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Agenda

1. Vegnett i Kartverket

2. Ny vegreferansemodell

3. Endring i SOSI- standard og produktspesifikasjoner

4. Vegnett i Sentral FKB.



60.755 km statlige veger
42.936 km kommunale veger
97.200 km private veger
48.995 km skogsbilveger

251.500 km totalt
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Dagens vegreferanse og oppbygning

● Har blitt til etter hvert som behov har meldt seg.

● Henger sammen med administrative grenser ved 
at fylkes- og kommunenummer er egenskap.

● Vegstatus blander sammen fase i livet og type veg.

● Flere egenskaper er overflødige og noen blandes 
også sammen med andre objekttyper.

● Dekker ikke et utvidet vegnett for gående og 
syklende.

Dagens vegreferansemodell

Januar 2019

532 Vegreferanse i datakatalogen

https://datakatalogen.vegdata.no/532-Vegreferanse


Nye objekttyper i NVDB

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

17.01.2019

Vegsystem

Vegkategori
Fase
Vegnummer

Strekning

Strekning
Delstrekning
Arm (J/N)
Adskilte løp (J/N)
Adskilte løp nummer
Trafikantgruppe
Sekvens

Kryssystem

ID

Kryssdel

Del
Trafikantgruppe

Sideanlegg

ID

Sideanleggsdel

Del
Trafikantgruppe

Hovedløp kjøreveg og gs-veg
Armer
Envegmed/mot

Planskilte kryss
Rundkjøringer

Plasser
Lommer
Beredskapsveg
Serviceveg

● De nye objekttypene er helt fristilt fra administrative inndelinger.

● De vil bare bli brukt der det er nødvendig, og vil derfor ikke være 
heldekkende for vegnettet i NVDB.

● Brukere trenger ikke å ha et aktivt forhold til alle objekttypene, 
men får en sammenstilling gjennom API-et.

Januar 2019



Vegsystem

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

Europaveg
Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg

Privat veg
Skogsbilveg

o Definerer hvilke deler av 
vegnettet som 
forvaltningsmessig hører 
sammen.

o Inkluderer hovedløp, 
rampekryss, rundkjøringer, 
gang- og sykkelveger, armer, 
sideanlegg.

Vegsystem

Vegkategori
Fase
Vegnummer

Januar 2019
Eksempel: 
Vegsystem EV6



Vegsystem definert i datakatalogen

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

17.01.2019

Objektid Navn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse

915 Vegsystem Definerer hvilke 
deler av vegnettet 
som 
forvaltningsmessig 
hører sammen.

Vegkategori Kategorisering som 
angir på hvilket nivå 
vegmyndigheten for 
strekningen ligger.

Europaveg E SVV er vegmyndighet. Unik nummerering 
ihht. internasjonale avtaler (AGR)

Riksveg R SVV er vegmyndighet. Unik nummerering 
på nasjonalt nivå.

Fylkesveg F Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik 
nummerering på nasjonalt nivå.

Kommunal 
veg

K Kommunen er vegmyndighet. Unik 
nummerering innenfor kommunen.

Privat veg P Private veger. Evt. nummerering er unik 
innenfor kommunen.

Skogsveg S Private landbruksveger som brukes til 
skogbruksformål. Nummerering ihht ØKS.

Vegnummer Angir hvilke deler av 
vegnettet som 
rutemessig hører 
sammen.

Fase Angir vegens fase i 
livet.

Planlagt P Planlagt veg, vedtatt trasé.

Under 
bygging

A Veg under bygging

Eksisterende V Veg som er del av operativt vegnett

Fiktiv F Fiktiv veglenke for stedfesting av objekter 
som ikke kan stedfestes på andre lenker. 



Strekning – objekttype og egenskap

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

o Deler inn vegsystemet i praktisk 
håndterbare størrelser nummerert i 
stigende rekkefølge i vegens retning. 
Tar utgangspunkt i dagens 
hovedparseller.

o En strekning består av alle vegtyper 
som forvaltningsmessig sett hører til 
den aktuelle vegen innenfor 
strekningen.

o Nummereres fra vegens start til slutt.
o Er «bestandig», uavhengig av 

endringer i vegnettet.
o Erstatter flere av dagens parseller.

Alle de røde veglenkene kan 
håndteres innenfor en strekning

Januar 2019



Delstrekning - egenskap

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

o Inndeling av strekning i forhold 
til delstrekningens funksjon, 
f.eks. hovedløp, armer, gang-
og sykkelveger. 

o Nummeret er unikt innenfor 
strekningen.

o Sammen med strekning, 
erstatter delstrekninger deler av 
dagens parseller.

o Den enkelte delstrekning får 
sammenhengende metrering.

D1

D1

D1

D10

Januar 2019



Strekning definert i datakatalogen

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

17.01.2019

ObjektidNavn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse

916 Strekning Deler inn 
vegsystemet i 
praktisk 
håndterbare 
størrelser 
nummerert i 
stigende 
rekkefølge i 
vegens retning

Strekning Nummer for den enkelte strekning i 
et vegsystem

Delstrekning Inndeling av Strekning i forhold til 
delstrekningens funksjon, f.eks. 
hovedløp, armer, gang- og 
sykkelveger. Nummeret er unikt 
innenfor strekningen.

Arm Angir om delstrekningen skal 
betraktes som en arm til et 
hovedløp

Ja J

Nei N

Adskilte løp Angir at delstrekningen har så fysisk 
adskilte løp eller kjørebaner at disse 
referansemessig må håndteres hver 
for seg.

Med Med Medstrekning for adskilte løp 
der kjøreretning er med 
metreringsretning.

Nei N Delstrekningen har ikke fysisk 
adskilte løp med egne 
referanser.

Mot Mot Motstrekning for adskilte løp 
der kjøreretning er mot 
metreringsretning.

Adskilte løp 
nummer

Unik nummerering innenfor 
strekningen for adskilte løp som 
hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2.

Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe vegen 
som delstrekningen representerer 
skal benyttes av

Gående og 
syklende

G

Kjørende K

Sekvens Deler inn strekningen i sekvenser i 
stigende rekkefølge. Nummerering 
av sekvensene er slik at ved 
sortering kommer armer, gang- og 
sykkelveger, adskilte løp etc. på 
riktig plass topologisk. Nummeret 
er unikt innenfor strekningen.



Kryssystem og kryssdeler

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

o Kryssystem består av en rekke 
kryssdeler, og angir med det 
hvilke deler av et kryss som 
forvaltningsmessig hører 
sammen.

o Kryssystem dekker 
rundkjøringer og rampekryss.

o Kryssystemet er stedfestet på 
hovedløpet til vegen, ev. en arm.

o Vegobjekt 37 – Vegkryss holder 
på vanlige kryssegenskaper.

Kryssystem

Kryssdel

Nummer for den enkelte kryssdel1, 2..

1

6

5
2

3

7

4

2

8

Kryssystem

ID

Kryssdel

Del
Trafikantgruppe

Januar 2019

En ulempe med dagens vegreferanse er at 
man ikke lett kan vite hvor en rundkjøring 
eller et rampesystem befinner seg «langs» 
vegen. I den nye modellen er kryssystemet
stedfestet på vegen det hører til.

https://datakatalogen.vegdata.no/37-Vegkryss


Kryssystem og kryssdeler definert i datakatalogen

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

ObjektidNavn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse

917 Kryssystem Angir hvilke deler av et 
kryss som 
forvaltningsmessig sett 
hører sammen

ID Unik ID for kryssystemet

918 Kryssdel De enkelte delene et 
kryssystem består av, 
f.eks. ramper eller 
deler av en 
rundkjøring.

Del Nummer for den enkelte del av 
kryssystemet

Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe 
vegen som delstrekningen 
representerer skal benyttes av

Gående og 
syklende

G

Kjørende K

Egenskapen ID for Kryssystem er et nummer uten noen form for logikk. 

Januar 2019



Sideanlegg og sideanleggsdel

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

o Sideanlegg trenger egne 
referanselenker 
forvaltningsmessig sett, fordi 
disse ikke er en del av vegen for 
øvrig. Dette kan være 
rasteplasser, holdeplasser, 
beredskapsveger eller 
serviceveger.

o Sideanlegg er stedfestet på 
hovedløpet til vegen, ev. en arm.

o Et sideanlegg består av en eller 
flere sideanleggsdeler, og disse 
kan gjelde forskjellige 
trafikantgrupper.

Sideanlegg

ID

Sideanleggsdel

Del
Trafikantgruppe

Sideanlegg

Sideanleggsdel

Nummer for den enkelte sideanleggsdel1, 2..

1
2

Januar 2019

En ulempe med dagens 
vegreferanse er at man ikke lett 
kan vite hvor et sideanlegg 
befinner seg «langs» vegen. I den 
nye modellen er sideanlegget 
stedfestet på vegen det hører til.



Sideanlegg og sideanleggsdeler definert i datakatalogen

Ny vegreferansemodell – nye objekttyper

ObjektidNavn Kortnavn Beskrivelse Egenskaper Beskrivelse Verdier Kortnavn Beskrivelse

919 Sideanlegg Sideanlegg som 
trenger egne 
referanselenker 
forvaltningsmessig sett 
fordi disse ikke er en 
del av vegen for øvrig

ID Unik ID for sideanlegget

920 Sideanleggsdel De enkelte delene et 
sideanlegg består av

Del Nummer for den enkelte del av 
sideanlegget

Trafikantgruppe Angir hvilken trafikantgruppe 
vegen som delstrekningen 
representerer skal benyttes av.

Gående og 
syklende

G

Kjørende K

Egenskapen ID for sideanlegget er et nummer uten noen form for logikk. 

Januar 2019



Unike Vegnummer

● Innen høsten 2019 skal alle ERF-veger ha fått unike 
vegnummer.

– Ca 3300 fylkesveger vil få nye, fire-sifrede nummer.

– Vil ikke skje samtidig for hele landet, men noe manuelt 
og mye vha script.

– Noen riksveger vil også endre nummer, men kanskje ikke 
i løpet av 2019.

– Vil tilgjengeliggjøre planer og oversikter over endingene 
så snart dette er klart.

● Vegnummer vil være det samme for den gamle 
Vegreferansen, og i det nye Vegsystem-objektet.

17.01.2019



Data fra NVDB

Vbase
Oppdateres hver uke

Elveg
Leveranse 10 ganger i 
året. Komplett leveranse 
med adressepunkt

FKB-Vegnett
Ajourholdsdatasett

NVDB-API

NVDB

2019

Elveg 2.0



Vegsystemreferanse
class Veglenke med datatyper og kodelister

«dataType»

Veglenke::Vegsystemreferanse

+ kryssystem: Kryssystem [0..1]

+ sideanlegg: Sideanlegg [0..1]

+ vegstrekning: Vegstrekning [0..1]

+ vegsystem: Vegsystem

+ vegsystemreferanseFraDato: Date [0..1]

• Vegsystem
• Angir hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

• Vegstrekning
• deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i 

stigende rekkefølge i vegens retning.
• Sideanlegg

• Denne gjelder sideanlegg som trenger egne referanselenker 
forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig.

• Kryssystem
• Et kryssystem angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett 

hører sammen.

Elveg 2.0



Veglenke
class Veglenke med datatyper og kodelister

Lenke

«featureType»

Veglenke::Veglenke

+ detaljnivå: Vegdetaljnivå [0..1]

+ feltoversikt: CharacterString [0..1]

+ konnekteringslenke: Boolean [0..1]

+ senterlinje: Kurve

+ typeVeg: TypeVeg

+ veglenkeadresse: Veglenkeadresse [0..1]

+ vegsystemreferanse: Vegsystemreferanse

class Veglenke med datatyper og kodelister

«codeList»

Veglenke::TypeVeg

+ bilferje

+ enkelBilveg

+ fortau

+ gangfelt

+ gangOgSykkelveg

+ gangveg

+ gatetun

+ gågate

+ kanalisertVeg

+ passasjerferje

+ rampe

+ rundkjøring

+ sykkelveg

+ trapp

class Veglenke med datatyper og kodelister

«codeList»

Veglenke::Vegdetaljnivå

+ kjørebane

+ kjørefelt

+ vegtrase

class Veglenke med datatyper og kodelister

«dataType»

Veglenke::Veglenkeadresse

+ adressekode: Integer

+ adressenavn: CharacterString

+ sideveg: CharacterString [0..1]

Elveg 2.0



Elveg 2.0

Elveg 2.0 vil få følgende objekttyper i tillegg til Veglenke:

Fra Elveg 1.0:
-Fartsgrense
-Innkjøring forbudt
-Høydebegrensning
-Vegsperring
-Svingerestriksjon
-Jernbanekryssing
-Trafikkreguleringer
-Funksjonell vegklasse

Tillegg fra FKB Vegnett 4.6:
-Værutsatt veg
-Landbruksvegklasse
-Gågateregulering

Tillegg fra NVDB:
-Motorveg
-Beredskapsveg
-Serviceveg

Objekttyper som utgår:
-Ferjeleie
-Transportlenke
-Kommunedele



Vegsperring

Type Beskrivelse

Låst sperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel

Ulåst sperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel

Fjernstyrt sperring Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, 
vaktsentral e.l.

Trafikkavviser Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes 
uten verktøy eller store kjøretøyer.

Bussluse Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy)

Betalingssperre Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling



Vegnett inn i Sentral FKB



Overordnet målbilde

Målsetting:
En mest mulig kontinuerlig oppdatert NVDB og SFKB.
Forvaltningen skal forenkles og effektiviseres i alle ledd. 

Hvorfor Vegnett inn i Sentral FKB?
- Enklere og mer effektiv forvaltning mot kommunene.
- Kontinuerlig oppdatering.
- Redusert tidsbruk. Kommunene trenger ikke å vente lenge på oppdatert 

vegnett.
- Felles forvaltning med andre FKB-datasett.

- Lettere å se samferdselsdatasett i sammenheng, Vegnett, FKB-
Traktorveg/Sti og FKB-Veg.

- Bedre data ut i produktene.

Store viktige brukere av data fra NVDB:
- Locus, alle ambulanser, AMK, brannbiler, brannsentraler og politi.

- Geodata AS, Norkart, Norconsult, Nordeca, Here, TomTom. 
- Intern bruk SVV og Kartverket



SVVKartverketKommunen
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Behandling av kommuner utenfor SFKB

Storbykommuner

- Geosynkronisering

- Filflyt med endringsdata (som i dag)

- SFKB oppdateres fra NVDB etter ajourhold fra Kartverket.

Mindre kommuner

- Henter vegnett fra SFKB (Dette må utredes mer)

- Sender endringsdata på fil.

- Alternativt som i dag, fil inn og fil ut.

ESRI-kommuner

- Dette utredes nærmere. Geodata har ikke støtte for NGIS-
apiet i dag. 



Brukere av vegnett:


