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Revisjon av håndbok 273 - Nasjonalt vegreferansesystem pr 1. januar 
2010 
  
Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og objekter 
som er knyttet til vegen. For å kunne stedfeste informasjon til riktig sted på vegnettet trenger vi et 
referansesystem. Håndbok 273, Nasjonalt vegreferansesystem beskriver hvordan dette 
referansesystemet er bygd opp i NVDB. Referansesystemet er et topologisk nettverk med en node-
lenke struktur i bunnen som all informasjon er stedfestet på. Inngangen til dette systemet er enten 
gjennom geometri, eller gjennom vegreferansen. 
 
Håndboka beskriver følgende: 

□ Basisnettet i NVDB, detaljeringsnivåer og hvordan informasjonen knyttes til dette. 
□ Det metrerte referansesystemet slik det fremstår ute på vegen og brukes som oppslagsnøkkel i 

databasen. 
□ Redigering av vegnettets geometri. 
□ Definisjoner av feltinndeling i tverrsnittet av vegen. 

 
Håndbok 273, Nasjonalt vegreferansesystem ble første gang sendt ut på høring i februar 2008. 
Versjonen som nå sendes ut inneholder justeringer etter den første høringsrunden, samt nødvendige 
endringer som følge av forvaltningsreformen og ny veglov. Endringene i vegreferansesystemet spesielt 
i forhold til gang- og sykkelveger er så store at håndboka derfor sendes på en kort høringsrunde. 
Vedlagt følger en revidert versjon av håndboka, med kommentarer etter første høringsrunde 
innarbeidet. Kommentarer med svar er også vedlagt. 
 
Frist for eventuelle kommentarer settes til 20. mars 2010. 
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Interne mottakere: 
0.Postmottak øst 
0.Postmottak sør 
0.Postmottak vest 
0.Postmottak midt 
0.Postmottak nord 
0.Postmottak Vegdirektoratet 
 


