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1 Innledning 

1.1 Hva er NVDB 123? 

NVDB 123 ble laget for å gi rask og enkel tilgang til data som ligger i Nasjonal vegdatabank 

(NVDB) – med andre ord: “NVDB på 1-2-3”. I utviklingen av NVDB 123 er det lagt vekt på et 

enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. De første årene kunne NVDB 123 brukes bare til å se på 

data. Senere ble det lagt til en mulighet for oppdatering av NVDB-data. Alle typer fagdata kan 

redigeres, med unntak av selve vegnettet og tilhørende vegreferanser, som må håndteres i andre 

spesialverktøy. 

1.2 Hvorfor denne brukerveilederen? 

I NVDB 123 går enkle spørringer kjapt, både å skrive og å utføre. Spørringer og oppdateringer 

som involverer mye data er, som alltid, prisgitt potensielt forsinkende faktorer som datamengde, 

hastighet på datalinjer m.m. Det er også et stort spenn når det gjelder funksjonalitet. Med stadig 

høyere krav om nye funksjoner må vi konstatere at NVDB 123 er blitt mer kompleks med tiden. 

Og kompleksiteten krever mer av brukerne, som nå må sette seg inn i nye muligheter og 

sammenhenger for å kunne dra full nytte av systemet. 

 

Denne nye brukerveilederen er et forsøk på å imøtekomme dette behovet. De neste kapitlene 

forklarer hvordan du kommer i gang med NVDB 123, og hvordan du jobber med de ulike 

funksjonene, både innsyn og oppdatering. Tabellen i kapittel 2.2 forklarer hvordan stoffet er 

organisert. 
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2 Komme i gang 
 

 

 
 

Når programmet starter, vises vanligvis et kart over Norge i hovedvinduet på skjermen.  

NVDB 123 baserer seg for en stor del på bruk av dette kartet. Derfor inneholder de neste kapitlene 

litt informasjon om de funksjonene du har til rådighet der. 

 

  

Figur 1: Helt i starten får du se hele Norge 
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2.1 Hovedskjermbildet i NVDB123 

Skjermbildet i NVDB123 er delt i 3 hovedvinduer: 

 

Oppgavevinduet 

Oppgavemenyen består av 6 knapper, og med disse velger du hvilken hovedoppgave du vil gjøre. 

Det finnes 6 forskjellige arbeidsmodus. Disse beskrives i neste kapittel. 

 

Hjelpevinduet 

Innholdet i hjelpevinduet endrer seg ut fra arbeidsmodus. Det kan f.eks. inneholde en 

tegnforklaring. 

 

Hovedvinduet 

Innholdet i hovedvindu endrer seg også ut fra arbeidsmodus. Det kan f.eks. inneholde kartet. 

 

I tillegg finnes en menylinje på toppen av skjermbildet. Heretter kalt hovedmenyen. Sjekk gjerne 

menyvalget Hjelp->Om NVDB123, der finnes en del nyttig informasjon om versjoner. De andre 

menyvalgene blir forklart nærmere senere i veiledningen. 
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2.2 Hva vil du gjøre? 

NVDB 123 tar utgangspunkt i hvilken oppgave du vil utføre. Hovedmenyen kalles Oppgaver, og 

valgene finner du igjen i tabellen under. Her ser du også hvilket kapittel du kan slå opp i når du vil 

vite mer om en bestemt oppgave. Merk at helt i starten har du automatisk tilgang til “hurtigdata” 

uten å velge denne oppgaven eksplisitt. Men andre oppgaver må du velge ved å klikke på den 

aktuelle knappen. 

 

 

Menyknapp Oppgave 
Mer i 
kapittel 

Hurtigdata Se på hele landets vegnett og utvalgte fagdata – hurtig  0 

Innsyn Hente fram data fra NVDB for å se på dem 4 

Rapporter Lage ny rapport 5.1 

Oppdatering Hente fram data fra NVDB for å oppdatere dem 6 

Vis nedlastede 
datasett 

Finne et datasett du har lastet ned tidligere, for å jobbe 
videre med det 

8 

Vis nedlastede 
rapporter 

Finne en rapport som du har lastet ned tidligere 5.4 

 

Kapitlene bør leses i den rekkefølge de står. Om du f.eks. skal jobbe med Innsyn, er det mye av 

det som står under Hurtigdata som er nyttig å vite. Og tilsvarende bygger kapitlet om 

Oppdatering på informasjon både i kapitlet om Hurtigdata og Innsyn 

 

 

 

2.3 Logge inn på NVDB 

Det å starte NVDB123, og å se på hurtigdata i kartet, krever ikke at du logger inn. Men velger du 

Innsyn, Oppdatering eller Rapporter, er autentisering påkrevd. Dersom du er en intern bruker i 

Statens vegvesen, blir ditt brukernavn og passord tatt vare på når du logger inn på PC-en, og 

gjenbrukes når du går inn på NVDB 123. Autentiseringen skjer automatisk, derfor trenger du ikke 

skrive inn verken brukernavn eller passord nå. 

 

Dersom du er en ekstern bruker med tilgang til Innsyn, Oppdatering eller Rapporter, vil NVDB be 

deg om brukernavn og passord første gang du velger en av disse. Bruk da det du har fått tildelt av 

systemforvalter. 

Tabell 1: Oppgavene i hovedmenyen 
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2.4 Andre gjøremål 

Menyen øverst til venstre, , gir deg følgende muligheter: 

 

Avslutt Avslutter NVDB 123 

 

NVDB 
rapportstatus 

Starter et dialogvindu som kan vise informasjon om dine rapporter som 
kjøres i NVDB. For rapporter som er ferdige, kan du hente ut 
rapportfilene som laget på nytt. Det er også mulig å vise informasjon om 
andre typer «jobber» som du har satt i gang i NVDB 

Vis låser (fagdata i 
NVDB) 

Du må logge inn for å se låser. Du kan bruke dette vinduet til å fjerne 
egne låser. 

Oppfrisk 
kontraktsområder 

Kontraktsområder dukker opp som en mulighet når du skal velge hvor 
du vil se eller oppdatere data. NVDB 123 inneholder en liste over 
kontraktsområdene. Det hender at denne listen trenger å ajourføres. 
Funksjonen Oppfrisk kontraktsområder ajourfører listen for deg. 

Brukerhåndtering 
Dette valget er bare tilgjengelig for superbrukere. Her er det mulig å 
tilordne oppdateringsrettigheter til brukere som skal oppdatere NVDB 

Sjekk ramper 
(prototype) 

Dette valget er bare tilgjengelig for superbrukere. Disse kan starte et 
dialogvindu med mulighet for kjøre en spesialkontroll. 
Beskrevet i Trac-sak #3109, Prototyp for kontroll av sammenhengende 
vegtraségeometri 

Alternativer 

Her kan du: 
- Skru av og på visning av ID-er på vegobjekter og nettelementer 

i kartet.  
- Skru av og på visning av gatenavn. (gjelder kun hvis du har fått 

med gatenavn-objekter i datasettet ditt) 
- Bygge hurtigvegnett på nytt; (dette kan være relevant dersom 

noe har gått feil, f.eks. ved overgang til ny versjon av 
programmet.) 

- Sette tidsforsinkelse for høyremeny i kart (for redigering) 

 

Brukerveiledning 
(Word) 

Du får muligheten til å bla i dette dokumentet på skjermen. 

Endringslogg 
(Excel) 

Her åpner du opp en loggfil som viser endringer og feilrettinger som er 
gjort i de ulike versjonene av NVDB123.  

Om NVDB 123 

Du får se versjonsnummer for både programmet og for NVDB sin 
datakatalog, og du kan se informasjon om dato for «hurtigdataene». Se 

Figur 6: Versjon og kontaktperson, samt dato for hurtigdata 
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2.5 Menylinjen på toppen av kartet ved oppstart 

Menyen i kartvinduet gir deg tilgang til en del vanlige kartfunksjoner, se figuren under. 
 

 

2.5.1 Knappen «Velg»  

Dette er den viktigste knappen på menyen. Når denne er «trykket inn», kan du: 

 forstørre kartet – Hold ctrl- eller shift-knappen nede mens du ruller musehjulet litt framover. 

Dette tilsvarer zoom inn 

 forminske kartet – Hold ctrl- eller shift-knappen nede mens du ruller musehjulet litt bakover. 

Dette tilsvarer zoom ut 

 panorere (flytte) kartet – Klikk og dra kartet i den retningen du vil 

 markere et objekt og vise informasjon om veger eller fagdata. Objektet blir markert med en 

brun- og svartstiplet strek når du holder musepekeren over 

 velge et objekt (kun ved oppdatering av data) – Klikk på et objekt du har markert. Objektet 

blir nå valgt og får ny markering: grønn- og svartstiplet strek. 

2.5.2 Knappen «Zoom inn»    

Trykk på knappen for å aktivisere. Pek så i kartet med musa, hold venstre musetast ned og dra ut 

en rød firkant i kartet. Når venstre musetast slippes, vil kartet zoomes slik at bare det som ligger 

innenfor firkanten blir synlig. 

2.5.3 Knappen «Zoom ut»   

Brukes på samme måte som «Zoom inn», men nå forminskes kartet slik at kartet viser et større 

område enn før. Jo større firkant du markerer, jo mer forminskes kartet (zoomes ut). 

2.5.4 Knappen «Forrige kartbilde»  

Går tilbake til forrige kartutsnitt. 

2.5.5 Knappen «Hele Norge»  

Kartet zoomes til et nivå der hele landet tegnes opp innenfor kartvinduet 

 

2.5.6 Knappen «Søk»   

Starter et dialogvindu hvor det er mulig å søke på vegreferanse, stedsnavn, adresse, eiendom eller 

koordinater(UTM/Euref89 sone 33). Dersom et datasett er lastet inn i kartmodulen, er det også 

mulig å søke på objekter eller veglenker ved hjelp av ID.  

Figur 2: Kartfunksjoner 
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(zoom 

ut) 
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2.5.7 Knappen «Vis Vegbilder»  

Starter et dialogvindu hvor det kan vises bilder av vegen der hvor det klikkes med musa. 

Vegbildene ligger på fellesmapper i vegvesen-nettverket, så brukeren må ha tilgang til disse for å 

kunne vise bilder. Samtidig som bildet vises, markeres posisjon og retning med en trekant i kartet. 

2.5.8 Knappen «Utskrift»   

Starter et dialogvindu hvor det er mulig å velge hvor utskriften skal sendes og noen valg for 

utseendet på denne. 

2.5.9 Knappen «Kopier til utklippstavle»  

Kopierer kart med fagdata og veger til utklippstavlen. Derfra kan det limes inn i f.eks. et Word-

dokument eller en Powerpoint-presentasjon. 

2.5.10 Knappen «Mål lengde»  

Måleverktøy for å måle lengde langs en strekning. Det kan brukes 2 eller flere punkter for å 

markere strekningen 

2.5.11 Knappen «Mål areal»  

Måleverktøy for å måle areal av en flate. Arealet beregnes fortløpende etter hvert som omkretsen 

markeres. 

2.5.12 Feltet «Målestokk»  

Her vises den målestokken kartet er zoomet til. Det går an å endre målestokk ved å skrive inn et 

nytt tall og trykke «Enter»-tasten 

 

NVDB 123 lar målestokken for visningen bestemme hvor detaljert informasjon som skal vises i 

kartet. Målestokken er gitt som en brøk, f.eks. 1:100000, der nevneren (her 100000) kalles 

målestokktallet. Du kan følge med på målestokken når du zoomer, og du kan til og med sette den 

selv ved å skrive ønsket målestokktall i rubrikken.  

 

Når du starter opp NVDB123 og viser kartet, vil det du ser i kartet være avhengig av målestokken: 

 

Målestokktall Hva vises i kartet 

> 1 000 000 Bilveg med vegkategori E og R  

300 000 – 1 000 000 Bilveg med vegkategori E, R og F  

< 300 000 Fagdata, bilveg og gang/sykkelveg med vegkategori E, R og F 
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2.6 Menylinjen på høyre side av kartet 

 

I tillegg til disse funksjonene har du mulighet til å velge andre bakgrunnskart, og til å variere 

fargelegging av veger. Se knappene Visning av kart og Visning av vegnett i høyre kant av 

kartvinduet.   

 

             
 

 
 

Visning av vegnett: Her kan du endre farge og tykkelse på vegene i kartet. Valgene blir stående 

også neste gang du starter NVDB 123. Du kan sette tilbake den opprinnelige visningen ved å 

klikke på Gjenopprett standardvisning. Det kan være en hjelp å velge Tegn alle veger grå når det 

er vegobjektene, og ikke vegene, som er av interesse. Andre ganger vil du kanskje ikke tegne 

veger i det hele tatt, men nøye deg med å se vegene i bakgrunnskartet. I så fall velger du Ikke tegn 

noen veger. 

 
 
 

Visning av kart:  

Du kan endre bakgrunnskart, og du kan inkludere ortofoto fra ulike kilder. Hvis du ikke ser 

endringen umiddelbart i kartbildet, så klikk på knappen «Oppfrisk kart fra …». Hvis du bytter 

kilden for bakgrunnskart fra Norkart til Statens kartverk, så blir valget gjeldende også neste gang 

du starter NVDB 123. Slik er det ikke med valg av ortofoto eller andre mulige valg; de forsvinner 

når du avslutter NVDB 123, og må velges på nytt neste gang du trenger dem. 

 

I tillegg til bakgrunnskartet kan det velges å legge på et gjennomsiktig temakart fra 

nedtrekkslisten «Temakart som toppkart» 

 

 

 

: Kartfunksjoner 
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Dersom programmet av en eller annen grunn ikke klarer å hente kartet, vil det komme opp en 

dialogboks med noen nye valg. Dette kan skje hvis det tar for lang tid å hente kartet pga. treg 

internettforbindelse eller lignende.  

 
 

Du må nå velge mellom 3 valg: 

1. Prøv å hente på nytt fra samme WMS-kilde på internett (her Norge i Bilder) 

2. Prøv å hente fra alternativ WMS-kilde (her Norkart) 

3. Prøve å gjenbruke kartutsnitt som du har hentet tidligere og som automatisk har blitt lagret på 

harddisken din. Dersom du har vist kart av samme type i samme område tidligere, kan disse 

skaleres så de passer til det kartutsnittet du jobber i nå. Dette kan være aktuelt dersom du ikke 

har internett-forbindelse. Det er kun hvis du har vist kart i samme område før at du kan få 

frem bakgrunnskart. Og dette vil ofte bli av dårligere kvalitet. 

  

 

I eksemplet over var det stilt inn en maksimal ventetid for kart på bare 1 sekund i programmet. 

Dette er gjort bare for å kunne vise frem dialogvinduet. Normale maks ventetider bør være minst 

10 sekunder. Det er mulig å justere den maksimale ventetiden ved å trykke på knappen med 

tannhjulet nede i høyre hjørne av dialogboksen  
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2.7 Tekstbokser i kartet 

Det er mulig å skrive inn egne kommentarer i kartet. For å aktivisere denne muligheten, brukes 

høyreklikk på musa for å få opp en liten meny. Denne menyen endrer seg litt avhengig av om det 

finnes noen tekstbokser fra før, og om musa holdes over en eksisterende tekstboks. 

 

I eksemplet under er det først skrevet inn en tekstboks og deretter er det høyreklikket på denne 

med musa med musa: 

 
 

I eksemplet under er det skrevet inn to tekstbokser og deretter høyreklikket på kartet med musa: 

 
 

Tilgjengelig valg er: 

 Lim inn kopiert tekstboks:  Limer inn tidligere kopiert tekstboks 

 Skriv din egen tekst på kartet:  Det dukker opp et skrivefelt på skjermen der hvor 

musepekeren står. Skriv inn tekst og trykk på <Linjeskift>-tasten. 

 Visk vekk alle tekstbokser:  Tar vekk alle tekstbokser fra kartet 

 

Når musa føres over en tekstboks i kartet, skifter denne farge til gul og får en blå stiplet kantlinje. 

Da kan du enten flytte denne boksen ved å klikke med venstre musetast og dra, eller du kan 

høyreklikke med musa og få opp en meny som du ser i eksemplet under: 

 
 

Tilgjengelige valg er: 

 Kopier tekstboks:  Gir mulighet for å lime inn kopier av denne andre steder i kartet 

 Rediger tekstboks:  Åpner skrivefeltet for å kunne redigere den eksisterende teksten 

 Slett tekstboks:  Tar vekk markert tekstboks fra kartet 
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 Visk vekk alle tekstbokser: Tar vekk samtlige tekstbokser fra kartet 

 

Det er også mulig å bruke følgende hurtigtaster for sletting og kopiering: 

<Delete>  Tar vekk markert tekstboks fra kartet 

<Ctrl>+<Insert> Kopierer aktiv tekstboks  

<Shift >+<Insert> Limer inn siste kopierte tekstboks 

<Ctrl>+’C’ Kopierer aktiv tekstboks  

<Ctrl>+’V’ Limer inn siste kopierte tekstboks 

 

Hvis du har hentet data fra NVDB og åpnet dette for visning i kartet, kan du enkelt lage en 

tekstboks basert på en egenskap.  

1. Pek med musa på en linje i den store hvite boksen som kommer opp når du holder musa 

over et vegobjekt. 

2. Klikk med venstre musetast på linjen og dra den ut til siden for å lage en tekstboks 

 

 

 
 

Resultatet er en ny tekstboks som inneholder samme tekst som den linjen som ble valgt: 
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2.8 Søke i kartet 

Søkeknappen på toppen av kartet gir tilgang til ulike måter å finne frem i kartet. 

 
Stedsnavn-, Adresse- og Eiendomssøk er basert på tjenester som leveres av kartverket. Dermed er 

disse dataene alltid oppdatert. Ulempen er at PC‟en må være tilkoplet internett for å kunne søke.  

Metodikken for å søke i disse tjenestene er: 

1. Fyll inn søkenøkkel.. For stedsnavnsøk er dette hele eller deler av navnet.  

2. Trykk på «Søk»-knappen 

3. Velg ønsket sted i resultatlisten 

4. Trykk «Velg»-knappen 

5. Kartet vil flytte seg til det ønskede stedet, evt. zoomes inn og stedet markeres  

 

 
 

 

Vegreferansesøk er litt annerledes. Her skrives vegreferansen du ønsker å finne i kartet inn i 

tekstfeltet, og programmer fyller inn de gule boksene etter hvert som du skriver: 

 
Knappen «Velg» setter i gang søket og prøver å finne vegreferansene i det vegnettet som er 

tilgjengelig i kartet. Hvis vegreferansen finnes, vil stedet markeres med en nål og kartet flyttes dit. 

 

I hurtigvegnettet (kartet i NVDB123 ved oppstart) kan du søke på ERF-veger i hele Norge. Bil- 

eller GS-veger. For å søke på sykkelveger brukes vegstatus „G‟ i vegnummeret, f.eks. FG211. 
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Har du lastet et datasett inn kartet, vil det kun være vegene i datasettet som det kan søkes blant. 

Finnes det KPS-veger i datasettet, kan det dermed søkes på disse.  

2.9 Utskrift fra kartet 

Ved utskrift av kartet er det det som er synlig i kartet som også kommer på utskriften. Ved å skru 

av og på data i tegnforklaringen, zoome ut og inn, flytte kartutsnittet eller sette filter på fagdata 

kan du styre hva som kommer på utskriften.  

 

Første gangen du trykker på utskriftknappen etter å ha åpnet kartet, kommer Windows sin 

standard dialogboks for «Skriveroppsett» frem. Her kan du velge sted og format på utskriften: 

 
Hver gang du skriver ut, vil du få frem dette dialogvinduet 

 

 
 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Komme i gang Side 18 av 94 

 

Samtid med dette vinduet, kommer en forhåndsvisning av utskriften: 

 
 

Knappen «Start utskrift» sender utskriften til skriveren. 

 

Tips! Bruk tabellen under kartet for å sette filter på en fagdatatype.  I eksemplet over er det satt et 

filter for bare å vise skilt av type «Fartsgrense 60». I kapittel 4, undertittel «Tabellvisning» står 

det beskrevet hvordan dette kan gjøres. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Hurtigdata Side 19 av 94 

 

3 Hurtigdata 

3.1 Velge vegobjekttyper 

Rett som det er, kopieres ferske datasett fra NVDB ut på en fellesdisk. Det er for at vi skal ha rask 

tilgang til mye brukte data. Oppgaven Hurtigdata viser disse dataene i kartvinduet. Dette går 

raskere enn om du først skulle ha logget inn på NVDB, derav navnet Hurtigdata. Merk at jevnlig 

oppdaterte hurtigdata kun er tilgjengelig for brukere med tilgang til Vegvesenets datanett. 

 

Alt du trenger å gjøre, er å zoome deg inn til ønsket område på kartet. 

Teksten i nedre venstre vindu minner deg på å zoome helt til du treffer riktig 

detaljeringsnivå. Da erstattes teksten i nedre venstre vindu med en meny 

(Figur 4). Den viser hvilke typer vegobjekter kan du se via Hurtigdata.  

 

Menyen inneholder et begrenset utvalg fagdata. Er du ute etter objekttyper som ikke står i denne 

listen eller du er avhengig av “ferskvare”, må du isteden bruke oppgaven Innsyn (kapittel 4). 

 

 Figur 3: Hurtigdata presenterer en meny med utvalgte typer av vegobjekter, samt et kart å vise dem på. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Hurtigdata Side 20 av 94 

 

 

 

Vær obs på at du kan justere visningen av de objekttypene som har en pil ved siden av seg (Figur 

4). Klikker du på en slik pil, får du se undergrupper som er inndelt etter egenskaper (Figur 5). Hak 

av i en eller flere rubrikker for å få fram vegobjektene på kartet.  

 

                                   
 

3.2 Hjelpemidler 

To hurtigtaster kan være nyttige: 

 viser alle vegobjektene på kartet. 

 tar vekk visningen av vegobjekter, slik at du kan starte på nytt med “blankt kart”. 

 

I tillegg har du disse hjelpemidlene: 

 

En hake i denne rubrikken kan hjelpe deg til å oppdage eventuelle “hull” i 
vegobjekter som skal være sammenhengende og heldekkende, f.eks. 
fartsgrense. Hvis vegen har en tydelig farge, og fartsgrensene er grå, så vil 
fargen vise deg hvor det mangler fartsgrense.  

 
En hake i denne rubrikken vil gjøre det enkelt å oppdage hvilke vegobjekter 
som har egengeometri. 

 
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hurtigdata. Den er tilgjengelig når du 
har valgt Innsyn eller Oppdatering. 

 
Kopiér tegnforklaring til 
utklippstavle 

Klikk på denne knappen dersom du vil kopiere tegnforklaringen for å lime den 
inn et annet sted, f.eks. i et Word-dokument eller en Powerpoint-presentasjon. 

 

3.3 Hvor gamle er hurtigdataene? 

I Hjelp-menyen øverst til venstre finner du valget Om NVDB 123. Det vinduet som kommer fram, 

viser deg datoen da hurtigdataene ble kopiert over til fellesdisken slik at du kan se dem i NVDB 

123. Vinduet viser også programversjon, hvilken datakatalogversjon som brukes, og 

kontaktinformasjon til superbruker. 

 

Figur 5: Inndeling etter 

egenskaper 

 

 

Figur 4: Hurtigdata 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Hurtigdata Side 21 av 94 

 

 
  

Figur 6: Versjon og kontaktperson, samt dato for hurtigdata 
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3.4 Vegbilder 

Store deler av vegnettet er fotografert, og bildene kan vises i NVDB 123 når du har tilgang til 

Vegvesenets datanett. Hvis du vil se vegbilder: 

1. Klikk på knappen for å vise vegbilder ( ). 

2. NVDB 123 viser fram et eget vindu for vegbilder (Figur 7). 

3. Klikk på et punkt på vegen (i kartet). 

 

 

4. NVDB 123 viser fram det bildet som er tatt på dette stedet, hvis et slikt bilde finnes, 

og markerer stedet i kartet med en grønn pil. 

5. Du kan kjøre bildesekvensen forover eller bakover langs vegen, enten ett og ett bilde 

eller automatisk, se valgmuligheter i vinduet. 

 

Figur 7: Du kan se på vegbilder enkeltvis eller kjøre dem i sekvens langsetter vegen. 
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4 Innsyn 

4.1 Mer enn hurtigdata 

Du som har tilgang til Innsyn, har muligheten til å se de fleste typer vegobjekter i alle fylker
1
. 

NVDB 123 tilbyr her flere funksjoner enn ved visning av hurtigdata. Hovedvinduet er derfor 

inndelt i fem undervinduer istedenfor tre, se Figur 11. 

4.2 Bestemme hvor du vil hente data 

Bruk en av de tre fanene Kart, Områder og Vegreferanser til å bestemme det stedet (eller de 

stedene) der du vil hente data fra NVDB. Bruker du fanen Kart, er det det synlige området i 

kartvinduet som avgrenser området. Bruker du fanen Områder eller fanen Vegreferanser, så ta en 

kikk på de neste figurene med forklaringer. Kombinasjoner av områder er tillatt innenfor fanen 

Områder (Figur 8). 

 

 
 

Legg merke til disse mulighetene: 

 Vil du velge alle kommuner i et fylke, så klikk på fylkesnavnet, og hele fylket blir valgt 

(grønn hake). 

 Vil du velge et fylke unntatt noen få kommuner, så hak av for fylket og deretter for 

unntakene – som får rødt kryss. Se eksempel i Figur 9, der to kommuner skal utelates. 

 Vil du velge en region, så hak av for regionen. 

 Vil du velge en region unntatt enkelte avdelinger, så hak av for regionen og deretter for de 

avdelingene som skal unntas – på samme måte som for fylker og kommuner (se tidligere 

kulepunkt og Figur 9). 

 

                                                 
1
 Unntaket er sensitive data, som er forbeholdt brukere med spesielle rettigheter. 

Figur 8: Fanen Områder gir deg mange valgmuligheter, se bildet til venstre. Velg ett eller flere områder fra listen, 

se eksemplet i midten og til høyre. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Innsyn Side 24 av 94 

 

 
 

Under fanen Vegreferanser er det enkelt å spesifisere nøyaktige vegstrekninger, og du kan gjerne 

kombinere flere (Figur 10). 

 

 
 

Dersom du skriver inn Fra HP eller Til HP når du spesifiserer vegreferansen, dukker det opp 

valgmuligheter for å ta med mellomliggende rundkjøringer eller tilhørende ramper og armer. 

Disse har jo gjerne helt andre HP-nr enn vegen de tilhører, men ved å hake av vil de likevel bli 

med. 

 

Trenger du å spesifisere bedre hvor du vil hente data? Knappen  nederst i øvre høyre 

vindu åpner hvor-dialogen i NVDB Studio. Denne må du bruke dersom du trenger å lage en mer 

avansert hvor-spesifikasjon. Se forklaring i kapittel 10. 

Knappen , som står på den blå bunnlinjen, fjerner alt du har valgt i hvor-delen, slik 

at du kan begynne på nytt. 

  

Figur 10: Fanen Vegreferanser ‒ Skriv inn den (de) aktuelle vegreferansen(e). 

Figur 9: Velg et fylke unntatt noen få kommuner 
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4.3 Bestemme hva du vil hente 

Nede til venstre, under overskriften Tilgjengelige datasett, finner du de typene du kan se på, 

samlet i grupper. Når du klikker på pilen til venstre for gruppen, kommer typene fram. Du velger 

type ved å klikke i rubrikken, da setter NVDB 123 en hake der for å markere at denne typen er 

valgt. En nytt klikk i samme rubrikk opphever valget. Du kan hake av så mange typer du vil. 

Resultatet vises i vinduet nede til høyre (Figur 11). 

 

  

 

Trenger du å spesifisere bedre hvilke data du vil hente? Knappen  nederst i til høyre åpner 

hva-dialogen i NVDB Studio. Denne må du bruke dersom du trenger å lage en mer avansert hva-

spesifikasjon. Se forklaring i kapittel 11. 

4.4 Hente data fra NVDB 

Når hvor og hva er valgt, blir denne knappen aktiv: . Når du klikker på denne, 

skjer følgende: 

1. NVDB 123 leser det du har valgt med hvor og hva, og lager et datasett som 

inneholder de vegobjektene du har bedt om.  

2. NVDB 123 viser deg en oppsummering av hva du har valgt, og gir deg muligheten 

til å avbryte det hele. Først kommer en sammenfatning av hva-delen: 

Figur 11: Velg typer av vegobjekter til venstre, og se resultatet til høyre. Velg sted/område i midten. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Innsyn Side 26 av 94 

 

 

3. Vil du fortsette, så klikk på Fortsett. 

4. NVDB viser fram en sammenfatning av hvor-delen, med mulige tilleggsvalg: 

 

5. Vil du spare tid på henting av data fra NVDB, så ikke inkluder mer enn høyst 

nødvendig. For eksempel: Dersom du spør etter fagdata som ikke dekker hele 

vegnettet, kan du velge å ta med bare de vegene som har de fagdataene. Sett i så fall 

en hake i rubrikken for dette. 
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6. Klikk på Fortsett for å starte henting av data fra NVDB.  

7. NVDB 123 viser fram et vindu med meldinger, hvor du kan følge framdriften på 

hentejobben. 

4.5 Åpne og se på datasettet 

Resultatet av hva-og-hvor-bestillingen blir et datasett som lastes inn i minnet på din PC og 

presenteres i et eget vindu, se eksempel i Feil! Fant ikke referansekilden.. Legg merke til 

følgende: 

 Menyen på toppen har fått flere nye knapper å trykke på. Se det neste kapitlet for en 

nærmere beskrivelse av disse knappene. 

 I listen til venstre finner du de typene du søkte etter, og ofte flere! Det er fordi alle 

typer som er avhengige av dem du valgte, også blir med – dersom det finnes data for 

dem på de valgte strekningene. I eksemplet i Feil! Fant ikke referansekilden. ble 

bare belysningsanlegg og bru valgt i hva-delen, men belysningsanlegg drog med seg 

belysningspunkt, lampearmatur og lysmast. 

 

 I tillegg blir generelle objekter som tilstand/skade og dokumentasjon osv. tatt med 

dersom disse finnes registrert som egenskaper på de objektene du har valgt. 

 Et objekt som utgjør en veldig kort strekning, blir synlig på kartet bare i store 

målestokker. I mindre målestokker må NVDB 123 “jukse litt” for å gjøre det synlig. 

Objektet vises da med et fargelagt rektangel istedenfor sann utstrekning. I eksemplet 

under vises flere bruer på denne måten (mørkerøde rektangler) og ett 

belysningsanlegg (grønt rektangel). De andre belysningsanleggene er store nok til å 

bli tegnet som (grønne) strekningsobjekter i denne målestokken.  

 

 

 “Mus over” et objekt markerer objektet med en brun-svart strek og gir deg samtidig 

en faktaboks i kartet:    

 Men hvis du har trykket inn knappen for vegreferanse , så er det posisjon på 

vegen som vises isteden. 
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Der flere objekter er plassert samme sted, oppå hverandre, vises de i en tabell ved siden av 

faktaboksen (Figur 12). Rull med musehjulet i tabellen, så får du se fakta for hvert objekt etter tur. 

 

 
 

  

Figur 12: Rull med musehjulet for å se en faktaboks for hvert objekt i tabellen. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Innsyn Side 29 av 94 

 

4.6 Nye knapper i menylinjen på toppen av kartet 

I første del av brukerveiledningen ble de generelle knappene i kartmodulen forklart. Når et 

datasett som er hentet fra NVDB åpnes opp i kartet, dukker det opp noen nye knapper: 

 

 

4.6.1 Knappen «Midtstill datasettet»  

Ved å trykke på denne, vil datasettet som er åpnet opp midtstilles i kartvinduet, og kartet vil 

zoomes til en målestokk som gjør at datasettet tegnes opp innenfor kantene av kartvinduet. 

4.6.2 Knappen «Vis vegreferanser»  

Når et datasett er lastet, vil normalt informasjon om fagdata vises når musemarkøren føres over 

disse i kartet. Dersom du ønsker å vise posisjonen på vegen som en vegreferanse, kan du 

aktivisere dette med denne knappen. 

4.6.3 Knappen «Excel-eksport»  

Det finnes 5 ulike hovedtyper «Excel-rapporter» som kan lages fra et datasett i kartmodulen: 

 

Standard Utlisting av punkt eller strekningsdata. Alle egenskaper som det finnes data i tas med 

Skiltrapport Skriver ut et og et skilt på et A4 ark. Kan ta med tilstandsdata 

Tunnelrapport  Skriver ut akkumulerte tunneldata pr. tunnel. Navnet på tunnel kommer i første kolonne 

Skredpunkt 5 ulike spesialrapporter for skredpunkt. Den ene tar med seg kartutsnitt av skred på utskrift 

Importskjema Genererer tilrettelagt Excel-skjema for å importere eller endre data ved hjelp av Excel 

 

Den mest vanlige måten å ta ut data til Excel er ved å velge hovedtypen Standard. Denne kan brukes på 

alle fagdatatyper i NVDB. Hvis det skrives ut flere fagdatatyper på en gang, vil hver type komme på en 

arkfane. Antall kolonner er avhengig av om det er streknings- eller punktdata som skrives ut: 

 

Eksempel på eksport av strekningsdata: 

 
 

Eksempel på eksport av punktdata: 
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Arkfanen for standard-eksport: 

 
 

 

 

  

* Dersom objekttypen «Gate» er med i datasettet, vil det komme en egen kolonne med gatenavn i 

regnearket. Dersom objektet som listes i regnearket «passerer» mer enn en gate, vil gatenavnet som dekkes 

av den lengste delen av objektet listes ut. Og det vil i tillegg stå «[..]» ved siden av navnet i samme 

kolonne. Det går an å skru av visning av gatenavn i hovedmenyen til NVDB123. (Verktøy->Alternativer) 

4.6.4 Knappen «Vis datatabell»  

 
 

Datatabellen under kartet viser en og en objekttype fra datakatalogen.   

Det er kopling mellom disse slik at  

- Hvis brukeren klikker på et objekt i kartet, hopper markøren til samme objekt i tabellen.  

- Hvis brukeren klikker på et objekt i tabellen, markeres objektet i kartet. Om nødvendig 

panoreres kartet automatisk.  

 

Datatabellen har mulighet for å både sortere og filtrere radene basert på verdiene i hvert felt. 

Velg om kolonnene som inneholder objektets 

vegreferanser skal være med i regnearket 

 

Velg om først kolonne skal innehold ID/løpenummer 

for vegobjektet som skrives ut på hver linje 

 

Velg om det skal tas med kolonner for fradato, tildato 

og versjonsnummer 

 

Punktobjekter: Her vises øst/nord-koordinater for 

tilknytningspunktet på vegen. Hvis objektet har 

egengeometri, vises disse i egne kolonner. 

Strekningsobjekter: Her vises midtpunktet for 

strekningsobjektet som øst-/nord-koordinater 

 

Høyde gjelder bare punktobjekter. Hvis de har egne 

koordinater, vil z-koordinat vises i egen kolonne. 

Hvis ikke er det vegens høyde som vises 

 

Geometrikvalitet gjelder punktdata hvor det er lagt 

inn koordinater som egengeometri. Det kan skrives ut 

kolonner for målemetode, nøyaktighet osv. 

 

Dersom datasettet er redigerbart vil det være mulig å 

velge om bare endrede/redigerte data skal tas med til 

Excel. Les mer om dette i kapittel 6.21.7 
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Ved å klikke og dra med musa på «håndtaket» til venstre for tabellen, kan tabellen løsnes fra 

kartvinduet, og tabellen blir liggende i et dialogvindu som kan flyttes fritt rundt på skjermen(e). 

 

Les mer om tabellvisning i neste kapittel (4.7) 

4.6.5 Knappen «Info»    

Når du henter ut et datasett fra NVDB beskriver du både hvilke data du ønsker å ha med og hvilke 

veger du å inkludere. Denne HVA- og HVOR-delen av spørringen danner grunnlaget for hvilke 

data som dukker opp i kartet eller Excel-eksporten, når du senere åpner datasettet. Det er mulig å 

vise informasjon om dette datagrunnlaget ved å trykke på knappen «Info» 

 

 
Det vises da et dialogvindu som inneholder 3 hovedgrupper med informasjon. 

Generell informasjon om dato, datakatalog, database osv. 

HVOR-innhold; viser grunnlaget for hvilke veger som er med i datasettet 

HVA-innhold; viser grunnlaget for hvilke fagdata som er med i datasettet 

 

4.6.6 Spesialvisning av fagdata i kartet 

 
Det er mulig å justere litt på visningen av fagdatene.   

 

Ved å hake av for «Blå ring rundt egengeometri», vil punktobjekter med egengeometri bli 

markert med en blå, omsluttende strek, slik at det er mulig å skille ut data som har øst-, nord-

koordinater og de som ikke har det. 

  
 

Ved å hake av for «Spre skiltplater ved ovelapp», vil skiltplater tegnes forskjøvet langs vegen, 

slik at de ikke ligger over hverandre. Dermed blir alle skiltplater synlige selv om de ligger på 

samme sted. Spredningen gjelder ikke skiltplater som er definert med øst/nord koordinater. 

 
 

Plasseringen av skiltplatene på kartet stemmer ikke lenger med virkeligheten, men viser hvilke 

skiltplater som finnes omtrent på det stedet. Merk at spredningen bare er en måte å vise dataene 

på; i NVDB-databasen er skiltplatene fremdeles stedfestet der de skal være. Fjerner du haken, 

kommer “normalvisningen” tilbake. 
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4.6.7 Listevisning av data 

 

Arkfanen «Listevisning» lister ut samtlige data en trestruktur. Her er det ikke mulig å filtrere data, 

men det går an å sortere på vegreferanse, navn eller ID. 

 
 

Hver linje starter med det symbolet som objekttypen har fått i innholdsfortegnelsen til venstre, og 

i kartet. Deretter kommer vegreferansen og navnet.  Det er valgfritt om du vil vise objektets 

løpenummer i NVDB, datakatalogens ID for denne type eller objektets «fradato». Valgene gjør du 

i øvre høyre hjørne og de huskes til neste gang du viser listen. 

 

Dersom et objekt er redigert i datasettet etter at det er hentet fra NVDB, markeres dette med grønt 

rektangel eller grønn sirkel. Egenskaper som er endret, markeres med grønt symbol istedenfor 

blått: 

 
 

Når du klikker på en linje, blir den gul; dette betyr bare at linjen er markert i listen. 

 

4.6.8 Datakatalogen 

 
Arkfanen «Datakatalog» viser datakatalogen som gjelder for det innlastede datasettet. Her er det 

mulig å sortere på datakatalog-navn eller datakatalog-id. Når det høyreklikkes med musa på et 

vegobjekt, en egenskap eller en lovlig verdi, kommer det opp en dialogboks som viser utfyllende 

informasjon fra datakatalogen. 

 

Det brukes 3 forskjellige symboler for egenskaper: 

Basisegenskap:   
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Assosiasjon:   

Geometri:   

 

Obligatorisk basisegenskaper markeres med en egen farge:  

 

Du kan lagre innholdet i datakatalogen til en tekstfil ved å trykke på «Lagre»-knappen. Slik får du 

muligheten til å søke på innholdet i datakatalogen, og kopiere deler av innholdet for å bruke det i 

andre sammenhenger. 
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4.7 Tabellvisning 

  Du får fram en tabell over objektene ved å klikke på tabell-ikonet i menyen over kartet. Med 

klikk-og-dra på grensen mellom kartet og tabellen kan du gjøre tabellen høyere eller lavere. Du 

kan justere bredden på hver kolonne ved hjelp av klikk-og-dra på høyre side av kolonnens 

navnefelt. 

 

NVDB 123 viser fram én objekttype om gangen i tabellen. Når du slår på tabellvisning, kommer 

den objekttypen fram som sist var markert i kartet. Over tabellen er en nedtrekksmeny der du kan 

velge en annen av objekttypene i datasettet. Så snart du velger, ser du valget ditt i listen til 

venstre. Du kan hake av for flere objekttyper i den samme listen, og alle disse blir da vist på 

kartet. Men når du velger objekttype i tabellen, blir bare denne ene vist i kartet og i listen. 

 

Som ellers er det slik at du kan markere et objekt ved å holde musa over objektet i kartet. Objektet 

markeres da med en brun-svart strek, og du får se en faktaboks om objektet. Klikker du på et 

objekt i kartet, blir det markert i tabellen. 

 

Alternativt kan du markere et objekt ved å klikke på det i tabellen. Da må du klikke på den 

respektive tabellraden. Klikk til høyre for NVDB ID. Når du klikker du på et objekt i tabellen, blir 

det markert både i tabellen og i kartet. 

 

 
 

 

Dersom objekttypen «Gate» er med i datasettet, vil det komme en egen kolonne med gatenavn i tabellen. 

Dersom objektet som listes i tabellen «passerer» mer enn en gate, vil gatenavnet som dekkes av den lengste 

delen av objektet listes ut. Og det vil i tillegg stå «[..]» ved siden av navnet i samme kolonne. Det går an å 

skru av visning av gatenavn i hovedmenyen til NVDB123. (Verktøy->Alternativer) 

 

 

Figur 13: Tabellvisning av et datasett. To av objekttypene er valgt i menyen til venstre. Brukeren har 

klikket på tabellraden for brua “Knarvik II”, og dette objektet ble da markert i kartet. 
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4.8 Løsne tabellvinduet fra kartvinduet 

Du kan ta tak vinduet og flytte det ut av NVDB123 ved å klikke med musa i det venstre feltet og 

dra vinduet ut av kartet. Sett det tilbake igjen ved å dra vinduet over bunnen av kartet: 

 

4.9 Sortere og filtrere i tabellen 

4.9.1 Sortere innholdet i tabellen 

Innholdet i tabellen er sortert på vegreferansen. Når du skal lete etter spesiell informasjon, kan det 

være en hjelp å ha tabellen sortert på en annen måte. Dette kan du ordne selv. Når du klikker på et 

kolonnenavn, sorteres innholdet i tabellen i henhold til verdiene i kolonnen. Hvis innholdet 

allerede var sortert, blir sorteringsrekkefølgen snudd. Du kan selv snu sorteringsrekkefølgen ved å 

klikke på kolonnenavnet en gang til. En liten hvit pil etter kolonnenavnet viser at du har sortert på 

dataene i denne kolonnen. Peker pilen oppover, er sorteringsrekkefølgen stigende. Peker pilen 

nedover, er rekkefølgen synkende. Du kan ikke sortere på flere kolonner samtidig. 

Standardsorteringen kommer tilbake når du velger en annen objekttype. 

 

 

 

4.9.2 Filtrere vekk uinteressante rader 

Med “mus over” vil du se at det står en svart pil til høyre i tittelfeltet. Klikker du på den pilen, får 

du en liten meny som ser ut omtrent som den til venstre, eller som den til høyre: 

Figur 14: Tabellen viser bruer sortert på byggverkstype. “Mus over” i kartet gir en faktaboks om objektet. 
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Den til venstre har forhåndsdefinerte 

valgmuligheter. De to første 

valgmulighetene er standard, resten 

bestemmes av hvilket felt og hvilken 

objekttype du holder på med. 

 

Den til høyre har ikke 

forhåndsdefinerte valg, men god plass 

til å skrive inn ett eller flere kriterier. 

 

 

 

Med forhåndsdefinerte valg kan du velge ett eller 

flere kriterier å filtrere på. Det gjør du ved å sette 

en hake i de respektive rubrikkene. Da vil bare de 

radene som oppfyller kriteriene, vises i tabellen.  

Du kan sette filter på flere kolonner i en tabell. De 

kolonnene som har filter på seg, markeres med en 

grønn trakt. 

 

Når du ikke har forhåndsdefinerte valgmuligheter, har du isteden et stort blankt felt der du må 

skrive inn filterkriteriene selv. Neste avsnitt forklarer hvordan.  

4.9.3 Skrive inn filteret selv 

Når du skal skrive inn et filter selv, har du disse mulighetene: 

 joker for tekstfelt ‒ skriv en stjerne for å markere at hva som helst kan puttes inn på det 

stedet i teksten. For eksempel vil *mark* i det åpne feltet gjøre at NVDB 123 finner både 

“Utmarksveien” og “Villmarksvegen”; 

 logiske operatorer for tallfelt og datofelt ‒ kombiner én eller flere av operatorene under 

med tall. 

Eksempel 1: “<= 13.06.2010” beholder rader med datoer 

t.o.m. 13. juni 2010. 

 

Eksempel 2: “>= 1 & <= 5” beholder alle rader der verdien 

i tallfeltet er minst 1 og høyst 5. 

 

 

4.9.4 Fjerne filter 

Åpne det filteret du vil fjerne, og velg Nullstill filter. Dersom du vil fjerne alle filtrene på én gang, 

klikk på  til høyre på linjen over tabellen. 

 

 

4.10 Ta vare på datasettet til senere bruk 

Slik lagrer du datasettet uten å forlate Innsyn: 

1. Klikk på knappen Ta vare på datasett. 

> større enn 

>= større enn eller lik 

< mindre enn 

<= mindre enn eller lik 

! ikke lik 

& og 
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2. NVDB 123 ber deg gi datasettet et navn: 

 

3. Skriv inn et navn som du lett kan kjenne igjen. 

4. NVDB 123 lagrer datasettet under dette navnet i mappen 
C:\Brukere\<ditt brukernavn>\NVDB\Prosjekter. 

 

4.11 Avslutte innsyn 

Når du vil avslutte: 

1. Klikk på Lukk vindu eller på det røde krysset i øvre høyre hjørne. 

2. NVDB 123 spør: 

 

3. Klikk på Ja hvis du vil lagre datasettet. 

4. NVDB 123 ber deg skrive inn et navn på datasettet: 

 

5. Skriv inn et navn som du lett kan kjenne igjen. 

6. NVDB 123 lagrer datasettet under dette navnet i mappen 
C:\Brukere\<ditt brukernavn>\NVDB\Prosjekter. 
 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Rapporter Side 38 av 94 

 

5 Rapporter 

5.1 Mange muligheter 

Du har kanskje allerede lagt merke til at noen vinduer 

inneholder en knapp for å skrive data fra et datasett ut 

til en Excel-fil ( ). I tillegg til dette tilbyr NVDB 123 

et eget valg Rapporter i hovedmenyen: 

 
 

Når du velger denne knappen, viser NVDB 123 fram 

en rekke ulike rapportmuligheter i vinduet nederst til 

venstre. 

 

Velg den rapporten du vil ta ut. Legg merke til at de 

objekttypene som inngår i rapporten, vises i vinduet 

nede til høyre. Vær nøye med å spesifisere hvor du vil 

hente data, ved enten å bruke kartet, velge område eller 

angi vegreferanse(r). Dette gjør du på samme måte som 

du gjør i Innsyn (kapittel 4). 

 

Når du har spesifisert hva (hvilken rapport) og hvor (område), så klikk på knappen Kjør rapport 

nederst i vinduet. Svar på spørsmål om hvilke vegkategorier som skal være med, hvilken filtype 

rapporten skal ha, hva rapportfilen skal hete, og hvor den skal lagres. Det kan lønne seg å lagre 

rapportfilen på det stedet som NVDB 123 foreslår. Da vil NVDB finne den igjen automatisk 

hvis/når du senere velger Vis nedlastede rapporter. 

 

5.2 Kjøre rapporter på nytt 

Noen har behov for å kjøre nøyaktig de samme rapportene på nytt med jevne mellomrom. Det 

finnes en mulighet for å kjøre en kopi av tidligere rapportbestillinger, men med dagens ferske 

NVDB-data. 

 

 
 

1. Hak av i sjekkboksen nede i 

venstre hjørne. Det åpner seg 

nå opp et nytt vindu (3) 

 

2. Velg en rapporttype fra 

oversikten (2). Dersom du har 

kjørt rapportbestillinger av 

denne typen før, vil de dukke 

opp i vinduet (3) 

 

3. Vinduet viser når rapporten 

ble kjørt, navn og beskrivelse. 

Klikk på en av disse med 

musa for å kjøre på nytt. 
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Hvis klikker på en av de gamle rapportbestillingene, dukker det opp en dialogboks med 

spørsmålet «Ønsker du å bruke valgene fra denne rapportbestilingen?». Svarer du «Ja», vil det 

hentes ut bestillingsparametre fra denne tidligere bestillingen, og din nye bestilling vil settes opp 

likt. Du kan kikke på hvor- og hva-innholdet i de to vinduene til høyre på skjermen. 

 

Sett i gang rapportbestillingen på vanlig måte ved å trykke på «Kjør rapport»-knappen. 

 

5.3 Spesialtilfeller 

De fleste rapportbestillinger krever bare at du velger hvor du skal hente data før du setter i gang 

bestillingen. Noen rapporter har allerede lagt inn en ferdig hvor-del, men da fremkommer det som 

oftest av navnet. F.eks. «Ureg – Oppland 2006+» 

 

Rapportene som ligger i mappen «Egendefinerte rapporter», krever også at du legger inn en hva-

del. Dvs. at du velger hvilke(n) fagdatatype du vil rapportere for. Et eksempel er rapporten 

«Manglende data». Her er det meningen at du skal velge en type strekningsdata i «HVA»-

dialogen, og at rapporten skal rapportere hvilke strekninger som mangler denne datatypen. 

 

Et annet spesialtilfelle som kan nevnes, er statistikkrapporter. For enkelte typer rapporter, f.eks, 

«Sporstatistikk», dukker det opp en ekstra knapp «Statistikkinnstillinger» nede i skjermbildet. 

 
 

Knappen gir mulighet for å sette innstilinger som er relevante for denne type rapporter 

 

5.4 Vis nedlastede rapporter 

Denne knappen i hovedmenyen viser deg alle rapporter som du har lastet ned ved hjelp av 

rapportmenyen (se over). Du kan vise rapporten ved å dobbeltklikke på den, eller ved å markere 

den og klikke på knappen Vis rapport, eller ved å markere den, høyreklikke og velge Vis rapport. 

 

 Figur 15: Du kan se på rapporter som du har lastet ned tidligere. 
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6 Oppdatering 
Ansatte i Statens vegvesen har automatisk adgang til å se på data i NVDB 123. Hvis du er 

dataeier, eller representerer dataeier, kan du be om rettigheter til å oppdatere data. Ta i så fall 

kontakt med systemforvalter for NVDB. Hvilke rettigheter du har, går fram av menyvalg og 

knapper i vinduene, som enten er til stede eller er fjernet/dimmet. 

 

6.1 Finne riktig gruppe av vegobjekter 

Du som har mulighet til å oppdatere, har fått tildelt bestemte typer vegobjekter i bestemte fylker. 

For å kunne se og velge blant vegobjektene, trenger du et vindu mer enn du trenger til innsyn. 

Derfor er hovedvinduet nå delt i seks undervinduer istedenfor fem.  

 
Nede til venstre, under overskriften Velg en av disse malene, finner du de typene du kan 

oppdatere, gruppert og ordnet under de aktuelle fylkene. Når du klikker på pilen til venstre for 

fylket, kommer malen fram. Den danner en rad med radioknapper, en for hver gruppe av 

vegobjekttyper. Du kan velge én slik gruppe om gangen. 

 

Det lønner seg å gjøre de innledende knappetrykkene i denne rekkefølgen: 

Velg riktig gruppe (dette underkapitlet). 

Bestem hvor i landet du skal oppdatere (se 0). 

Bestem hva (hvilke typer vegobjekt) du skal oppdatere (se 6.3). 

Hent data (se 6.4). 

Figur 16: Før oppdatering må du velge en mal (til venstre), som består av en gruppe vegobjekttyper. 
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6.2 Bestemme hvor du vil oppdatere data 

Bruk en av de tre fanene Kart, Områder eller Vegreferanser til å bestemme det stedet (eller de 

stedene) der du vil hente data fra NVDB for å oppdatere dem.  

 

Kapittel 4.2 beskriver hvordan du kan definere hvor-delen av en spørring. 

 

Legg merke til følgene begrensninger i hvor-spørringen når du tar du oppdateringsdata 

 

1. Knappen  nederst i øvre høyre vindu, er vanligvis ikke tilgjengelig når du skal ta ut 

fagdataredigeringsoppdrag. 

 

2. Du kan bare velge hvor-område innenfor den avgrensningen som malen har.  Har du f.eks. 

valgt malen «Vegutstyr» i Møre- og Romsdal og vil bruke et kartutsnitt til å angi område, 

vil bare den delen av kartet som ligger i Møre- og Romsdal bli brukt i spørringen. 

Tilsvarende vil det ikke hjelpe å velge Trondheim fra arkfanen Områder, for dette er 

utenfor det vegutvalget som tilhører Møre- og Romsdal 

 

6.3 Bestemme hva 

Etter at du har bestemt hvor, må du bestemme hva, dvs. hvilke typer objekter du vil oppdatere. 

Bruk nedre del av hovedvinduet. Her skal midtre del allerede være utfylt i henhold til den gruppen 

du valgte (se 6.1). 

 

 
Legg merke til følgende (jamfør Figur 17): 

1. Du kan oppdatere bare de typene som har blyantsymbol. 

2. Velg typer ved å markere dem og bruke Inkluder-knappene og eventuelt Fjern-knappene. 

3. Resultatet av ditt hvor og hva blir etter hvert (se 6.4) et datasett som inneholder en rekke 

vegobjekter. Datasettet sjekkes ut av NVDB-databasen og gjøres tilgjengelig i NVDB 123 

på din PC. 

 

Merk at de vegobjektene du har sjekket ut, blir låst helt til du har sjekket dem inn igjen. Andre 

kan altså ikke tråkke i dine bed ‒ samtidig som du er der selv. Men dette gjelder også deg! Hvis 

Figur 17: Vegobjekttyper uten blyantsymbol kan tas med i datasettet, men ikke oppdateres. 
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du prøver å sjekke ut helt eller delvis de samme vegobjektene en gang til, hindres du av din egen 

lås. Da må du låse opp, se kapittel 13.1. 

Trenger du å spesifisere bedre hvilke data du vil hente? Knappen  nederst i til høyre åpner 

hva-dialogen i NVDB Studio. Denne må du bruke dersom du trenger å lage en mer avansert hva-

spesifikasjon. Se forklaring i kapittel 11. 

6.4 Hente data 

Når hvor og hva er valgt, blir denne knappen aktiv:  .  

Det begynner med at du henter ut det datasettet du har spesifisert ved hjelp av hva og hvor. Etter 

at du har klikket på Hent data, blir du bedt om å sette navn på det datasettet du vil hente. 

 

 
Det er lurt å skrive inn et stedsnavn eller noe annet som du lett kan kjenne igjen, slik at du enkelt 

kan finne fram til dette datasettet ved en senere anledning. Når du har klikket på OK, får du se en 

oppsummering av hva du har valgt, samt mulige tilleggsvalg, bl.a. muligheten til å avbryte det 

hele. Først kommer en sammenfatning av hva-delen, der redigerbare typer er merket med et 

blyantsymbol: 

 

 
 

Deretter kommer en sammenfatning av hvor-delen, med mulige tilleggsvalg:  

 

Figur 19: Sammenfatning av hva-delen. NB! Bare blyant-

merkede vegobjekter kan redigeres. 

Figur 18: Gi datasettet et navn du kan kjenne igjen 
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Vil du spare tid på henting av data fra NVDB, så ikke inkludér mer enn høyst nødvendig. For 

eksempel: Dersom du spør etter fagdata som ikke dekker hele vegnettet, kan du velge å ta med 

bare de vegene som har de fagdataene. Sett i så fall en hake i rubrikken for dette. 

 

Et klikk på Fortsett setter i gang henting av de vegobjektene du har bedt om. Du får se et vindu 

med meldinger fra NVDB, hvor du kan følge framdriften på hentejobben. Hvis du får en melding 

om låsekonflikt, så kan du få hjelp i kapittel 13.1. 

6.5 Resultatet av søket 

Resultatet av søket ditt blir et datasett som legges på en fil med det filnavnet du oppgav (se forrige 

underkapittel). Filen plasseres i mappen 

 
C:\Brukere\<ditt brukernavn>\NVDB\Prosjekter, 

 

og innholdet presenteres i et eget vindu: 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 20: Sammenfatning av hvor-delen, med tilleggsvalg 
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Et annet viktig begrep er de såkalte datterobjektene. Vegobjekter av visse typer kan ikke 

eksistere alene, men er avhengige av et objekt av en annen type. For eksempel kan et objekt av 

typen Belysningspunkt ikke eksistere uten å være knyttet til et objekt av typen 

Belysningsanlegg. Når vi snakker om et konkret belysningsanlegg, kaller vi belysnings-

punktene for datterobjekter og selve belysningsanlegget for mor-objektet. Hvis et mor-objekt 

fjernes, blir alle dets datterobjekter fjernet i samme slengen. Vi kan ha avhengigheter på flere 

nivåer (datterdøtre). 

Før vi går videre, skal vi se nærmere på forskjellen på objekter og objekttyper. Alle konkrete 

kantsteiner er objekter av typen Kantstein. Alle bruer, uansett om de heter Nordhordlandsbrua, 

Ypsilon eller noe annet, er av typen Bru. De konkrete tingene kalles altså objekter, og de 

klassifiseres som ulike objekttyper. Dette beskrives nærmere i Håndbok 273, Nasjonalt 

vegreferansesystem (“vegnettshåndboken”). Håndboken skiller mellom ulike kategorier av 

objekter. Én kategori omfatter fagobjekter (typer som vegdekke, grøft, skilt osv.) og en annen 

omfatter hendelser (typer som trafikkulykke, skred osv.). I tillegg har vi feltstrekningsobjekter 

og vegreferanseobjekter; disse stedfestes på samme måte som fagobjekter og hendelser. I denne 

brukerveilederen velger vi – for enkelhets skyld – å kalle alle disse objektene for vegobjekter. 

Vegobjektenes typer kaller vi vegobjekttyper, eller bare typer. 
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6.6 Nye knapper i menylinjen på toppen av kartet 

 

NVDB123 detekterer automatisk om datasettet er redigerbart eller ikke. Er det redigerbart, dukker 

det opp noen ekstra knapper som kun har med redigering å gjøre: 

 

 
 

 

6.6.1 Knappen «Start redigering»   

Før knappen «Start redigering» trykkes inn, er det ingen forskjell på kartmodulens funksjonalitet 

for et innsynsdatasett eller et oppdateringsdatasett. Men i det knappen trykkes inn, vil 

kartmodulen endre modus til oppdateringsmodus, og det vil dukke opp nye menyer for 

oppdatering. Menylinjen endrer også farge fra blå til grønn, slik at det er lett å se at brukeren er i 

redigeringsmodus: 

 

 
 

I de neste kapitlene forutsettes det at oppdateringsmodus er valgt.  

 

6.6.2 Knappen «Lagre til disk»  

Når brukeren gjør endringer i datasettet, vil disse endringene bare ligge i arbeidsminnet til 

NVDB123. Det vil si at hvis brukeren går ut av programmet uten å lagre, vil endringene bli 

annullert. Det er mulig å lagre data til disken når brukeren lukker kartvinduet, men det er også 

mulig å lagre underveis ved å trykke på «lagre»-knappen. Dersom brukeren har glemt å lagre, vil 

det komme et spørsmål om lagring ved lukking av kartvisningen. 

6.6.3 Knappen «Sjekk inn»  

Så lenge brukeren jobber med datasettet, ligger dataene lagret lokalt på brukerens lagringsdisk. 

For å gjøre endringene tilgjengelig i NVDB, brukes knappen «Overfør endringer til NVDB». Da 

vil det komme opp en dialogboks med tilbakemeldinger fra NVDB om hvordan innsjekkingen 

forløper. Her vil det også komme evt. feilmeldinger  

6.6.4 Knappen «Importer data»   

Det er mulig å importere data fra Excel-regneark. Regnearkene er formattert på en spesiell måte, 

disse kan lages ved å bruke «Excel»-eksporten fra kartmodulen.  For punktobjekter er det mulig å 

angi stedfesting som enten vegreferanse eller øst/nord-koordinater, mens for strekningsobjekter er 

det i dagens versjon bare vegreferanse som kan brukes. 

 

Les kapittel 7 for mer informasjon om import av fagdata 
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6.6.5 Sjekkboksen «Bruk egengeometri»  

Når punktobjekter flyttes med musa i kartet, «snappes» normalt objektet inn på nærmeste veg når 

det slippes. Objektet blir posisjonert på en relativ posisjon på veglenka og for brukeren fremstår 

dette som en HP og meterverdi.  Avstand til vegen blir lik for alle punktobjekter og det er kun 

sideposisjon eller felt som avgjør hvor det tegnes opp langs vegen.  

 

For enkelte objekter er det ønskelig å plassere dem mer presist i forhold til ortofoto eller evt. 

registrerte koordinater. Ved å hake av for «Bruk egengeometri», vil øst- og nord-koordinatene tas 

vare på og lagres sammen med objektet. Hvis objektet nå flyttes i kartet, vil det bli liggende 

nøyaktig der det ble plassert av brukeren, istedenfor å «snappe» inn på vegen. 

 

 

6.7 Menyer som dukker opp i kartet under redigering 

6.7.1 Høyreklikk-meny når musa holdes over en veg 

 

 
 

Når musa holdes over en veg og det høyreklikkes, gis det mulighet for å opprette nye objekter. 

Hvilke objekter som kan opprettes, er avhengig av hvilke objekttyper som ble låst i NVDB ved 

utsjekk av fagdataredigeringsdatasettet. 

 

I datakatalogen har hvert objekt et eget styringsflagg som sier om objektet kan opprettes som 

«mor», altså «festes» rett på vegnettet, eller om kun kan være «datter», dvs. at det må «hektes» på 

som «datter» til et annet objekt. I menyen over er det bare objekter som kan opprettes som mor 

som dukker opp i menyen. 

 

Det er også mulig å lage sine egne makroer for å opprette et eller flere objekter med ferdig utfylte 

egenskaper automatisk. Dersom brukeren har slike makroer, vil de dukke opp i menyen og det er 

mulig å opprette nye objekter via makro. Det er bare makroer som passer til det utsjekkede 

datasettet og til brukssituasjonen som dukker opp i menyen. 

 

En alternativ og kanskje mer oversiktlig måte å opprette nye objekter på er beskrevet i kapittel 

6.7.3 Meny for oppretting av nye objekter 

 

Valget «Slå sammen strekningsobjekter» gir mulighet for å velge to eksisterende 

strekningsobjekter i kartet og å slå disse sammen til et. Det sammenslåtte objektet vil få en 

stedfesting som tilsvarer summen av de som slås sammen.  

Denne muligheten beskrevet nærmere i kapittel 6.18 Slå sammen 2 vegobjekter til ett  
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6.7.2 Meny som blir tilgjengelig når musa holdes over fagdata 

 

 
 

Dersom musa holdes over fagdata, vil det etter en liten stund dukke opp en meny. Dersom du 

ønsker å justere hvor lang tid det tar før menyen dukker opp, kan du justere dette i hovedmenyen 

for NVDB123 under menyvalg «Verktøy->Alternativer» 

 

Du kan også høyreklikke med musa for å få frem den samme menyen 

 

I figuren over er et belysningsanlegg i en rundkjøring markert.   

 

Menyvalget «Opprett vegobjekt fra makro» er felles med den forrige høyremenyen. Forskjellen er 

at objektet/objektene som opprettes med makro nå blir satt som egenskaper til et eksisterende 

objekt, i dette tilfellet belysningsanlegget.  

 

Menyvalget «Endre multippel stedfesting for Belysningsanlegg» gir mulighet for å åpne et 

redigeringsvindu for vegreferanser. Her er det mulig å håndtere objekter som har mer enn en 

stedfesting langs vegen: 

 
 

Menyvalget «Bytt eier (mor) for valgte Belysningsanlegg» gir mulighet for å flytte 

belysningsanlegget fra å være et frittstående objekt koplet til vegen, til å være en datter til et annet 

objekt, f.eks. tunnelløp. Hensikten med denne funksjonen er først og fremst å rydde opp i 

eksisterende data. Det finnes mange objekter som ligger «løse» langs vegen som egentlig skulle 

vært knyttet som datter til et annet objekt. F.eks. skiltplater som ligger knyttet til vegen istedenfor 

til det skiltpunktet de egentlig er en del av. 

 

Menyvalget «Splitt Belysningsanlegg» gir mulighet for å splitte objektet i 2 deler.  

Denne muligheten beskrevet nærmere i kapittel 6.17 Splitte et vegobjekt i 2 deler 
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Menyvalget «Lagre makro basert på valgte….» gir mulighet for å lagre et objekt med alle sine 

egenskapsverdier og døtre til en lokal makrofil. Denne makroen vil da senere dukke opp i menyen 

«Opprett vegobjekt fra makro» der hvor det er relevant. En makro kan inneholde en hel struktur 

av data. F.eks. et rekkverk med 2 rekkverksender. En makro tilbyr en mulighet for raskt å opprette 

objekttyper som det finnes mange av langs vegen, og disse kan da få ferdig utfylte 

egenskapsverdier. 

 

Menyvalget «Opprett kopier av….» er kun tilgjengelig for punktobjekter.  Et eksisterende objekt 

kan dupliseres i så mange kopier som det ønskes, og disse kan spres jevnt utover den strekningen 

som oppgis.  Dersom punktobjektet er en datter til et annet objekt, vil objektene spres langs med 

morens utstrekning. Dersom punktobjektet er festet rett på vegen, vil objektene spres langs med 

vegen:  

 
 

6.7.3 Meny for oppretting av nye objekter 

Når kartmodulen er i oppdateringsmodus, dukker det opp en egen meny for oppretting av 

objekter. Menyen gir raskere tilgang til å opprette nye objekter. Menyen blir i utgangspunktet 

liggende nede i venstre hjørne: 

 
 

Ved å venstreklikke med musa på det prikkete feltet til venstre for menyen, går det an å dra 

menyen ut i kartet slik at den blir liggende som et flyttbart vindu på skjermen: 

 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Oppdatering Side 49 av 94 

 

 

6.7.4 Meny for å velge oppdateringsmodus 

 

Når oppdateringsmodus er valgt, dukker det opp et 3. menyvalg på høyre side av kartet: 

 

 
 

Her går det an å endre hva som er standard oppdateringsmetode ved de etterfølgende endringer. 

I NVDB kan endringer enten skje ved å lage nye versjoner av et objekt (Endre) eller ved å rette 

opp det eksisterende uten å lage ny versjon (Rette feil). Brukerdokumentasjonen for NVDB123 

forklarer dette nærmere. 

 

I neste kapittel beskrives oppdateringsmodus mer utfyllende. 

 

 

 

6.8 Endre? Eller rette feil? 

Dette spørsmålet er noe av det viktigste du må ta stilling til når 

du skal oppdatere NVDB. Valget dukker opp i en dialogboks 

når du klikker på knappen Oppdatering i høyre kant av 

hovedvinduet. 

 

Den samme boksen dukker opp hver gang du går i gang med å 

redigere et objekt – hvis du ikke eksplisitt ber om å få slippe 

den. Se figuren til høyre. Her har brukeren haket av for “Ikke 

vis denne dialogboksen ved hver endring”. Når du skal i gang 

med en serie endringer, eller du har en serie feil å rette, vil det 

nok være en fordel å hake av der. 

 

Radioknappene Endre og Rette feil er forklart under. Vær nøye 

med å forstå forskjellen! 
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6.9 Rød bakgrunn: alt eller intet 

Gå til kartet og hold musa over det objektet du vil redigere. NVDB 123 markerer det med en 

brun- og svartstiplet strek. Klikk så på objektet. Nå får det en grønn- og svartstiplet strek; det 

betyr at objektet er valgt til redigering. Samtidig skifter menybakgrunnen til rød, se Figur 21. 

Rødfargen varsler at du nå er i ferd med å gjøre en rekke forandringer – du har i hvert fall 

muligheten. For det første kan du forandre flere egenskaper på det valgte objektet. Og selv om du 

hadde tenkt å forandre på kun ett objekt, så kan du potensielt “dra med deg” flere datterobjekter. 

NVDB 123 varsler deg før den forandrer eventuelle datterobjekter. Dessuten sikrer den at 

oppdateringen blir konsistent når du til slutt klikker på OK: Alle forandringer utføres. Og hvis du 

skulle ombestemme deg og klikke på Avbryt: Ingen forandring utføres. Det er denne 

sikkerhetsmekanismen som markeres med rød menybakgrunn. Den hindrer deg i å drive med 

andre ting enn oppdatering – helt til du klikker på OK eller Avbryt. Først da kommer du tilbake til 

utgangsposisjonen, grønn menybakgrunn, og kan forberede oppdatering av et annet objekt. 

 

Rette feil er det du må velge når du ikke skal lage noen ny versjon av objektet, men bare rette 

en eller flere feil på objektet, feil som aldri skulle ha vært der. Fra-dato og til-dato røres 

normalt ikke. Hvis du velger rette feil og så sletter et objekt, blir det objektet fjernet fra 

NVDB – uten spor. Det å rette feil må altså brukes med stor varsomhet. 

Endre er det du gjør når du oppdaterer NVDB på vanlig måte. Når du endrer et objekts 

stedfesting eller en annen egenskap, så oppretter NVDB en ny versjon av det objektet. Den 

gamle versjonen får en til-dato som settes lik den datoen du oppgir (standardverdi er dagens 

dato). Den nye (gjeldende) versjonen får en fra-og-med-dato som settes lik den gamle 

versjonens til-dato.  

 

Hvis du avslutter et objekt, får det en sluttdato, og ingen ny versjon. Avsluttede objekter vises 

fram kun hvis du søker etter historisk informasjon. 
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Du har en rekke hjelpemidler til rådighet for å oppdatere. Det viktigste er redigeringsvinduet 

(Figur 23), som kommer til syne når du klikker på et objekt. Men det finnes flere muligheter. Her 

er en guide til videre lesning: 

 

 

Vil du … 
… så les 
kapittel 

Velge ett blant mange objekter som ligger tett 6.10 

Opprette et nytt objekt 6.11 

Redigere/opprette/slette et objekt og ev. datterobjekter 6.12, 6.13 

Flytte et punktobjekt  6.14 

Flytte/forlenge/forkorte et strekningsobjekt 6.15 

Opprette/endre flere stedfestinger 6.16 

Splitte et objekt i to deler 6.17 

Slå sammen to objekter til ett 8.18 

Bytte objektets eier (mor) 

6.19Feil! 
ant ikke 
referanse
kilden. 

Jobbe smartere med makroer 6.20 

Oppdatere i tabellmodus 6.21 

 

Figur 21:Utsnitt av visningsvinduet. Rød menybakgrunn forteller at brukeren er i gang med en sekvens av 

endringer/rettelser. Et belysningsanlegg er valgt, og er derfor markert med en grønnstiplet linje. Grønn ring rundt 

det ene belysningspunktet viser at dette allerede er endret/rettet. 

Tabell 2: Leseguide for oppdatering 
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Når du er ferdig med alle oppdateringene, må du lagre det du har gjort, 

enten lokalt på PC-en din ( ) eller i NVDB ( ). 

6.10 Velge ett blant flere objekter som ligger på samme sted 

Selv om du er nøye med å zoome inn, kan det være vanskelig å få tak det riktige objektet ved å 

klikke på det i kartet. Det kan nemlig skje at objekter ligger oppå hverandre, stedfestet på samme 

punkt. Figur 22 viser hvordan dette kan ta seg ut for belysningspunkt. Hvis du kjenner ID-en til 

det belysningspunktet du leter etter, kan du enkelt finne fram til det ved å holde musa i ro over 

tabellen og rulle nedover ved hjelp av hjulet oppå musa. 

 

 

6.11 Opprette et nytt objekt 

Du kan opprette nye objekter av de typene som du har sjekket ut fra NVDB. Her er 

framgangsmåten:  

1. Høyreklikk på det stedet i kartet hvor du vil plassere 

det nye objektet. 

2. NVDB 123 viser fram en meny med de objekttypene 

du har sjekket ut.  

3. Velg objekttype ved å klikke på den i menyen.  

4. NVDB 123 oppretter det nye objektet og viser deg 

redigeringsvinduet, der du kan justere stedfestingen 

og skrive inn andre egenskaper, se kapittel 6.12. 

 

6.12 Redigere et objekt og eventuelle datterobjekter 

Når du har valgt (klikket på) et objekt i kartet, så gir det lange redigeringsvinduet deg de fleste 

mulighetene på ett brett, se Figur 23. Det unike med dette vinduet er at her kan du forandre både 

mor og datter, og eventuelle datterdøtre! 

Figur 22: Rull nedover for å se ID-ene til objekter som ligger oppå hverandre. 
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Teksten til høyre og venstre i Figur 23 forklarer det meste, men merk at du i tillegg har ekstra 

muligheter i den øvre delen. Et høyreklikk på mor-objektet gir deg en tabell med de valgene som 

er relevante for dette objektet. (For å finne ut hva som er relevant, leser NVDB 123 datakatalogen 

og sjekker i tillegg om objektet har flere stedfestinger.) Figur 24 viser et eksempel på høyreklikk 

på et mor-objekt av typen belysningsanlegg. Dette objektet kan ha datterobjekter av typen 

belysningspunkt, dokumentasjon, kommentar og matepunkt. Du kan opprette slike datterobjekter 

ved å klikke på de respektive valgene i den grå menyen. 

Figur 23: Redigeringsvinduet ‒ mange muligheter på ett brett 
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Den samme funksjonen finnes for datterobjekter – på alle nivåer nedover. Figur 25 viser et 

eksempel, nemlig et høyreklikk på en datterdatter. 

 

 

6.13 Snarveg til redigering 

Den høyreklikk-menyen som du kan få for objekter øverst i redigeringsvinduet, kan du også få 

med høyreklikk på et objekt i kartet – nesten. Se Figur 26. I denne høyreklikk-menyen har du ikke 

mulighet til å opprette kopier av det valgte objektet, men du får et par andre muligheter isteden: 

 

 Endre multippel stedfesting 

 Opprett vegobjekt fra makro (se 6.20) 

 

Denne menyen gir deg en snarveg til redigering; du trenger ikke gå via redigeringsvinduet for alt 

du skal ha gjort. 

Figur 25: Høyreklikk på et datterobjekt (her: lysmast/lysstolpe) og få relevante valg. 

Figur 24: Et høyreklikk på mor-objektet gir nye muligheter, bl.a. å legge til datterobjekter. 
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6.14 Flytte et punktobjekt  

 

Det finnes 3 forskjellige måter å stedfeste et punktobjekt på: 

 Skrive inn vegreferansen i redigeringsvinduet 

 Skrive inn koordinater i redigeringsvinduet 

 Flytte objektet ved å klikke på det i kartet og dra det til rett plass. 

 

Disse 3 måtene forklares her: 

 

1. Skrive inn vegreferansen i redigeringsvinduet 

 
 

Så snart du skriver inn en verdi og «går ut» av feltet, blir «Bruk»- og «Avbryt»-knappene aktive. 

Det skjer også en kontroll av stedfestingen mot vegnettet du har tatt med ut i datasettet. Dersom 

verdiene ikke er lovlige, så får du melding om ugyldig vegreferanse: 

 

 

Figur 26: Høyreklikk på objektet i kartet og få en snarveg til redigering. 
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Da blir «Bruk»-knappen «grået ut», og denne blir aktiv igjen så snart du har skrevet inn en lovlig 

vegreferanse. Velg så «Bruk» for å sette de nye verdiene, eller «Avbryt» for å gå tilbake til forrige 

lagrede verdi.  

 

 

 

2. Skrive inn koordinater i redigeringsvinduet  

 
 

Du kan skrive inn koordinater i de to feltene Nord og Øst. Så snart du begynner å skrive, vil 

feltene for vegreferanse bli utilgjengelige, og «Bruk»- og «Avbryt»-knappene blir aktive. Når du 

så trykker på «Bruk»-knappen, så vil NVDB123 finne nærmeste punkt på vegen og hente 

vegreferansen. 

 

3. Flytte objektet ved å klikke på det i kartet og dra det til rett plass 

 
Du kan flytte et objekt ved å klikke på det i kartet og dra det til rett plass. Dette er et alternativ til 

å endre stedfestingen ved å skrive inn ny posisjon i redigeringsvinduet. Etter flytting, trykkes som 

vanlig knappen «Bruk» eller «Avbryt» for å godta eller forkaste endringene. 

 

Hvis du har krysset av for «Bruk egengeometri» på topplinjen: 

 
 

Så vil objektene markeres med en lilla strek innramming slik: 

 
 

Den lilla fargen betyr at det flyttede objektet nå har fått egengeometri – ett koordinatpar – som 

“bonus” pga. flyttingen. Nå er objektet stedfestet på to måter: 

 indirekte via basisnettet og lenkens koordinater i UTM-systemet, slik alle NVDB-objekter 

er, og i tillegg 

 direkte i UTM-systemet, altså med egne koordinater. 
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Siden du nå har tildelt koordinater til punktobjektet, vil dette automatisk også få lagret 

informasjon om kvaliteten på disse koordinatene. Dette kan du se ved at det dukker opp en ny 

knapp med navn <Kvalitet> i redigeringsvinduet.  

 

Trykker du på denne knappen, så kommer det opp en dialog som gjør det mulig å inspisere og 

redigere egengeometriens kvalitetsparametere. 

 

 
 
Her er det mulig å sette SOSI-koder for målemetoder og å oppgi nøyaktighet for innmåling.  
Dersom det er gitt blank i feltet «Referansegeometri» tolkes den angitte geometrien som, 

egengeometri, dvs. at geometrien representerer objektet slik det er angitt at det skal gjøre i 

grunnriss og høyde. Dette er normalsituasjonen. 

 

 

Ved flytting sjekker NVDB 123 om det flyttede objektet har datterobjekter som må følge med. I 

dette tilfellet finnes det en forbindelse mellom skiltpunkt (mor) og skiltplate(datter). I så fall må 

begge i følge datakatalogen flyttes samtidig, og NVDB 123 melder fra om dette i et 

sprettoppvindu og ordner flyttingen så snart du klikker på Fortsett. 
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6.15 Flytte/forlenge/forkorte et strekningsobjekt 

Det finnes 2 forskjellige måter å endre stedfesting av strekningsobjekt på: 

 Skrive inn vegreferansen i redigeringsvinduet 

 Endre utstrekning eller posisjon ved å dra i endene av objektet i kartet. 

 

Disse 2 måtene forklares her: 

 

1. Skrive inn vegreferansen i redigeringsvinduet 

 
 

Så snart du skriver inn en verdi og «går ut» av feltet, blir «Bruk»- og «Avbryt»-knappene aktive. 

Det skjer også en kontroll av stedfestingen mot vegnettet du har tatt med ut i datasettet. Dersom 

verdiene ikke er lovlige, så får du melding om ugyldig vegreferanse: 

 
Da blir «Bruk»-knappen «grået ut», og denne blir aktiv igjen så snart du har skrevet inn en lovlig 

vegreferanse. Velg så «Bruk» for å sette de nye verdiene, eller «Avbryt» for å gå tilbake til forrige 

lagrede verdi.  

 

 

2. Endre utstrekning eller posisjon ved å dra i endene av objektet i kartet. 

 
Ta tak i endepunktet for belysningsanlegget og forkort/forleng det ved hjelp av klikk-og-dra. 

Mens du holder på, vises endepunktet som et stort kvadrat (se figuren over). Du kan gjøre dette i 

flere operasjoner til du er fornøyd. Justér om nødvendig plasseringen ved å skrive riktig 

stedfesting inn i redigeringsvinduet. Når du er ferdig, klikk på knappe «Bruk» i 

redigeringsvinduet. 
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6.16 Opprette/endre flere stedfestinger 

Bruk denne knappen i redigeringsvinduet hvis objektet ditt har, eller skal få, flere 

(multiple) stedfestinger. Da kommer dette vinduet fram: 

 

 
 

Figur 274 viser et belysningsanlegg som har “hull”, dvs. ingen stedfesting mellom meterverdiene 

2000 og 2100. Dette er et kunstig tilfelle, opprettet kun for å vise et eksempel på et objekt med 

flere stedfestinger. Men fenomenet er reelt nok. Slik redigerer du multiple stedfestinger: 

 

 Bruk Legg til-knappen for å legge til en ny line dersom du skal opprette en stedfesting til. 

 Bruk Fjern-knappen for å fjerne en linje dersom du skal slå sammen to stedfestinger til én. 

 Skriv riktige tall rett inn i feltene FraMeter og TilMeter, og ev. FraHP og TilHP. 

 Klikk OK når du er ferdig. 

 

Når vinduet lukkes, kan du redigere andre ting, enten ved hjelp av (det store) redigeringsvinduet, 

eller direkte i kartet, eller ved hjelp av oppdateringstabellen (kapittel 6.21).  

6.17 Splitte et vegobjekt i 2 deler 

Dersom du har behov for å splitte et strekningsobjekt i 2 deler, kan du høyreklikke på det med 

musa, og velge menyvalget «Splitt objekt» (Det vil for eksempel stå «Splitt Rekkverk» 

 

Det vil da komme opp et dialogvindu med 3 valg: 

 

1. Splitte i kart.  

Velg et punkt på vegen og klikk med venstre musetast for å splitte vegobjektet her. 

 

2. Splitte på vegreferanse 

Oppgi vegreferansen som det skal splittes på. Du kan kontrollere stedet visuelt med knappen 

«Sjekk vegreferanse og vis splitt i kart» før du gjennomfører 

 

3. Splitte på angitte koordinater 

Oppgi øst- og nord-koordinater. Objektet vil bli splittet på nærmeste punkt på vegen 

 

Begge objektene vil «arve» de samme egenskaper og døtre som det opprinnelige objektet hadde. 

 

Figur 274: Redigeringsvindu for multiple stedfestinger 
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6.18 Slå sammen 2 vegobjekter til ett 

Dersom du ønsker å slå sammen 2 eksisterende strekningsobjekter til ett, gjør du dette: 

Høyreklikk i kartet på et tomt sted i kartet. Velg menyvalget «Slå sammen strekningsobjekter» 

Det kommer da opp en dialogboks som viser hvilke strekningsobjekter du velger: 

 

 
 

Velg først et objekt i kartet ved å venstreklikke med musa. Velg deretter et objekt av samme type 

som skal slås sammen med det første objektet. 

 

Det kommer da opp et nytt vindu som viser oversikt over de 2 objektene som ble valgt. I 

oversiktene listes egenskaper og døtre som tilhører hvert av objektene. I dette dialogvinduet får du 

mulighet for å velge hvilke egenskaper og døtre som skal være med i det sammenslåtte objektet. 

 

 
 

Velg først hvilket av de to objektene som skal være grunnlag for det nye fellesobjektet. Flytt 

deretter over de egenskaper og døtre som skal være med. Dette kan gjøres på 3 måter: 

1. Velg en egenskap eller datter med musa. Hold venstre musetast nede og dra den over i det 

andre vinduet 

2. Marker en egenskap eller datter med musa eller tastaturet og trykk på en av knappene i 

midten for å flytte 

3. Marker en egenskap eller datter og trykk på høyre eller venstre pil på tastaturet. 

Velg hvilken fra-dato som det sammenslåtte objektet skal få. Foreslått verdi er datoen fra det 

nyeste objektet. Trykk på «Slå sammen objektene» for å fullføre sammenslåingen. 
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6.19 Bytte objektets eier (mor) 

Det hender at et datterobjekt skal knyttes til et annet eier-objekt (mor-objekt). Da sier vi at 

objektet skal bytte eier (mor). Når du skal gjøre et slikt bytte, må du først ha sjekket ut både 

eksisterende og nytt eier-objekt fra NVDB – i tillegg til det objektet som skal få ny eier. 

 

NVDB har en datakatalog som beskriver hvilke lovlige sammenhenger det kan være mellom et 

eierobjekt (mor) og et eid objekt (datter). Velg arkfanen «Datakalog» under kartet for å vise: 

 

 
 

Klikker du på en objekttype i datakatalogen, får du se hvilke objekttyper som kan assosieres med 

den du klikket på. Klikker du f.eks. på tunnelløp , så ser du hvilke døtre dette kan eie:  

 
 

Det å bytte eier (mor) kan du gjøre kun fra kartet! Da bruker du snarvegen som er nevnt i kapittel 

6.13, men du trenger ikke slå tilbake, bare les videre her: 

1. Høyreklikk i kartet på det objektet som skal få ny mor. 

2. Velg Bytt eier (mor) for valgte … . 

3. NVDB 123 viser fram dette vinduet, men med riktig navn og ID til datterobjektet: 

 

4. Klikk på OK, og klikk deretter på det objektet som skal bli den nye eieren (moren). 
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5. NVDB 123 viser fram dette vinduet, men med relevante objekttyper og ID-er: 

 

6. Klikk på Ja for å gjennomføre. 

7. NVDB 123 ber deg fortelle om dette er en endring eller en feilretting. Endring er 

forvalgt, men et klikk på radioknappen Korreksjon/feilretting gir deg dette valget 

isteden. Klikk på Fortsett når du er ferdig. 

 

 

8. NVDB 123 knytter objektet til den nye moren (eieren). 

 

6.20 Jobbe smartere med makroer 

En makro er en samling av instruksjoner til et program, og i vårt tilfelle er dette programmet 

NVDB 123. Når du lager et objekt som har mye informasjon knyttet til seg, kanskje både 

datterobjekter og en rekke egenskaper, så kan det være lurt å gjemme på oppskriften til senere 

bruk. En slik oppskrift kalles en makro. Poenget med en makro er å kjøre den automatisk neste 

gang du skal registrere et nytt objekt av samme type. På den måten kan du spare tid. 

 

Et eksempel: La oss si at du skal registrere et rekkverk med to rekkverksender. Slike objekter 

finnes det mange av. Du leter fram et rekkverk som kan være et passende utgangspunkt, 

høyreklikker på dette og velger Lagre makro basert på valgte rekkverk (Figur 28). 
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NVDB 123 viser fram filutforskeren og ber deg gi makroen et passende navn. Gi den et navn du 

lett kan kjenne igjen, f.eks. Rekkverk, og klikk på Lagre (Figur 29). Du skal ikke skrive inn noen 

filtype, for programmet velger selv filtypen makro. Du skal heller ikke endre lagringsplassen, for 

NVDB 123 er programmert til å lete etter makroer nettopp i denne mappen. 

 

 
 

Figur 29: Makroer lagres i en forhåndsbestemt mappe slik at NVDB 123 skal finne dem igjen. 

Figur 28: Høyreklikk på det objektet som skal være utgangspunktet for din nye 

makro. Rød menybakgrunn forteller at makroen blir etablert som et komplett sett 

av mor-objekt og datterobjekter (hvis relevant), og de riktige egenskapene.  
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NVDB 123 lagrer makroen på din C-disk. Den er altså ikke synlig for andre brukere. Til vanlig 

behøver du ikke gå inn på selve mappen hvor makroene lagres, men skal du slette gamle makroer, 

er det greit å kjenne til stien: 

 
C:\Users\extiso\AppData\Local\Statens Vegvesen\NVDB123\Makroer 

 

Nå er makroen klar til bruk. Flytt kartbildet til det stedet der du skal registrere det nye rekkverket. 

Høyreklikk på/ved vegen og velg Opprett vegobjekt fra makro  Rekkverk (Figur 30). 

 

 
 

NVDB 123 oppretter et rekkverk med de samme egenskapene (og døtrene!) som det rekkverket 

du brukte som utgangspunkt for makroen. Det nye rekkverket får en standardlengde på 10 meter. 

Hvis det var lagt inn sideposisjon eller felt på det opprinnelige rekkverket, vil de samme dataene 

følge med til det nye rekkverket. I vårt eksempel (Figur 31) har de to rekkverksendene havnet 

oppå hverandre. Nå må du plassere disse på rett plass, eventuelt forlenge/forkorte rekkverket og 

justere egenskapene slik at de blir korrekte. 

 

 
 

Figur 31: Makroen har opprettet et nytt rekkverk med de samme egenskapene som 

utgangspunktet. Datterobjektene må plasseres riktig, og egenskapene må ev. justeres. 

Figur 30: Med et høyreklikk får du tak i makroene dine. 
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Du kan også opprette et datterobjekt ved hjelp av en makro. Velg først det objektet som skal være 

mor-objekt. Figur 32 viser et eksempel. Her har brukeren valgt et rekkverk (brun- og svartstiplet 

strek) og er i ferd med å opprette et datterobjekt av typen rekkverkstolpe – ut fra en makro. 

 

 

6.21 Tabelloppdatering 

Når du vil gjøre samme forandring på en rekke objekter av samme type, er det lurt å bruke 

tabelloppdatering. Du får fram tabellen ved å klikke på tabell-ikonet i menyen over kartet. Med 

klikk-og-dra på grensen mellom kartet og tabellen kan du gjøre tabellen høyere eller lavere. Du 

kan også ta tak i tabellens venstre kant, og «dra» den helt vekk fra kartet, og kanskje over til 

skjerm nr. 2.  

 
Tabellen inneholder bl.a. en nedtrekksmeny der du kan velge hvilken objekttype du vil arbeide 

med. Tallet etter hver objekttype viser hvilket nummer denne objekttypen har i datakatalogen. Det 

er objekttypen (f.eks. Rekkverk) som styrer innholdet i tabellen. Hvert objekt (hvert konkrete 

rekkverk) utgjør én rad. 

 

6.21.1 Endre egenskaper 

Når du klikker på en rad i tabellen, velger du samtid det objektet som raden representerer. Det 

valgte objektet blir markert i kartet samtidig. Når du velger et annet objekt i tabellen, eller i kartet, 

blir objektet markert samtidig i både kart og tabell. 

 

Figur 32: Også datterobjekter kan opprettes ved hjelp av makroer. Først må mor-objektet velges. Her er 

mor-objektet et rekkverk, som skal få et datterobjekt av typen rekkverkstolpe. 
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For å endre egenskaper, er det bare å skrive rett inn i det feltet du vil endre. Der hvor egenskapen 

er av type «lovlig verdi» finnes nedtrekkslister med de mulige verdiene egenskapen kan ha.  

6.21.2 Fargekoder 

 

De radene/objektene som du endrer, blir fargelagte. Her ser du hva fargene betyr: 

 

 Endrede egenskaper (medfører ny versjon av objektet) 

 Rettede egenskaper (medfører ikke ny versjon av objektet) 

 Slettet (avsluttet objekt), eller Fjernet objekt (tas vekk fra databasen) 

 Nye objekter og/eller egenskaper 

 

6.21.3 Legge til eller slette objekt 

Et høyreklikk på en rad i tabellen gir deg en liten meny der du kan velge mellom å legge til et nytt 

objekt eller fjerne det objektet som du har markert. Figur 33 viser et eksempel med rekkverk. 

 

 

6.21.4 Gi samme egenskap til flere objekter samtidig 

Skal du sette samme egenskap på en gruppe av objekter, må du først velge objekttypen i 

nedtrekksmenyen. Deretter kan du bruke sortering eller filtrering for å finne akkurat de objektene 

du vil endre, se kapittel 07. Når du har funnet de riktige objektene, må du markere at det er disse 

du vil endre. Figur 34 viser framgangsmåten: 

1. Kikk på flervalgsknappen ( ) til høyre. NVDB 123 setter da inn en kolonne med 

avmerkingsruter til venstre i tabellen. 

2. Sett en hake i avmerkingsruten for hvert av de objektene du vil endre. 

3. For ett av de aktuelle objektene: Skriv ønsket egenskap i riktig rubrikk, eller velg riktig 

egenskap fra nedtrekksmeny. 

4. NVDB 123 gir denne egenskapen til alle de objektene du har merket av. 

Figur 33: Legge til eller slette et rekkverk ved hjelp av tabellen 
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6.21.5 Slette flere objekter samtidig 

Hvis du har til hensikt å slette alle objektene av en viss type i datasettet, så er dette en rask måte å 

gjøre det på (Figur 35): 

1. Velg riktig objekttype i nedtrekksmenyen øverst til venstre i tabellen. 

2. Kikk på flervalgsknappen ( ) til høyre. NVDB 123 setter da inn en kolonne med 

avmerkingsruter til venstre i tabellen. 

3. Klikk på NVDB ID til venstre i tabellhodet for å merke av alle radene. 

4. Høyreklikk på en vilkårlig rad og velg Slett de avkryssede objektene. 

5. NVDB 123 sletter objektene i tur og orden og markerer dem samtidig med røde 

kryss i kartet. 

 

 

6.21.6 Når passer det IKKE å bruke tabelloppdatering? 

Noen objekttyper (f.eks. skiltplate og trafikkulykke) har svært mange egenskapstyper. Da 

fortsetter tabellen veldig langt til høyre, og det er en utfordring å bruke tabellen til å endre 

egenskaper. I slike tilfeller er redigeringsvinduet å anbefale. 

6.21.7 Kontroll av utførte endringer i Excel 

Du kan bruke Excel for å få en oversikt over alle endringene du har gjort med datasettet ditt. 

Trykk på Excel-knappen  for å eksportere og kryss av for «Ta bare med endrede data» 

 

 
 

Figur 35: Massesletting kan gjøres raskt og effektivt. 

Figur 34: På 1-2-3 kan du sette samme egenskap på flere objekter av samme type. 
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Radene får forskjellige farger som viser hvilken redigering som er gjort med objektet: 

 
Tekstfarge Beskrivelse av endring på objekt 

Sort  Endret: 
Enkelte egenskaper, stedfesting eller geometri er endret.   
Der det er endret egenskaper vises dette i hver kolonne 
med en farge kode. Se neste tabell for å vise fargekodene 
for endring av egenskaper 

Blå Nytt: 
Objektet er nyopprettet og finnes ikke i NVDB fra før. All 
tekst på den gjeldende rad blir blå 

Rød Slettet/satt historisk: 
Objektet er satt historisk og gjelder bare frem til den 
«Tildato» som er satt. All tekst på den gjeldende rad blir rød 

Rød  Fjernet ved korreksjon: 
Objektet er fjernet fra datasettet uten at historien tas vare 
på. Dette skjer normalt i forbindelse med feilretting og skal 
brukes med varsomhet..All tekst på den gjeldende rad blir 
rød og gjennomstreket 

 
Tekstfarge
/visning 

Beskrivelse av endring utført på egenskap 

Blå Egenskapen er nyopprettet og finnes ikke i NVDB fra før.  

Grønn Egenskapen er endret. Det fantes allerede en verdi fra før, 
men denne er endret til en annen verdi 

<slettet> Egenskapen finnes i NVDB men er nå er tatt vekk fra dette 
vegobjektet 

 

NB! Dersom du sletter eller endrer data i korreksjonsmodus, vil det ikke være mulig å vise disse 

endringene i Excel dersom datasettet er lukket og åpnet på nytt. Årsaken er at historikken ikke tas 

vare på i korreksjonsmodus.   
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6.22 Avslutte oppdatering 

Når du vil avslutte: 

1. Klikk på Lukk vindu eller på det røde krysset i øvre høyre hjørne. 

2. NVDB 123 spør: 

 

3. Klikk på Ja hvis du vil lagre oppdateringsdatasettet. 

4. NVDB 123 bekrefter slik: 

 

5. NVDB 123 brukte det navnet du allerede hadde gitt til datasettet da du hentet det fra 

NVDB. Datasettet ligger i mappen C:\Brukere\<ditt brukernavn>\NVDB\Prosjekter. Du 

kan finne det igjen ved å velge Vis nedlastede datasett fra oppgavemenyen. 
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7 Importere fagdata 

7.1 Når trengs dette? 

Import av data til NVDB fra ulike interne og eksterne systemer er aktuelt i flere sammenhenger: 

 ved opprettelse av nye vegobjekttyper i NVDB 

 som dokumentasjon på endringer utført som følge av utbyggings- og driftskontrakter  

 ved mottak av data fra kommuner som ønsker å benytte NVDB til lagring og håndtering 

av sine fagdata 

 

Løsningen for import ble tilbudt første gang i slutten av 2012. Etter erfaringer og tilbakemelding 

fra brukerne, er løsningen forbedret og utvidet våren 2013. 

 

Fra og med våren 2014 er løsningen utvidet til å kunne hente geometri og egenskaper fra en 

SOSI-fil. 

 

 

7.2 Kilder for import 

 
 

 

NVDB123 kan importere/hente data fra excelfiler. Det er i hovedsak 2 veier å gå for å lage disse 

excelfilene. Enten kan de genereres fra en SOSI-fil, eller det kan lages en tom formattert excel-fil 

i NVDB123, som kan fylles inn med data før den importeres i NVDB123. Neste kapittel beskriver 

hvordan det kan genereres slike ferdig oppsatte Excel-filer.  
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7.3 Først eksport, så import 

Når du skal importere fagdata, må du først sørge for å få alle dataene inn i et Excel-regneark som 

vi kaller importskjema. For hvert objekt må du skrive hva som skal gjøres med det: Skal objektet 

endres eller rettes? Skal det avsluttes eller fjernes? Eller er dette et helt nytt objekt som skal inn i 

NVDB for første gang? 

 

Du må gi hvert objekt sin egen rad i importskjemaet. Det må være utformet på en spesiell måte, 

slik at NVDB 123 kan kjenne det igjen og behandle det på rett måte. Alle egenskapstypene skal 

være listet opp bortover, én for hver kolonne. Å lage et slikt skjema for hånd tar tid, og det er en 

fare for å gjøre feil. Derfor tilbyr NVDB 123 å produsere et utkast som er skreddersydd til den 

objekttypen du har valgt, og der alle kolonnene er med. I grove trekk er prosedyren slik: 

 

Eksportere utkast til importskjema  Fylle ut med oppdateringer  Importere 

 

Slik går du fram: 

1. Klikk på Kopiér til Excel. Be om utkast 

til importskjema, se 7.4.  

2. Skriv oppdateringer inn i 

importskjemaet, se 5. 

3. Klikk på Importer fagdata og velg riktig 

fil å importere.  

4. Kontrollér, justér og godkjenn oppdateringene, se kapittel 7.7. 

5. Velg Lagre til PC, eller Lagre til NVDB. 

 

Noen av punktene utdypes under. 

7.4 Be om utkast til importskjema 

Når du har klikket på Excel-symbolet, viser NVDB 123 fram det bildet som er forklart i Figur 36 

under. Slik er framgangsmåten: 

1. Velg fanen Importskjema. 

2. Hak av med et klikk for ønsket vegobjekttype. Du kan eksportere flere typer ved å 

klikke i flere ruter, hver type havner da på en egen arkfane 

3. Velg mellom detaljert og forenklet skjema. Forskjellen går fram av Excel-arkene; 

velg den layouten som passer deg best. 

4. Hvis du ikke vil ha med data ut i importskjemaet, men skrive inn alle dataene selv, 

så fjern haken fra "Ta med data fra datasettet". 

5. Klikk på Start for å få generert importskjemaet. 

6. Klikk på Tilbake for å bli kvitt vinduet. 

7. Lagre importskjemaet et passende sted. 
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7.5 Skriv inn oppdateringer i importskjemaet i Excel 

Har du valgt å ta med data ut i importskjemaet, vil det radene være utfylt med eksisterende data, 

og du trenger bare å endre det som skal endres (

Figur 37). Nye objekter må du selvsagt skrive inn selv, bruk da ledige rader på slutten av 

skjemaet, eller legg inn nye rader hvor som helst. 

 

Figur 36: Det går raskt å få laget et importskjema 
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Har du valgt å ta ut et tomt importskjema, må du fylle ut alt selv (Figur 38). 

 

 
 

Uansett om skjemaet ditt er utfylt med 

eksisterende data eller tomt, så 

inneholder det veiledning til utfylling i 

form av hjelpetekster. Hvis du klikker 

på en kolonneoverskrift, så får du se en 

hjelpetekst som gjelder akkurat den 

kolonnen, f.eks. slik:  

 

 

 

Hver kolonne med grønn bakgrunn i overskriften viser 

til en egenskapstype i datakatalogen. Tallet som henger 

på typenavnet, er typens nummer i datakatalogen. For 

noen av egenskapstypene finnes en liste av lovlige 

verdier. Dette markeres med en nedoverpil når du 

klikker i et av feltene under overskriften. Klikk på 

pilen, og du kan velge i listen over lovlige verdier.  

 

 

Den viktigste kolonnen er Status, lengst til venstre. Her kan du velge en av følgende verdier: 

 

 Nytt Objektet på denne raden ikke ligger i NVDB fra før. 

Endres 
Objektet skal endres i henhold til nye verdier som står på denne raden, 
og endringen medfører en ny versjon av objektet. 

Rettes 
Objektet skal endres i henhold til nye verdier som står på denne raden, 
og rettingen medfører ingen ny versjon av objektet. 

Slettes Objektet får en avslutningsdato og blir dermed et historisk objekt. 

Fjernes Objektet tas helt vekk fra NVDB-databasen. 

Uendret Ingen endring. Denne kommandoen er overflødig. 

 

Figur 38: Utsnitt av et tomt importskjema for belysningsanlegg 

Figur 37: Utsnitt av et preutfylt importskjema for belysningspunkt (forenklet versjon) 
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Importskjemaet kan se ut som i Figur 39. 

 

 

7.6 Innlesning av SOSI-filer 

Når du klikker på knappen  og for å importere SOSI-filer, viser NVDB 

123 fram et vindu der du kan velge hvilke SOSI-filer som skal importeres: 

 

 
 

På toppen av vinduet er det et felt hvor du kan manøvrere deg til mappen hvor SOSI-filene ligger. 

Trykk på mappe-symbolet på høyre side av skrivefeltet for å åpne en annen mappe. 

 

Når du trykker på knappen «Importert SOSI-fil», vil SOSI-filene leses inn, og det vil lages en 

Excel-fil med en arkfane for hvert SOSI-fil som blir lest inn. Hver arkfane i denne excelfilen vil 

inneholde en kopling mot filnavnet til SOSI-filen den ble laget fra- 

 

NB! Det er viktig å lagre denne Excel-filen i samme mappe som SOSI-filene, ellers vil ikke 

den videre koplingen mellom Excel-filen og SOSI-filen kunne skje. 

 

Når du har fått laget Excel-filen basert på SOSI-filen(e), kan du fortsette innlesningen ved å 

«Importere fra Excel». Dette er beskrevet i neste kapittel. 

  

Figur 39: Et mulig importskjema 
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7.7 Innlesning av data fra Excel-regnearket 

Når du klikker på knappen  og for å importere data, viser NVDB 123 fram 

et vindu der du skal velge importskjemaet (Excel-filen) som du har gjort i stand. Så snart du har 

åpnet Excel-filen, åpnes det opp et vindu med 2 tabeller nederst i kartet: 

 

 
 

Etter innlesningen presenteres en nedtrekksliste (1) med alle arkfanene som ble funnet i Excel-

filen. Brukeren velger så et og et ark og importerer dette.  For hvert ark som skal importeres 

brukes denne sekvensen: 

 

1. Velg en arkfanene med ønsket objekttype fra nedtrekkslisten 

2. Trykk på knappen «Les Excelark». Radene i den valgte Excel-fanen leses nå inn i den 

nederste tabellen 

3. Velg ønsket objekttype som skal være eier (mor) for den importerte objekttypen. 

4. Kryss av i tabellen for hvilke av objektene som skal godkjennes eller velg alle 

5. Trykk på knappen «Godkjenn avkryssede objekter» og disse blir nå overført til NVDB-

datasettet 
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7.8 Kontroll av data før overføring til NVDB-datasettet 

Etter innlesningen fra Excel-fila, vil dataene bli liggende i den nederste tabellen. De vil få en få en 

fargekoding i forhold til om data er undret, nye, endret eller slettet: 

 
 

De radene/objektene som du endret, er fargelagte. Her ser du hva fargene betyr: 

 

 Endrede egenskaper (medfører ny versjon av objektet) 

 Rettede egenskaper (medfører ikke ny versjon av objektet) 

 Slettet (avsluttet objekt), eller Fjernet objekt (tas vekk fra databasen) 

 Nye objekter og/eller egenskaper 

 

For eksisterende objekter vil kolonne 1 inneholde objekt-ID, mens for nye objekter vil kolonnen 

inneholde fra hvilken rad data er hentet i regnearket. Etter godkjenning, vil de nye objektene få 

tildelt en midlertidig ID med negativt fortegn (Se Feil! Fant ikke referansekilden. under). Først 

år datasettet blir sendt inn til NVDB for oppdatering av den sentrale databasen, blir det tildelt et 

løpenummer/id som er unikt i NVDB, f.eks. 23063089. 

 

7.9 Overføring av data til NVDB-datasettet 

Når du er ferdig med kontrollen og alt ser greit ut, haker du av i sjekkboksene i første kolonne for 

de radene du vil overføre. Du kan velge alle ved å hake av i overskriften ved «NVDB ID». 

 

 

Klikk på knappen Godkjenn avkryssede objekter. Da vil du se at de radene du har markert og 

godkjent, forsvinner fra den nedre tabellen og dukker opp i den øvre: 
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Objekter som ikke lot seg overføre, blir liggende i den nedre tabellen og markeres med rødt; holde 

musa over første kolonne i hver rad, så vil det dukke opp en feilmelding som viser hva problemet 

er. 

 

Spesialtilfelle: Dersom du importerer et nytt punktobjekt ved hjelp av koordinater og det ligger 

mer enn 200 meter fra vegen, vil linjen bli markert rødt ved første forsøk. Hak da av til venstre for 

dette objektet og trykk på knappen «Godkjenn avkryssede objekter» på nytt. Da vil objektet 

likevel bli importer. 

 

Du kan importere objekter i flere omganger. Avslutt importen ved å klikke på Avslutt import. 

NVDB 123 fjerner da tabellvisningen.  

7.10 Kople til mor 

Mange datatyper må ha en eier eller «mor» for å kunne registreres. Når du importerer 

punktobjekter som skal koples til mor-objekt, kan du gjøre koplingen i selve importprosessen. 

Mor-objektene må eksistere i NVDB-databasen fra før, eller du kan importere dem først. For 

datterobjektene velger du riktig mor-type i rubrikken Velg mor. NVDB 123 sjekker både 

datakatalogen og de data som finnes, for å finne ut hvilke mor-typer som er relevante, og viser 

dem fram når du klikker på nedoverpilen. Figur 40 viser et eksempel der datterobjekter av type 

belysningspunkt skal koples til mor-objekter av type belysningsanlegg.  

 

 
 

Når du så klikker på Godkjenn avkryssede objekter, blir datterobjektene importert, og samtidig 

blir hvert av dem koplet til det mor-objektet som ligger nærmest.  

7.11 Regler for kopling mellom mor og datter  

Når objekter på en arkfane i Excel skal knyttes mot en mor i datasettet, er det noen regler som 

avgjør hvilke mor-objekt som blir valgt. Disse reglene kan deles inn i 3 grupper: 

 

1. Brukeren har allerede i nedtrekkslisten valgt hvilken fagdatatype som skal være mor for det 

importerte objektet (se forrige avsnitt) 

 

Eksempel: Det importeres belysningspunkt og brukeren har valgt at mor skal være av type 

belysningsanlegg. Da vil programmet bare lete etter mødre av type belysningsanlegg og 

ignorere alle andre datatyper 

 

2. Det filtreres på vegkategori og vegnummer. Og det filtreres på sideposisjon, høydeposisjon og 

felt dersom datakatalogen sier at datter må være innenfor sin mor. 

 

Figur 40: Importerer du punktobjekter, kan du kople datter til mor 
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Eksempel: Et import belysningspunkt har vegreferanse 12 Ev39 HP28 Meter 253 Side H. Da 

vil programmet bare lete etter belysningsanlegg som har vegkategori „E‟, vegnummer 39 og 

sideposisjon „H‟ 

 

3. Vegreferansene til de importerte objektene blir brukt til å finne tilhørende veglenke(r) for 

hvert datterobjekt. Deretter brukes veglenken som nøkkel for finne nærmeste mor av ønsket 

type på den samme veglenken.  

 

Det er 4 kombinasjoner av punkt eller strekning som er aktuelle i en kopling mellom mor og 

datter: 

 

Mor er strekningsobjekt – Datter er punktobjekt 

Dersom datterobjektets posisjon på veglenken ligger mellom start og slutt av morobjektets 

utstrekning på samme veglenke, blir denne mor valgt. 

 

Mor er strekningsobjekt – Datter er strekningsobjekt 

Dersom enten datterobjektets start- eller sluttposisjon på veglenken(e) ligger mellom start og 

slutt av morobjektets utstrekning på veglenken(e), blir denne mor valgt. 

 

Mor er punktobjekt – Datter er strekningsobjekt 

Dersom morobjektets posisjon på veglenken er mellom start og slutt av datterobjektets 

utstrekning på samme veglenke, blir denne mor valgt. 

 

Mor er punktobjekt – Datter er punktobjekt 

Det tas utgangspunkt datterobjektets posisjon på veglenken. Deretter velges det objektet som 

ligger i kortest avstand fra datteren som mor. 

 

7.12 Stedfesting av punktdata basert på koordinater 

Istedenfor å oppgi komplett vegreferanse for nye punktdata som skal importeres, er det mulig å 

oppgi Øst- og Nord-koordinater som utgangspunkt for knytte data til vegen. Dette gjelder i dagens 

versjon kun nyopprettede data med punkttilknytning. Hvis kolonnene «Øst» og «Nord» innehold 

verdier som er ulik 0,00, vil programmet bruke koordinatene til å søke frem nærmeste veglenke 

og finne vegreferanser derfra. I tillegg er det mulig å legge inn deler av vegreferansen for å 

«styre» hvilke veger dataene knyttes mot. Det er alltid nærmeste veg som velges innenfor de 

vegreferansene som er spesifisert.  

 

Eksempel: 

 
 

Rad 8:   
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Kolonner for Øst- og Nord-koordinater inneholder verdien 0, dermed brukes vegreferansen alene 

for å knytte trafikkulykken til vegen.  

 

Rad 9:  

Øst- og Nord-koordinater brukes for finne nærmeste veg. Ingen vegreferansedata er spesifisert. 

Det søkes dermed etter alle vegkategorier og vegnummer i datasettet som det skal importeres til. 

Nærmeste veg blir valgt uansett type. 

 

Rad 10: 

Øst- og Nord-koordinater brukes for finne nærmeste veg. Kolonnen „Veg‟ inneholder bokstaven 

E, dermed søkes det kun etter nærmeste Europaveg i datasettet 

 

Rad 11: 

Øst- og Nord-koordinater brukes for finne nærmeste veg. Her er fylkesnummer 16 og vegnavn E6 

angitt. Dersom det ikke er angitt vegstatus, blir standard veg „V‟ brukt. Her søkes det derfor etter 

nærmeste Ev6 i fylke 16 

 

Rad 12: 

Øst- og Nord-koordinater brukes for finne nærmeste veg. Her er fylkesnummer 16, vegnavn E6 og 

HP 12 angitt. Her søkes det derfor etter nærmeste Ev6 hovedparsell 12 i fylke 16 

 

Tips! Dersom det skal importeres data på gang og sykkelveg, går det an å skrive „G‟ i feltet „Veg‟ 

for å „tvinge‟ importen til å legge data på veger med vegstatus „G‟ 

 

Når det søkes etter nærmeste veg for punktobjekter, søkes det innenfor 200 meter. Hvis avstanden 

er mer enn 200 meter, vil objektet markeres med rødt i den nederste importtabellen under kartet. 

Du må i så fall krysse av spesielt for dette objektet for å få import dette. Dette er for å forhindre at 

data knyttes til feil veger ved et uhell. 

 

7.13 Kvalitet 

I forbindelse med import av punktobjekter, hvor posisjonen angis med koordinater, skal det 

oppgis nøyaktighet på øst- og nordkoordinatene som brukes til å plassere objektet. Det er derfor 

tilgjengelig 7 kolonner til å angi forskjellige kvalitetsparametre knyttet til posisjoneringen 

 

 
 
Referansegeometri Angir om importen skal tolke koordinatene som referansegeometri 

Målemetode Målemetode for innhenting av geometri 

Nøyaktighet Nøyaktighet i cm. (Punktstandardavvik) 

H-målemetode Spesifikk målemetode i høyde. Angis hvis for annen metode enn for grunnriss 

H-Nøyaktighet Nøyaktighet for høyde i cm, angis hvis annen nøyaktighet enn for grunnriss. 

Høydereferanse Angir om høyden er målt i topp eller bunn 

Datafangstdato Verdien i denne kolonnen angir dato for datafangst. 



NVDB 123 Brukerveileder ‒ Finne fram igjen et datasett som du har lagret Side 80 av 94 

 

8 Finne fram igjen et datasett som du har lagret  

8.1 Datasett fra både 123 og Studio 

Den knappen i hovedmenyen som heter Vis nedlastede datasett, lar deg finne fram igjen datasett 

som du har lagret på PC-en din. Det kan være datasett du har lagret fra NVDB 123, og datasett du 

har lagret fra NVDB Studio. Uansett havner de i den samme mappen. 

 

Figur 41 viser et eksempel på innholdet i denne mappen. Innsynsdatasett har dokumentsymbol, og 

oppdateringsdatasett har tegnetrekant foran seg i listen. Dobbeltklikk på det datasettet du vil ha, 

og det kommer fram i visningsvinduet, slik at du kan arbeide videre med det. 

 

 
 

8.2 Mer enn å vise i kartet 

Et høyreklikk på et datasett gir deg den menyen 

som du ser til høyre. Her kan du altså gjøre flere 

ting enn å vise datasettet i kartet:  

- Du kan overføre dataene til en u-fil, slik at 

du får en arkfane pr. vegobjekttype. 

- Du kan vise informasjon om datasettet 

- Du kan slette det 

- Du kan endre navn på datasettet 

- Du kan friske opp innholdet i datasettet 

med gyldige/ferske data ved å velge Hent ut datasettet på nytt fra NVDB.  

 

Figur 41: Datasett fra NVDB 123 og fra NVDB Studio legges i samme mappe og kan hentes fram derfra. 
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9 Kvalitetskontroll av data 
 

9.1 Oversikt 

NVDB 123 har innebygget 3 ulike automatiske kvalitetskontroller som kan utføres på et datasett. 

Datasettet kan være av type Innsyn eller Fagdataredigering 

 

De 3 hovedtypene kan avdekke: 

1. Manglende dekning av strekningsdata 

2. Overlappende strekningsdata 

3. Avvik mellom fartsgrenser og skilting 

 

NB! Skal du kontrollere fagdata som er feltbaserte, må du ta typen Feltstrekning med i datasettet. 

Da får du muligheten til å se om det mangler fagdata i enkelte felt. Hvis Feltstrekning ikke er 

med, kan du likevel utføre en kontroll, men da blir den basert på vegens senterlinje. 

 

For å kjøre disse kvalitetskontrollene, kan du høyreklikke på en strekningsobjekttype i 

tegnforklaringen, og det kommer opp en meny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valget «Avvik mellom fartsgrenser og skilting» kommer bare opp dersom du peker på 

«Fartsgrense» når du høyreklikker.  

 

9.2 Datakatalogen 

De forskjellige typene i NVDB har forskjellige regler for hva som er en lovlig tilstand og hva som 

regnes som inkonsistens (ulovlig tilstand). Disse reglene er definert i datakatalogen. NVDB 123 

kan hjelpe deg med å finne veger som mangler fagdata eller har overlappende fagdata. Dette er 

mest relevant for fagdata som skal være heldekkende på vegnettet. I tillegg kan NVDB hjelpe deg 

med å finne avvik mellom fartsgrenser og skilting.  
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9.3 Praktiske eksempler 

 

I de neste eksemplene vises eksempler på kontroll av konsistens på fartsgrenser og skilt. 

 

For fartsgrenser sier reglene i datakatalogen følgende: 

 Alle veger skal være dekket av en fartsgrense. 

 Det skal aldri være mer enn én fartsgrense i hver retning. 

 Fartsgrense kan legges på felt eller på hele vegen. 

 

9.3.1 Finne manglende dekning av strekningsdata 

Høyreklikker du på Fartsgrense i menyen til venstre og velger Vis manglende fartsgrense, 

kommer det et nytt element i listen til venstre: Fartsgrense mangler. I menyen har dette fått tildelt 

et en farge, om også brukes til å markere strekninger med manglende fartsgrense i karte. Fjerner 

du haken i rubrikken til venstre, fjernes også markeringen i kartet. 

 

 
 

9.3.2 Finne overlappende strekningsdata 

På tilsvarende måte som du ber om mangelvisning, kan du be om overlappsvisning. I eksemplet 

med fartsgrenser (Feil! Fant ikke referansekilden.) må du velge Vis overlappende fartsgrense. 

VDB 123 viser da fram enda et element i listen til venstre, nemlig Fartsgrense ‒ overlapper. 

Dersom typen kan ha sideposisjon, vil markeringen i kartet ta hensyn til om dataene ligger 

venstre-, høyre- eller midtplassert. 

9.3.3 Finne avvik mellom fartsgrenser og skilting 

NVDB 123 tilbyr en spesialrapport som sjekker om det er samsvar mellom fartsgrenseskilting og 

endring av fartsgrenser i NVDB.  

 

Rapporten analyserer fartsgrensenes vegreferanser i sortert rekkefølge. Hvis det er en endring av 

fartsgrense undervegs, skal det også stå ett eller flere skilt i en viss avstand fra endringen. Denne 

avstanden kan du overstyre idet du starter avvikskontrollen. 

 

Figur 42: Manglende fartsgrenser markeres med en egen farge 
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Utgangspunktet for kontrollen er et innsynsdatasett som 

inneholder fartsgrenser og skiltplater. Det finnes et ferdig 

valg i NVDB123 for å hente ut et slikt datasett. Figuren til 

høyre viser at du finner dette i gruppen Kontroller under 

Tilgjengelige datasett. Velg Fartsgrenser. 

 

Når du har fått hentet et innsynsdatasett basert på dette 

valget, så høyreklikk på Fartsgrense i listen til venstre, og 

velg Vis avvikende fartsgrenseskilting (Feil! Fant ikke 

eferansekilden.). NVDB 123 starter da en konsistenssjekk 

av fartsgrenser og fartsgrenseskilt. Dersom det er 

inkonsistens, vil NVDB 123 opprette en ny type som heter 

Avvik fartsgrense og skilt, se listen til venstre i Feil! Fant 

kke referansekilden. og markeringene i kartet. 

 

 

 

 
 

 

Avvikskontrollen leser fartsgrensene to ganger; en gang med metreringsretningen, og en gang 

mot. 

Hensikten er å gjenskape den situasjonen kjøretøyene er i når de kjører på vegen, og det skjer en 

endring av fartsgrense.  Du bør forstørre opp den aktuelle delen av kartet for å se resultatet. Her 

vil det gå tydelig fram i hvilken kjøreretning det er avvik, og hvilke skilt som mangler. Reglene 

som brukes i kontrollen, er følgende: 

 

Ved endring etter et kryss 

Ved senkning av fart skal det stå skilt på begge sider av vegen maksimalt 100 meter etter krysset. 

Ved økning av fart skal det stå skilt på høyre side av vegen maksimalt 100 meter etter krysset. 

 

Figur 43: Avvik vises i kartet 
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Ved endring inne på en veg 

Ved senkning av fart skal det stå skilt på begge sider av vegen maksimalt 5 meter før eller etter 

endring. 

Ved økning av fart skal det stå skilt på høyre side av vegen maksimalt 5 meter før eller etter 

endring. 

 

Ved senkning av fartsgrense skal skiltet være ett av følgende: 

Fartsgrense XX km/t eller 

Fartsgrensesone (kun dersom ny fartsgrense er 30 km/t) 

 

Ved økning av fartsgrense skal skiltet være ett av følgende: 

Slutt på XX km/t eller  

Fartsgrense XX km/t eller  

Slutt på fartsgrensesone (kun dersom forrige fartsgrense var 30 km/t og ny er 50 km/t) 
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10 Avansert hvor 

10.1 Når trenger du avansert hvor-spørring? 

Ønsker du å søke fram andre vegkategorier enn E, R og F? Eller søke på gatenavn? Vil du lete 

fram vegobjekter med spesielle fagdata? Når du trenger en mer avansert søkemekanisme enn 

NVDB 123 tilbyr, så klikk på , og du får presentert den hvor-dialogen som brukes i NVDB 

Studio. Den likner på det du har i NVDB 123, men gir noen ekstra muligheter som er markert i 

figuren under. 

 

 

 

10.2 Tjuvstarte spørringen i NVDB 123 

Hvis du allerede har zoomet inn til et kartutsnitt, vil NVDB 123 spørre om du ønsker å bruke det 

valgte området som filter i avansert hvor. Svarer du ja, så får du med deg det polygonet som 

rammer inn kartutsnittet. Alternativt kan du velge f.eks. en kommune eller et fylke i NVDB 123, 

klikke på  og få kommunen/fylket med som filter. Den samme muligheten gjelder 

vegreferanser (Figur 45). 

 

Figur 44: Det som er markert med gult, er det du får ekstra i avansert hvor. 
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10.3 Velge andre vegkategorier/vegtyper enn E, R og F 

I avansert hvor kan du søke fram veger i henhold til den nye inndelingen i vegtyper, eller den 

gamle inndelingen i vegkategorier. Gang- og sykkelveg velger du ved å sette hake(r) i kolonnen til 

høyre. 

 

 

10.4 Søke på gatenavn 

Er du ute etter en spesiell gate, f.eks. en som begynner på “Jonsok…”, så bruk følgende 

framgangsmåte: 

1. Klikk på  og deretter på . 

2. NVDB 123 viser deg et søkefelt. 

3. Skriv inn Jonsok og klikk på Søk. 

4. NVDB 123 viser deg alle veger som begynner på “Jonsok …”. 

 

 

5. Velg den du vil ha, ved å markere den i listen. 

Figur 46: Enten du trenger kommunale veger, stamveger eller annet, så finner du alt i 

avansert hvor.  

Figur 45: Du kan ta med deg en avgrensning inn i avansert hvor, i form av et kartutsnitt 

(polygon), et område (f.eks. fylke) eller håndplukkede vegreferanser. 
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6. Klikk på . 

7. NVDB 123 henter vegreferansene for den valgte gaten og viser dem i et eget vindu. 

 

 

8. Velg vegreferanse fra dette vinduet og klikk på . 

9. NVDB 123 inkluderer den/de valgte parsellen(e) i søket. 

 

 
 

10.5 Finne vegobjekter med spesielle fagdata 

Bruk knappen  til å velge ut strekninger med spesielle egenskaper. Figur 47 viser et 

eksempel der brukeren har angitt at bare veger med fartsgrense 60, 70 eller 80 er av interesse. 

Dette er et sammensatt krav, der bruk av OG-knappen er nødvendig (resulterer i det engelske 

AND i spørringen). Selv om eksemplet viser en spørring på kun én egenskap (ett attributt), er det 

fullt mulig å ta med spørringer på flere egenskaper. Sett inn én linje om gangen og bruk Enter- 

knappen til dette. 
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Figur 48: Ta med eller velg bort spesielle deler av 

vegnettet. 

 
 

10.6 Velge eller utelate deler av vegnettet 

Knappen  gir deg et vindu der du kan 

velge sekundærveg, ferjesamband eller andre 

spesielle strekninger, enten alene eller i 

kombinasjon med andre deler av vegnettet. Eller 

du kan bruke dette vinduet til å velge vekk deler 

av vegnettet som vanligvis tas med når data 

hentes fra NVDB. 

 

10.7 Trenger du bedre forklaringer? 

Trenger du mer informasjon enn den du finner 

her, så slå opp og les om hvor i 

brukerveiledningen for NVDB Studio. 

 

  

Figur 47: Lag en enkel eller sammensatt betingelse for vegenes egenskaper. 
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11 Avansert hva 

11.1 Når trenger du avansert hva-spørring? 

Trenger du å hente fram andre typer enn dem du får i listen over tilgjengelige typer? Eller er  du 

på jakt etter historiske objekter? Når du trenger en mer avansert søkemekanisme enn NVDB 123 

tilbyr, så klikk på , og du får presentert den hva-dialogen som brukes i NVDB Studio. Den 

likner på den du har i NVDB 123, men gir deg tilgang til hele datakatalogen og dessuten noen 

ekstra muligheter, se figuren under. 

 

 

 
 

11.2 Søke på navn 

La oss ta et eksempel. Sett at du vil søke etter alt som har med planter og grøntanlegg å gjøre, og 

prøver deg fram ved å skrive grøn i søkefeltet. For sikkerhets skyld setter du også en hake i feltet 

Søk også i egenskapsnavn. Du passer på å velge ikke bare navn som begynner med grøn, men 

også navn som inneholder grøn (Figur 49). 
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Du klikker på Søk, og svaret kommer i vinduet til venstre. Det inneholder både beplantninger, 

busker, grøntanlegg og rasteplasser med grøntanlegg. Når du har bestemt deg for hvilke av disse 

som du vil ha med deg videre, klikker du på  for hver av dem for å inkludere typen i vinduet 

til høyre. 

11.3 Finne historiske fagdata 

I øvre høyre del av avansert hva kan du be om å få historiske objekter, dvs. objekter som ikke er 

gyldige lenger. Du kan enten velge én dato da objektene skal ha vært gyldige, eller du kan velge et 

tidsrom.  Figur 50 viser et eksempel på valg av tidsrom. Kalenderfunksjonen ( ) er brukt for 

både fra-og-med-dato og til-dato.  

 

NB! Når du skal finne historiske fagdata, må du spesifisere Valgt dato i kalenderen. Ønsker du 

isteden historisk vegnett, må du velge dette i vinduet for avansert hvor.  

 

Figur 49: Med "grøn" i søkefeltet og hake i søkerubrikken for egenskapsnavn, finner du både beplantninger, 

busker, grøntanlegg og rasteplasser med grøntanlegg. 
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Ovennevnte søk på historiske fagdata fant bl.a. denne nedlagte rasteplassen i Eidsvoll kommune 

(Figur 51). De røde kryssene forteller at objektene ikke lenger er gyldige. 

 

 

11.4 Trenger du bedre forklaringer? 

Trenger du mer informasjon enn den du finner her, så slå opp og les om hva i brukerveiledningen 

for NVDB Studio. 

 

Figur 51: En av flere historiske (nedlagte) rasteplasser i Eidsvoll kommune. Historiske fagdata er merket 

med røde kryss. 

Figur 50: Bruk gjerne kalenderfunksjonen når du vil angi gyldighetsdato eller 

gyldighetsperiode. Husk å skille mellom gyldigheten på vegnettet og 

gyldigheten på fagdataene. 
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12 Installere og starte NVDB123 

12.1 Installere og starte 

Hvis du er en bruker i Statens vegvesen og ikke har NVDB 123 fra før, må du laste det ned fra 

programportalen. Velg kategorien NVDB og Geodata og deretter NVDB Basic Suite (inkl. 123). 

 

Når du har fått installert programmet, kan du finne det på startmenyen her: 

 

Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skjermen, og velg 

«Alle programmer->NVDB->NVDB 123» Ikonet til NVDB 123 ser slik ut: . 

 

Du kan også finne det ved å søke etter det på PC-en din. Klikk på Windows-ikonet nederst til 

venstre på skjermen, og skriv “NVDB 123” i søkeboksen, eller klikk på Alle programmer og 

deretter NVDB. 

 
 

Hvis du fester det til startmenyen eller til oppgavelinjen, så får du raskt tak i det. NVDB 123 

starter med å vise fram hele Norge med europaveger (gule) og riksveger (røde), se Figur 1. 

Zoomer du inn, får du også se fylkesveger, samt gang- og sykkelveger langs ERF-veger. Dessuten 

får du tilgang til Hurtigdata, se kapittel 0. 
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13 Skjer det noe uventet? 

13.1 Støter du på en lås? 

Når du henter ut data for å oppdatere, blir de låst slik at ingen andre kan oppdatere disse dataene 

så lenge du holder på. Hvis noen prøver seg, får de en melding om at dataene de prøver å få tak i, 

er låst (Figur 52). Dette skjer deg også dersom du ber om data som andre har låst, eller du prøver å 

hente ut de samme dataene for andre gang uten å frigi dem først. (Dataene blir frigitt når du 

sjekker dem inn igjen i NVDB.) 

 

 
 

Støter du på en lås, kan det være nyttig å se hvem som har opprettet låser. Knappen 

 på den blå bunnlinjen gir deg en oversikt over hvem som har låst 

vegobjekter i NVDB, se Figur 53. 

 

 
 

Dersom du finner ditt eget brukernavn på samme linje som låsenummeret fra feilmeldingen, er 

saken grei. Da er det du selv som har opprettet låsen, og du kan låse opp slik:  

1. Høyreklikk på låslinjen 

2. Venstreklikk på valget Fjern låsid … .  

 

Da opphører låsen, og du skal kunne hente ut vegobjektene dine. 

Figur 53: Låser hindrer at flere brukere oppdaterer de samme objektene samtidig. 

Figur 52: Feilmelding pga. låsekonflikt 

2011.12.28 12:48:03 Feil: Det har oppstått en feil. Det er oppdaget låsekonflikt på server. 
Låsekonflikter oppstår når flere brukere forsøker å hente ut samme fagdata eller vegnett for 
oppdatering.  
 
2011.12.28 12:48:03 Info: BrukerId: extiso    LåsId: 377665 
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13.2 Får du ikke noe vegnett? 

Hvis du får denne meldingen når du vil 

hente data fra NVDB, så kan det skyldes at 

din valgte vegobjektgruppe hører hjemme 

et annet sted enn det du har valgt i 

kartvinduet. Velg en gruppe fra riktig 

fylke, eller panorér i kartet slik at du 

havner på rett sted. 

 

 

 


