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Datafangst i felt er mangfoldig

• I dette foredraget vil fokus være på datafangst 
med håndholdt GNSS utstyr



Bakgrunn for prosjektet

• SVV Region midt hadde et sterkt 
ønske om å effektivisere prosessen 
med innmåling og tilstandskontroll på 
veiobjekter som skal lagres i NVDB. 



Målsetting

• Målsetningen med prosjektet var 
derfor å avklare om vårt produkt 
braFelt NVDB kunne hjelpe 
entreprenører til effektivt å levere 
kvalitetsriktig informasjon om 
veiobjekter til NVDB



Beskrivelse av nåsituasjonen

• Entreprenør måler inn objekter i felt og noterer 
egenskaper (f.eks i målebok, på papir eller xls)

• Entreprenør overfører data fra målebok til 
applikasjon på PC for koding av objektene i henhold 
til objektlista til Statens Vegvesen. 

• Er informasjon notert, legges dette inn. Hvis ikke 
må man ut i felt igjen, eller gjøre et «skjønn» på 
informasjon før SOSI-fil kan genereres.



Beskrivelse av nåsituasjonen fortsettelse

• Noen entreprenører mangler kompetanse for å 
levere nødvendig dokumentasjon og benytter 
oppmålingsfirmaer for å gjøre hele eller deler  av 
jobben.

• Feilkilder:  Mangler egenskapsdata i forhold til hva 
NVDB krever, eller bruk av ikke tillatte 
egenskapsverdier.

• Ofte flere runder med SVV før data blir akseptert.



Metodikk som ble benyttet i pilotprosjektet

• Løsning for effektiv innsamling av
dokumentasjon fra veg til NVDB

NVDB

Mobilklient

braFelt Web

braFelt NVDB



Hva kjennetegner løsningen

• Arbeidet gjøres ferdig i felt, innmåling og egenskaper

• CPOS nøyaktighet på innmålingen

• Støtter NVDB objektliste fra Statens vegvesen

• Leverer SOSI til NVDB og FKB uten etterarbeid

• Bilder linkes til objektene

• Benytter utstyr som kjører
• Windows mobile

• Android



braFelt web



braFelt Web



Objekttypene hentes fra datakatalogen SVV



Objekttypene gjøres tilgjengelig på mobilenhet



Bruk av kart på Windows mobile



Eksempel på brukergrensesnitt Windows mobile



Eksport av SOSI-filer til NVDB



Eksport av SOSI-filer til FKB



Eksempel etter import av stikrenner til NVDB

• Registrerte stikkrenner 
på driftskontrakt 1603 
ble levert til NVDB ved 
hjelp av SOSI-fil.

• Ingen feilmeldinger 



Tilstandskontroll inklusiv bilder



Gevinst ved bruk av braFelt NVDB

• Med braFelt NVDB

Feltarbeid Etterarbeid SOSI

Feltarbeid SOSI

• Løsningen fjerner behov for etterarbeid
• Kvalitetsriktig SOSI-leveranse i henhold til gjeldende objektliste

• Uten braFelt NVDB



Sammendrag etter pilotprosjektet

• Pilotprosjektet har vist at braFelt NVDB egner seg godt til 
registrering og nøyaktig innmåling av veiobjekter. 

• SOSI filene som genereres fra braFelt NVDB er på den 
standard som kreves av SVV.

• Det ble oppnådd en betydelig effektivisering ved SOSI-
leveranser til NVDB og FKB på de objekttypene som var 
en del av prosjektet, Skiltpunkt, Skiltplater, Kummer og 
Stikkrenner



Nyhet i det norske marked !

Innovativ og effektiv løsning
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Eksempel på brukergrensesnitt i Android



Vil du vite mer ?

• Besøk oss på vår stand

• Takk for meg 


