vedtak  
knyttet til denne. Man kan gjøre  
avgrensninger, for eksempel  
etter skiltenes betydning eller  
geografisk plassering.

Leskur 25 - Leskur
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Veilys Veilys Veilys 86 – Belysningsanlegg 
87 - Belysningspunkt

En rekke kommuner har overtatt  
ansvar for veglysforvaltningen.  
Netteier har sannsynligvis en  
rekke opplysninger om 
anleggene i tidligere databaser.  
Disse bør overføres til NVDB.  
Veilysregisteret kan inneholde  
en rekke viktige  
egenskapsopplysninger.

Det er som tidligere nevnt viktig at man ikke er altfor ambisiøs i starten. Kanskje er det antall (stk), 
lengde (m) eller areal (m2) som er det viktigste i første fase. Da vil man ha nok informasjon til Kostra-
rapportering og grove økonomiske overslag.

Etter hvert som man vinner erfaring kan man se for seg at detaljeringen og nøyaktigheten øker. Med 
mer presis stedfesting (start og slutt) og flere attributter pr. vegobjekt.

Når man så registrerer kvalitet på vegelementene vil man med standard rapporter fra NVDB kunne få 
avvik ifra kvalitetsnormen inkl. kostnad på etterslep/forfall. 
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Vedlegg 2 – Kvalitetskrav

Kravene til kvalitet nedenfor bygger på, og er i hovedsak i samsvar med kravene i Statens vegvesens 
håndbok 111 - Standard for drift og vedlikehold.  Et vegelement som oppfyller kravene, registreres 
med et “Ja”, og et “Nei” hvis kravene ikke er oppfylt. I tillegg kan det ofte være hensiktsmessig å 
beskrive omfanget av etterslepet mer detaljert for senere bruk. 
Dersom årsaken til manglende kvalitet i et vegelement skyldes andre deler av vegkonstruksjonen eller 
tilstøtende vegelementer, skal dette registreres under vedkommende element. Hvis det for eksempel 
kan påvises at krakelering av et asfaltdekke skyldes for dårlig kvalitet på bærelaget, skal krakeleringen 
registreres under asfaltdekke, mens manglende kvalitet av bærelaget registreres under vegelement 
”bærelag”. 

Ved registrering av veiens tilstand bruker Håndbok 111 begrepene ”funksjonell tilstand” og 
”konstruksjonsmessig tilstand”. ”Funksjonell tilstand” knyttes til vegelementets fastsatte 
funksjonskrav, mens ”konstruksjonsmessig tilstand” redegjør for hvorvidt selve konstruksjonen er 
intakt eller tilfredsstillende etablert. Siden det i mange tilfeller vil være vanskelig å avgjøre om en 
skade er av funksjonell eller konstruktiv art, vil verdien av denne klassifiseringen miste betydning. 
Kommunene skiller på sin side mellom ”drift”, ”vedlikehold” og ”investeringer”. Siden vegens 
kvalitet og årsak til skader ikke kan beskrives innenfor disse begrepene, har vi også sett bort fra dette.  

Avrenning fra vegbanen/vegskulder
269-Vegskulder/vegkant

Krav:
1. Gresskant eller annet hinder må ikke være høyere enn 3–5 cm over asfalten i en strekning på 

maks. 15 m sammenhengende lengde
2. Drenshull i betongrekkverk skal være åpne. 

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom et av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 

Åpen drenering (dyp sidegrøft)
80 – Grøft, åpen av Type=Drensgrøft. Dette er åpne sidegrøfter som er dypere enn vegens 
overbygning.

Krav:
1. Opprinnelig grøftebunn skal være minst 35 cm dypere enn underkant vegoverbygning. (Når 

det gjelder måling av oppslamming, kan dette være vanskelig, da slammet over tid blir hardt 
og derav umulig å bestemme nøyaktig.) 

2. Bunn av oppslammet grøft skal ligge lavere enn underkant overbygning. 
3. Dersom bunn overbygning er ukjent: Når grøftedybden er mer enn 60 cm og/eller 

oppslammingen er mindre enn 1/3 av opprinnelig grøftedybde.
4. Grøfter skal ha fall minimum 1 % 

Ja: Dersom alle kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom et av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 
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Grunn sidegrøft
80 – Grøft, åpen av Type=Overvannsgrøft. Der det er åpne sidegrøfter av type overbannsgrøft er det 
som regel også lukka grøft for drenering av overbygning.

Krav:

1. Opprinnelig grøftebunn skal være minst 20 cm under topp asfaltkant (gruskant) 
2. Det skal ikke være skader på ledninger eller kummer. 
3. Tillatt oppslamming i grøfta skal være maksimalt 1/3-del av opprinnelig dybde. 
4. Grøfter skal ha fall mot kum og sluk minimum 1%.

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Kummer/sluk - Sandfang
83 - Kum

Krav: 
1. Maksimal tillatt oppslamming er 10 cm under avløp. 
2. For kummer i tunneler er kravet 20 cm under avløp.
3. Vannet skal være sikret fritt inn- og utløp.
4. Det skal ikke være skader på kummen. 

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Stikkrenner
79 – Stikkrenne/Kulvert

Krav: 
1. Oppslammingen skal være mindre enn 1/3-del av stikkrennas høyde.  

Ja: Dersom kravet ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom kravet ovenfor ikke er oppfylt.

Vegdekker
241 – Vegdekke, Massetype=”Asfalt”

Asfaltdekker

Krav
Hull

1. Hull skal ikke være større enn 20 cm i utstrekning i vegbanen og/eller ikke dypere enn 10 cm.

Versjon 1 Side 31



Veileder 17.12.2012

Langsgående og tverrsgående sprekker
2. Sprekker skal ikke være over 20 mm brede. 
3. Sprekker over 4 meters lengde, skal ikke være over 10 mm brede.

Krakelering
4. Krakelerte flater skal ikke være større enn 4 m2.  

Tverrfall
5. Tverrfall skal være minimum 2 % på rettstrekninger. Gjelder både for veier og gs-veier.
6. Fortau skal ikke ha større tverrfall enn 2 % .

Nivåsprang/ jevnhet
7. Generelt skal kanter ikke være over 15 mm.
8. Langsgående kanter i kjørebanen skal ikke være over 10 mm.
9. Nivåsprang i 2 meters lengde skal ikke være mer enn 35 mm i lengderetning og 30 mm i 

tverretning av vegens lengdeprofil.

Friksjon
10. Friksjonskoeffisienten, målt ved 60 km/t og vått dekke, skal ikke ligge under 0,40.

Tykkelse
11. Skulderen skal ikke være lavere enn 3 cm under asfaltkanten. 

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Grusdekker
241 – Vegdekke, Massetype=Grus

Krav:

Grustykkelse
1. Grustykkelsen skal være minimum 5 cm.

Tverrfall
2. Tverrfall skal være minimum 2 % på rettstrekninger. Lokale avvik på 3 % aksepteres. Gjelder 

både for veier og gs-veier. 
3. Fortau skal ikke ha større tverrfall enn 2 % .

Løst materiale
4. Det skal ikke være løst materiale på overflaten som reduserer friksjonen, medfører fare for 

steinsprut, evt. medfører at syklister og motorsyklister mister kontroll over kjøretøyet eller at 
rullestolbrukere, brukere av rullatorer m.fl. blir stående fast.

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.
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Belegningsstein
241 – Vegdekke, Massetype=Steindekke

Krav: 
Ødelagte/løsrevne heller/steiner 

1. Ødelagte/løsrevne heller/steiner skal ikke ha større areal enn 4 m2.
2. Det skal ikke mangle enkeltheller/steiner.

Nivåsprang
3. Heller og brostein skal ikke ha nivåsprang over 2 cm målt over ??? cm 

Tverrfall
4. Tverrfall skal være minimum 2 % på rettstrekninger.
5. Fortau skal ikke ha større tverrfall enn 2 %. Dette gjelder både for veier og gs-veier

Ugress og lignende i fuger
6. Det skal ikke forekomme ugress og lignende i fuger som forringer de estetiske kvaliteter eller 

er til sjenanse.

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Murer
62 – Støttemur

Krav:
1. Muren skal ikke ha skader som kan være til fare for trafikantene eller andre

2. Muren skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. 

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 

Støyskjerm
3 – Skjerm, Bruksområde=Støyskjerm

Krav: 
1. Støyskjermen skal ikke ha skjevheter, skadde deler, eller ha uønskede åpninger i eller under 

skjermen.
2. Støyskjermen skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 

Siktsoner
Siktsoner gjelder sikt i kryss, i kurver, til skilt, til områder med vilttrekk (viltkryssing) 
518 – Siktsone
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Krav:
1. Busker skal ikke være høyere enn 50 cm over vegbanen. Enkeltstående oppstammede trær kan 

tillates i sikttrekanter. 
2. I etablerte områder med vilttrekk skal kratt ikke være høyere enn 75 cm.
3. Overheng av greiner og kvister skal ikke være lavere enn 4,2 m over kjørebanen. 

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 

Kantstein
9 – Kantstein

Krav:
1. Kantsteinen skal ha en minimumshøyde på 5 cm. 
2. Gangfelt skal ha en minimumshøyde på 2 cm. 
3. Kantsteinen skal ikke ha skader som for eksempel løse steiner eller steiner som har 

kommet ut av stilling.
4. Det skal ikke mangle kantsteiner.

Ja: Dersom kravene ovenfor er oppfylt
Nei: Dersom ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt. 

Rekkverk
5 – Rekkverk

Krav:
1. Rekkverk skal ikke ha utbøyinger større enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje.
2. Høyde fra vegskulder til topp skinne skal være mellom 50 og 75 cm
3. Det skal ikke være større konstruksjonsmessige skader eller mangler på rekkverket. 

4. Rekkverk skal ha normert avslutning. 

Ja: Hvis kravene ovenfor er oppfylt.
Nei: Hvis ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Gjerder
7 – Gjerde

Krav: 
1. Gjerder skal ikke ha synlige skjevheter eller skader som reduserer funksjonen, er trafikkfarlig 

eller representerer en sikkerhetsrisiko.
2. Gjerder skal være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming. 

Ja: Hvis kravene ovenfor er oppfylt. 
Nei: Hvis ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.
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Skilt
95 – Skiltpunkt og 96 - Skiltplate

Krav:
1. Skilt skal kunne leses hele året på følgende minsteavstander:

- på 100 m ved tillatt fart større enn 60 km/t
- på 50 m ved tillatt fart mindre eller lik 60 km/t

2. Skilt skal være synlige i mørke. 
3. Skiltstolpen skal ikke være skjev, skadet eller tagget.
4. Det skal ikke være konstruksjonsmessige skader på fundament, stolpe eller skilt. 

Ja: Hvis kravene ovenfor er oppfylt. 
Nei: Hvis ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Leskur
25 – Leskur

Krav:
1. Leskur skal være ryddige og rene samt estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming.
2.  Leskur skal ikke ha skader som kan være til fare for brukerne.

Ja: Hvis kravene ovenfor er oppfylt. 
Nei: Hvis ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Veilys
86 – Belysningsanlegg og 87 Belysningspunkt

Egenskapsdata:

1. Lysarmatur: fabrikant, type og når driftsatt
2. Lyskilde: type, form(ellipsoid/tube) og wattstørrelse
3. Mast: tre eller stål og lyspunkthøyde(LPH). Arm/utligger med lengde eller 

toppmontering
4. Fundament: type og materiell
5. Forsyning: kabel eller luftlinje, samt tverrsnitt, isolasjon, antall faser og spenningsnivå
6. Tennpunkt: Tilførsel, med eller uten måling og styringsprinsipp 

7. Stedbundet: X- og Y-koordinater på samtlige veilysmaster

Krav: 
1. Veilyset skal gi tilstrekkelig lys på kjørebane, fotgjengerfelt og gang-sykkelvei. 
2. Armaturet skal ikke ha skader. 
3. Armaturglasset skal være rent slik at lyset slipper gjennom. 
4. Veilysttolpen skal være rett og fundamentet skal ikke ha skader.   

 
 Ja: Hvis kravene ovenfor er oppfylt. 
 Nei: Hvis ett av kravene ovenfor ikke er oppfylt.

Versjon 1 Side 35



Veileder 17.12.2012

 

Versjon 1 Side 36



Veileder 17.12.2012

Vedlegg 3 – Datakatalogen 

Data som legges inn i databasen struktureres og sjekkes mot gyldige verdier. Statens vegvesen sin 
Datakatalog styrer dette. Datakatalogen er en samling definisjoner og beskrivelser av alle objekter som 
er viktig for vegholder. 

Dette kan være objekter som vegholder eier, vedlikeholder eller som er av betydning for drift og 
vedlikehold, inkludert bruk av vegnettet og analyseformål. Med objekter menes da både "ting" som 
skilt, rekkverk, vegdekke, leskur, og abstrakte begreper som ulykker, skade, tilstand og andre 
hendelser.

Datakatalogen ligger ute på internett og kan nåes via: http://kunder.runit.no/vegvesen/datakatalog/

Datakatalogen er bygget opp ut fra Statens vegvesens behov og krav, men er for de fleste områder 
også anvendelig for andre vegholdere. Den har en spesifisert struktur og er bygget opp i tre nivåer.

Vegobjekter kan deles inn i kategorier, og det jobbes nå med en egen ”Kommunekategori” for å 
forenkle bruken av Datakatalogen for kommunene ytterligere.

Etterfølgende eksempler forklarer hvordan datakatalogen er bygget opp:

Vegobjekttype; 
En vegobjekttype er enten en fysisk ting, eller en mer abstrakt beskrivelse, for eksempel rekkverk, 
skilt, vegdekke, men også abstrakte begreper som hendelse, skade, tilstand osv.

Egenskapstype;
For hver vegobjekttype er det beskrevet en rekke aktuelle egenskapstyper. For objekttype Kum 

defineres for eksempel Type, Bruksområde, Stige, Lokk/rist-type, Diameter åpning, Materiale. 

Tillatte verdier:
Til hver av egenskapstypene er det til slutt oppgitt hvilke tillatte ”verdier” som kan oppgis, avhengig 
av den aktuelle egenskapstypen. For Kum.Type kan tillatte verdier være Standardkum, Spesialkum, 
Gategutt, Firkantkum osv.

Strukturen i datakatalogen ser slik ut:
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Datakatalogen er viktig å forstå, men er lett å bruke. Den er meget omfattende, og foreliggende 
veileder skal gjøre det enklere for kommunen å manøvrere i katalogen, og vil gi en del vegobjekttyper 
– kommunekategorier som er mest anvendelige for kommunenes bruk. Dette vil senke terskelen for å 
ta NVDB i bruk i mange kommuner.
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Vedlegg 4 – Oppdatering av vegnett

Nedenfor følger en beskrivelse av jobben som er gjort av Statens kartverk for Øvre Eiker, og en 
beskrivelse av det som ligger i veilederen for ajourføring av vegnett ut til kommunene.

Oppsummering
For at Øvre Eiker skulle legge inn fagdata i NVDB krevde de å få beste tilgjengelige senterlinje inn i 
NVDB. Dette gjaldt kommunale veger samt kommunale gang- og sykkelveger. 

1. Kommunen gjennomgikk eksisterende Vbase og kontrollerte spesielt at alle kommunale veger 
var der, og evt. merket skogsbilveger/privatveger som er kommunale med endringskoding og 
riktige KV-nr. De veiene som manglet helt hentet de fra FKB og noen målte de inn med GPS. 
Det samme ble gjort med de kommunale gang- og sykkelvegene. Her hadde teknisk etat (som 
vet hvilke veier som er kommunale) og geodataavdelingen (som kan GIS og forstår hvordan 
ting skal kodes) gjort jobben i nært samarbeid. Dette er viktig.

2. Da dataene kom til Hønefoss (Statens kartverk) gikk jeg over alle andre KV i kommunen og 
plukket fra FKB der jeg mente det trengtes å byttes. Ca 75% ble plukket.

3. Sammenfattet manuset fra kommunen og ”plukkemanuset mitt” og utførte endringene i 
NVDB.

4. Tok ut oppdatert Vbase FKB-Vegnett fra NVDB og sendte den til kommunen for kontroll. 
Dette er viktig da det fort kan være noen småting som er tolket feil/glemt.

5. Mottok korreksjonsmanuset og utførte endringene

Hva kommunen skal gjøre
Før Statens kartverk skal oppgradere det kommunale vegnettet og gang- og sykkelvegnettet til god nok 
standard for å kunne legge inn fagdata i NVDB, må kommunen gå grundig gjennom Vbase og 
kontrollere om de eksisterende veiene har riktig koding. Det er også viktig at veier som mangler helt 
blir lagt inn med beste tilgjengelige senterlinje og kodet riktig.

Hvordan dette gjøres er beskrevet i dokumentet ”Ajourføring av Vegnett” som kommunen enten har 
mottatt eller kan få ved å kontakte sin vegnett-kontakt på fylkeskartkontoret. Det er svært viktig at det 
er god samhandling mellom de som har kontroll på veiene (teknisk etat) og geodataavdelingen som 
kan GIS. Det anbefales sterkt at den som lager manuset har god GIS-kompetanse slik at det blir gjort i 
henhold til ”Ajourføring av Vegnett”

NVDB og ansvarsfordeling

Vegnett er et produkt fra Nasjonal Veg Data Bank, NVDB. Denne databasen inneholder informasjon 
om veier i hele landet, og er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Statens kartverk og kommunene. 

Statens Vegvesen har ansvar for Europa, Riks og Fylkesveger (E,R,F nettet), mens Statens kartverk og 
kommunene har ansvaret for Kommunale, private og skogsbilveger (K,P,S nettet). 

Alle objekter i Vegnett har en merking for disse vegkategoriene (E,R,F,K,P,S), som beskriver 
ansvarsforholdet for ajourhold. 

Foruten Gatenavn og Gatenr har ikke kommunene ajourføringsansvar for E,R,F-objekter i Vegnett. I 
neste versjon av SOSI vil disse begrepene endres til Adressenavn og Adressekode, i tråd med 
Matrikkelen.
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Følgende punkter er kommunens ajourføringsansvar i Vegnett:

 Kommunene har ansvaret for at opplysninger som ligger i Vegnett på K,P,S nettet er riktig, 
inkl. gang og sykkelveger

 Gjelder både på geometri og egenskaper (også restriksjoner i vegnett)
 Gjelder alle gatenavn (kommunen er vedtaksmyndighet på gatenavn) også på E,R,F nettet

Dersom det er feil i Vegnett må kommunene melde inn endringer. Kommunen må lage et manus med 
beskrivelser av hva som skal endres. Manus skal sendes til Vegnett-ansvarlig på Fylkeskartkontoret

Kommunens viktigste ansvar

Fullstendighet
I den kommunale ajourføringen av Vegnett, er det viktigste hensynet fullstendighet. Dataene brukes til 
ruteberegning for kjøretøy i veinettverket, hvor nødetaten er en av de viktigste brukere. Datasettet skal 
sammen med øvrige datasett skape et godt og detaljert kartbilde. Datasettet skal også benyttes til 
transportanalyseformål av ulik karakter. Eksempler på dette er adressekart, transportplanlegging, 
veivalgsoptimalisering/bilnavigasjon og analyse/statistikk av avstander langs veg

For senterlinjegeometri i Vegnett er kravet om nøyaktighet ±2m i forhold til reell senterlinje, som i 
praksis vil si at senterlinjegeometri innenfor vegkant er ”godt nok”. 

Først og fremst for fullstendigheten er det viktig at veigeometrien i Vegnett reflekterer det reelle 
veinettverket, ved at veigeometri er lagt inn for de veier som eksisterer, og at veigeometri er fjernet 
der det ikke eksisterer vei. 

For fullstendighet er det også særlig viktig at fysiske veisperringer er riktig registrert i Vegnett. I en 
nødsituasjon trenger en ambulanse å vite om de eksisterende fysiske veisperringene, mens for 
eksempel en noe feil registrert fartsbegrensning på veigeometrien vil være av mindre viktighet. 
Juridisk vil skiltede restriksjoner alltid overprøve registrerte restriksjoner i Vegnett, noe som også 
gjelder manglende restriksjoner i Vegnett. 

Vegkategori og adressering
Etter fullstendig geometri er det egenskapene som berører Vegkategori og adressering som er de 
viktigste i kommunal ajourføring. Vegkategori angir hvilken type vei veglenken beskriver. 
Kommunen har ansvar for riktig vegkategori på K,P,S-nettet og riktig vei-id på S-nettet 
(skogsbilveier). For egenskapene gatenr og gatenavn har kommunen ansvar for hele veinettet, altså 
E,R,F,K,P,S-nettet. 

Det er krav om at alle gateadresserte adressepunkter i Matrikkelen skal ha en vei i Vegnett 
som bærer samme gatenavn og gatenr 

Å kontrollere gatenavn og gatenr mot matrikkelen er en viktig del av kommunens arbeid. I FYSAK er 
det laget rutiner for å kontrollere avvik mellom ...GATENR i matrikkelen og ..GATENAVN i Vegnett. 

Nedenfor følger en forklaring på egenskapene  ..GATENR, ..GATENAVN og ..VNR. Se ellers videre 
produktspesifikasjon for Vegnett 
  
  ..GATENR

• Kommunens tildelte gatenummer for den aktuelle vegen

..GATENAVN   
 Kommunens tildelte gatenavn for den aktuelle vegen
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 Gatenavn og gatenr skal stemme overens
..VNR
Dette er en vegident som er sammensatt av flere opplysninger, tre ledd

 Første ledd er …VEGKATEGORI (Europa, Riks, Fylkes, Kommunal, Privat, Skogsbil) 

 Andre ledd er …VEGSTATUS  .Ofte brukte verdier er V (eksisterende Veg) eller G 
(GangSykkelVeg) 

 Tredje ledd er …VEGNUMMER 

 For kommunale og private veger ligger gatenummeret også i tredje ledd, dersom 
vegen har gatenavn og gatenr. Kommunen trenger selv ikke legge på denne, da det 
gjøres ved innlegging i NVDB. Eks: ..vnr K V 1012

 For Europa, Riks, Fylkes og Skogsbilveg skal nummer i tredje ledd være lik den 
vegen bærer. Eks: ..vnr R V 52, ..vnr E V 18, ..S V 2.  

 Spesielt for skogsbilveier (S V);  Kommunen, ved landbrukskontor/skogbrukskontor, 
skal tildele/ha oversikt over skogsbilvegidenten som brukes i tredje ledd av ..VNR. 
Veier uten denne skogbilvegidenten legges inn i NVDB som privat vei.

 Private veger uten gatenr og gatenavn vil få tildelt et løpende nr når dataene legges inn 
i NVDB. Kommunen trenger ikke legge på dette selv.

Forhold til FKB-veg og landbruksveg

Forholdet til FKB-Veg 
FKB-Veg inneholdt fram til 2010 konstruert midtlinje veg (SOSI 4.0: Objekttype Veg med 
geometritype kurve). Fra om med 2011 er Senterlinjegeometri for objekttypene Veg og 
GangSykkelveg tatt ut av FKB-Veg, og blir da heller ikke konstruert i nye FKB 
kartleggingsprosjekter. 
Eksisterende Senterlinjegeometri konstruert til og med 2010 tas vare på som kilde til å forbedre 
geometrien i FKB-Vegnett. Fra og med 2011 vil i stedet senterlinjegeometrien i Vegnett ajourføres 
direkte i Geovekst-prosjektet (se 16.6 i produktspesifikasjonen for Vegnett).

Landbruksveg 
Landbruksforvaltningen har ansvar for forvaltning av landbruksvegene, som både omfatter 
skogsbilveger (vegklasse 1-6) og traktorveger (vegklasse 7-8). Begrepet skogsbilveg brukes da i denne 
sammenheng til å angi at veien er bilkjørbar, mens traktorveg IKKE er bilkjørbar.  
NVDB (og dermed FKB-Vegnett) skal bare inneholde veger som er kjørbare med bil. FKB-Veg 
inneholder også traktorveger. Man må derfor ha et forhold til både FKB-Veg og FKB-Vegnett for å få 
det fullstendige bildet av landbruksvegene. 

Fylkesmannen har ansvar for å følge opp kvalitetssikring av landbruksvegene mot landbrukskontorene 
i kommunene.
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