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X Y og Z i NVDB

Registreringer og dokumentasjon



Hvem er jeg

Navn: Per Ola Roald
Stilling: Prosjektleder NVDB Trondheim kommune
Jobber: 
1999 Tromsø kommune: Gemini VA

2001 Statens vegvesen VEGDIR: STRAKS 

2008 Statens vegvesen region midt: NVDB-koordinator

2014 Trondheim kommune: prosjektleder NVDB



Hvor var vegdata i 2013?

I skuffer, permer, filer og i hodet til drifta…..men ikkje oppdatert :-)



Hvor mange NVDB objekter 
er det på bildet?

● leskur
● kantstein
● taktile indikatorer
● fortau
● renovasjon(søppelkurv)
● vegbom
● skiltpunkt
● skiltplate
● vegdekke
● gjerde
● holdeplassutrustning
● tilstand,skade skiltpunkt



XYZ i NVDB



Hvordan vi jobber med vegdata



Behov for vegdata

Vegeier må ha oversikt over mengder, tilstand og 
objekter: 
▪ skiltplater: 418 stk skiftet siden 01.01.2018
▪ gangfelt: 271 remerket, ca 2000 staver i 2018
▪ tilstand/skade
▪ vegoppmerking
▪ vegdekke og det under asfalt: 24053 meter i 2018
▪ fortau lengder, bredder



Hvorfor NVDB 

▪ Vegeier må ha oversikt over lengder, tilstand og hvilke 
objekter som tilhørere vegen

▪ Eksempel: Ådt, vegbredde, fartsgrense, type skiltplate
▪ Bruksområder: driftsplanlegging, prosjektplanlegging, 

budsjettarbeid, mengder i driftskontrakter
▪ Vi kan ved neste rullering av Hovedplan veg
▪ Vegdata deles med alle: www.vegkart.no



Hvilke behov skal dekkes

▪ Grunnlag for Hovedplan og handlingsplan
▪ Planlegging av nye prosjekt
▪ Planlegging av drift
▪ Planlegging av langsiktig vedlikehold
▪ Grunnlag for driftskontrakter



Registreringer
● 2014 data fra FKB, rekkverk, fortau, grøft åpen, 

støyskjermer, trafikkøyer
● 2014 data fra vegbilder, skilt, holdeplassutrustning, leskur
● 2015 registrering ute på vegen og kontroll av FKB-data
● 2016 vegmerking, fra oktober 2016 tok vi i bruk Sinus Infra
● 2017 tilstand vegdekke
● 2018 vegmerking, tilstand GSV



Dokumentasjon



Sluttdokumentasjon for Kv
▪ Objektliste skal utarbeides og legges ved 

konkurransegrunnlaget for prising (2015)
▪ Sosifiler skal kontrolleres av entreprenør
▪ Det skal brukes en kontrakt i Datafangst (nytt fra 2018)
▪ Anlegg vil ikke overtas av kommunen før NVDB-data er levert 

og godkjent (nytt fra 2018)
▪ https://goo.gl/WEJ8wZ



Leveranse av vegdata



Sluttdokumentasjon for Kv
▪ Objektliste skal utarbeides og legges ved 

konkurransegrunnlaget for prising (2015)
▪ Sosifiler skal kontrolleres av entreprenør
▪ Det skal/bør brukes en kontrakt i Datafangst (nytt fra 2018)
▪ Anlegg vil ikke overtas av kommunen før NVDB-data er levert 

og godkjent (nytt fra 2018)
▪ https://goo.gl/WEJ8wZ



Hva har vi registrert

WWW.VEGKART.NO



Datafangst anno 2019

Registreringsverktøy
https://mobil.safecontrol.no/nettbrett/mapapp.cfm

Dataleveranse: Johan Tillers vei
Leveranse sosi-veg: Datafangst


