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NVDB - tilgang til data

• NVDB-rapporter
• Egendefinerte rapporter

http://labs.vegdata.no/nvdb-rapporter/


NVDB - tilgang til data

• Vegkart.no
• Link til brukerveiledning ved oppstart
• Omfatter alle objekttyper i NVDB som er offentlig informasjon
• Svært lett tilgang på innsyn
• Funksjon for nedlasting – må konvertere fra json til ønsket format.

• Elveg
• Nedlasting fra GeoNorge
• Bruksområde: Bilnavigasjon, transportplanlegging, -optimalisering, 

ruteplanlegging, samfunnsplanlegging, adressering, overvåking og 
vedlikehold.

• Oppdateringshyppighet: Månedlig

https://www.vegvesen.no/vegkart
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/elveg/ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a


NVDB - tilgang til data

• NVDB API
• Rest-tjeneste (internettjeneste)

• Dokumentasjon og eksempler

• Alternativer for bruk
• ArcGIS plugin – les mer i nyhetssak

• QGIS plugin

• Generisk løsning, f.eks. FME

https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/
https://www.vegdata.no/category/nasjonal-vegdatabank/
https://github.com/haugsand/nvdb-qgis


NVDB - registrering av data

• Forvaltning gjennom NVDB-systemer
• NVDB123

• For tilgang og opplæring, se kommunal veileder

• Kartgrensesnitt for tilrettelagt oppdatering av NVDB

• Tilrettelagt feltversjon

• Prinsipper for bruk
• Sjekk ut objekttyper for et område fra NVDB

• Funksjonalitet for endring av egenskaper og geometri

• Registrering av nye objekter med egenskaper og 
geometri, støtte for GPS.

• Sjekk inn i NVDB

http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/11/NVDB-og-kommunene-Veiledning.pdf


NVDB - registrering av data

• Forvaltning gjennom NVDB-systemer
• NVDB123 – utstyr og bruk



NVDB - registrering av data

• Forvaltning gjennom andre systemer
• Forvaltning gjennom eget kartsystem, registrering med målebøker

• Innlesing til NVDB gjennom NVDB API

• Må bruke NVDB application schema
• Hva er det?

• Standardisert oppsett for definisjon av et datasett

• Hvor finne det?
• Test finnes på https://github.com/jetgeo/NVDBGML

• Hvorfor?
• NVDB API bruker application schema for å godkjenne data som skal leses inn

• Praktiske løsninger
• Registrering av stikkrenner i Ringebu kommune
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https://www.ringebu.kommune.no/nyheter/forst-i-landet-med-kartlagte-stikkrenner-for-a-forebygge-flom-og-flomskred.83752.aspx
https://www.ringebu.kommune.no/nyheter/forst-i-landet-med-kartlagte-stikkrenner-for-a-forebygge-flom-og-flomskred.83752.aspx


NVDB - registrering av data

• Hjelp til å utnytte mulighetene
• https://www.vegdata.no/

• Kommunal veileder

• Det finnes kommersielle aktører som allerede har lagd løsninger for 
registrering (Safe Control, Geomatikk)

https://www.vegdata.no/
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/11/NVDB-og-kommunene-Veiledning.pdf


Temadata Innlandet
- tilgang til data
• Generelt

• Data tilgjengeliggjøres gjennom felles PostGIS-base
• Leverandørene integrerer sine løsninger mot denne databasen
• PostGIS-basen kan brukes som datakilde i QGIS

• Data fra GeoNorge
• Nedlastingsrutine er utviklet
• Løpende arbeid med å tilgjengeliggjøre nye datasett etter hvert som de blir 

godkjente DOK-datasett
• 3 datasett  fra Statens vegvesen er på veg:

• Ulykker
• Støysoner
• Trafikkmengde

• Flomsoner
• I InnlandsGIS: Temadata (åpne) – Beredskap – Flomveier, beregnede 



Skjermbilder QGIS



Skjermbilder QGIS



InnlandsGIS og Temadata Innlandet
Sluttbruker-
funksjonalitet

Analyser

Data-
leverandører

Dataeiere
- Nasjonale
- Lokale

GeoNorge
Fra nasjonale og 
lokale dataeiere

InnlandsGIS
Regionale parter

Tilrettelagt
datakilde

Geocortex
workflow

GISLINE Web
Norkart-kommuner

NOIS WebInnsyn
NOIS-kommuner

FME Server Integrert
WinMap

Esri gdb PostGIS

Oppdatering/
forvaltning

Desktop
QGIS

- oppgaver

Geodata
Bakgrunnskart, 
matrikkel (IG)

Manuell og automatisk
nedlasting

POI – oppdatering fra kommunene
Felles tegneregler

WFS
- Degree



Temadata Innlandet
- registrering av data

POI - Point of interest (interessepunkt) 
Kommunen skal registrere POI i egen kommune. POI er kategorisert ut fra 4 poityper: Friluftsliv, idrettsanlegg, 
offentlige tjenester og overnatting. Disse 4 poitypene er videre delt opp i ulike grupper innenfor hver poitype, 
mens disse igjen er oppdelt i nye typer: 
De fire Poitypene er: 
1. Friluftsliv 

2. Idrettsanlegg 

3. Offentlige tjenester 

4. Overnatting 

For gruppe nr. 301, finner man videre 
disse typene: (bare noen som er vist her) 
001. Familiebarnehage 

002. Naturbarnehage

003. Friluftsbarnehage

004. Heldagsbarnehage

For Poitype nr. 3 Offentlige tjenester, finner man 
bl.a. disse gruppene: (bare noen som er vist her) 
001. Barnehage 

002. Bibliotek 

003. Helsetjenester 

004. Omsorgstjenester 

005. Offentlig kommunikasjon 



Verktøy
Mottak eksisterende 
NVDB-data for 
oppdatering

Funksjonalitet for 
NVDB-struktur

Funksjonalitet for 
registrering

Datavalidering før 
import til NVDB

Import til NVDB

NVDB123 
(desktop/felt)

Innebygd
(Eksport/låsing)

Innebygd full struktur, 
inkl. mor/datter

Digitalisering, GPS, 
vegreferanse

Innebygd Innebygd
(Import/frigi lås)

Datainnsamling 
med målebøker

Import av NVDB
application schema Digitalisering, GPS

Utvikling/konsule
nt (eks. FME)

Utvikling/konsulent 
NVDB API (eks. FME)

Forvaltning i 
Gemini

Leser NVDB API Digitalisering, import,
GPS

SOSI NVDB NVDB123/GL
IAKD/(Datafangst)

Forvaltning andre 
kartklienter

Import av NVDB
application schema

Ulike løsninger Utvikling/konsule
nt (eks. FME)

Utvikling/konsulent 
NVDB API (eks. FME, 
python)

Geomatikk
BRAfelt

Innebygd Innebygd Digitalisering, GPS Innebygd
Via NVDB123 

Safe Control Innebygd Innebygd Vegbilder, 
digitalisering, GPS

Innebygd Innebygd 
NVDB api skriv

Datafangst Kommer når GML-
import er 
implementert

Innebygd Nei
Kontroll og forbedring 
av mottatte data

Innebygd Via NVDB123
(Videreutvikling:
NVDB api skriv)

NVDB – sammenstilling av verktøy


