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Høring: Revidert versjon av V830 Nasjonalt vegreferansesystem
Som en konsekvens av regionreformen, er vegnettsmodellen i NVDB gjort uavhengig av administrative grenser.
Veilederen V830 Nasjonalt vegreferansesystem er revidert slik at den nå gjenspeiler modellendringen.
Endringene i modellen ble gjort kjent gjennom en høring som ble gjennomført i årsskiftet 2017/2018. I tillegg
har prosjektet NVDB Referansesystem også hatt bred kontakt med omkringliggende systemer og andre
brukermiljøer i prosjektperioden. Dette er gjort både gjennom direkte kontakt med de aktuelle systemeierne
og brukermiljøene, men også gjennom vegveven, vegnett.no og andre kanaler.
Endringene i håndboka kan deles inn i 3 grupper:
 Endringer som var beskrevet i høringen av ny vegnettsmodell, med noen små tilpasninger som har vist
seg nødvendig i prosjektets gang.
 Andre justeringer og tilpasninger i dokumentet for å gi en bedre forståelse for innholdet.
 Andre endringer i vegnettsmodellen som ikke er en direkte konsekvens av regionreformen, men som
har vært ønskelig å få gjennomført.
Endringene beskrevet i de to første kulepunktene vil i liten grad gi merarbeid for de som har ansvaret for å
holde vegnettet i NVDB ajour. Dette gjelder også for brukerne av dette vegnettet utover det som allerede er
kjent fra tidligere. Endringer som kommer som følge av den nye vegnettsmodellen, gjøres i stor grad med script
i NVDB. Arbeidet som gjenstår vil da bestå i kontroll av at resultatet har blitt som ønsket, og eventuelle
justeringer av resultatet. For omkringliggende systemer er det egne prosesser i gang for tilpasning til ny
vegnettsmodell gjennom de nye NVDB-apiene.
Endringene beskrevet i det siste kulepunktet vil gi merarbeid for de som har ansvaret for å holde vegnettet i
NVDB ajour.
1. Det er lagt til rette for å utvide vegnettet for gående og syklende med senterlinjer for gangveg, fortau
og gangfelt. Dette var også kjent gjennom høringen av den nye modellen. Arbeidet med å etablere
dette vegnettet i NVDB vil ta noe tid, og det starter ikke før i 2020.
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Konnekteringslenker i rundkjøringer: I dagens modell er ikke vegen som eier rundkjøringen definert
som konnekteringslenke inn i rundkjøringens areal. Nå er det beskrevet at alle veglenker inn i
rundkjøringen skal defineres som konnekteringslenker. Denne endringen må gjøres på alle
rundkjøringer som er definert i NVDB, og dette gjøres i løpet av 2020.
Feltkoder for Oppstillingsplasser ved ferjekai er tatt ut av håndboka. Det foreslås dermed at slike
oppstillingsplasser ikke lengre skal defineres som en del av basisnettet. Objekttypen Ferjeleie sammen
med objekttypen Ferjeoppstillingsplass dekker denne informasjonen allerede. Denne justeringen i
NVDB bør gjøres i løpet av det første kvartalet i 2020.

Med reformen, og også flere vegforvaltere, så vil det være aktuelt å endre vegnettshåndboka fra å være en
veileder, til å bli en vegnormal. En slik endring krever at håndboka må skrives om. Dette arbeidet vil starte opp
tidlig i 2020.
Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem sendes på høring med frist for tilbakemelding 11.11.2019.
Spørsmål til høringen rettes til Linda Støeng, leder for nasjonalt vegreferansesystem.

Vedlegg:
Vedlegg 1. «Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem_rev2019 – Høring»

