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1 Innledning 

Dette notatet beskriver kategoriinndelingen i NVDB. Innledningsvis presenteres de enkelte kategorier. Videre 
blir det beskrevet framgangsmåte som er benyttet for å avgjøre hvilken kategori de enkelte vegobjekttypene 
skal tilhøre.  

Prinsippet rundt kategoriinndeling i NVDB var oppe som sak i etatsledermøtet i Statens vegvesen i forbindelse 
med behandling av målbilde for NVDB (sak 09 06-19 «Målbilde for innhold i Nasjonal vegdatabank»).  

Høsten 2019 ble det gjennomført en intern høring i Statens vegvesen på et konkret forslag til 
kategoritilhørighet (sak 19/325006). Det kom noen innspill og det ble konkludert med at endelig vedtak måtte 
gjøres i ny organisasjon.  

Første versjon av kategoritilhørighet for de enkelte vegobjekttyper er presentert i vedlegg 1. Dette ble vedtatt 
av ledermøtet på Transport og Samfunn som en del av behandlingen av sak «NVDB for alle vegforvaltere – 
Ansvar, bruk og krav til dataleveranser», 17/6-2020.  

2 Tre hovedkategorier 

I det følgende presenteres de enkelte kategoriene  

2.1 Kategori 1: Digitalt navigerbart vegnett  

Karakteristikk: Data i denne kategorien omfatter selve vegnettet med tilhørende basisinformasjon. 

Eksempel på innhold - Vegnettsgeometri 
- Vegkategori, funksjonell vegklasse, fartsgrense, riksvegrute, m.m. 

 
Formål - Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon. 

- Stedfesting av lineære vegdata. 
- Nasjonal statistikkleveranse, årlig til Statistisk sentralbyrå – SSB. 
- Grunnlag for overordnet planlegging – NTP – beregne samfunnsnytte. 
- Grunnlag for beredskapsarbeid. 
- Grunnlag for veglistene. 
- Leveranser i henhold til ITS-direktiv. 
- Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network. 

 
Dekning - Vegnett skal etableres for alle ERFKPS1-veger med lengde over 50 meter inkludert 

gang- og sykkelvegnett. 
- Basis vegnettinformasjon skal angis for ERFK-veger. 
- For PS-veger må det framkomme spesifikt hva som kreves av basis 

vegnettsinformasjon. 
 

Statens vegvesen sitt 
ansvar 

- Etablering og ajourhold av data i NVDB for ERF-veger. 
- Innhente datagrunnlag for riksveger Statens vegvesen har ansvar for. 
- Innhente datagrunnlag fra andre vegforvaltere av ERF-veger. 
- Definere hvilke data NVDB skal inneholde på dette nivået gjennom Datakatalogen og 

datamodell for vegnett i NVDB. 
- Etablere leveransebeskrivelse «Mal for Leveranser til vegnett». 

 
Statens kartverk sitt 
ansvar  

- Etablering og ajourhold av data i NVDB for KPS-veger. 
- Innhente datagrunnlag fra andre vegforvaltere av KPS-veger. 

 
  

 
1 E: europaveg, R: riksveg, F: fylkesveg, K: kommunal veg, P: privat veg, S: skogsveg. 
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Andre vegforvaltere 
sitt ansvar 

- Hver vegforvalter skal levere datagrunnlag for sine veger.  
- Datagrunnlag for ERF-veger leveres til Statens vegvesen.  Denne leveransen hjemles i 

Vegdataforskriften eller i egen avtale. 
- Datagrunnlag for KPS-veger leveres til Kartverket.  
 

2.2 Kategori 2: Nasjonale fagdata 

Karakteristikk: Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. 

Eksempel på innhold - Tunneler, bruer, vegkryss, rekkverk, forsterket midtoppmerking m.m. 

Formål - Nasjonal statistikkleveranse, årlig til Statistisk sentralbyrå – SSB. 
- Grunnlag for overordnet planlegging – NTP – samfunnsnytte. 
- Grunnlag for beredskapsarbeid. 
- Grunnlag for veglistene. 
- Grunnlag for ruteplantjenester. 
- Leveranser i henhold til ITS- direktiv. 
- Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network. 
- Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser. 

 
Dekning - Informasjon skal angis for alle ERF-veger. 

- Alle forekomster på ERF-vegnettet skal være registrert. 
- Det skal framkomme hva som kreves for KPS-veger. 

 
Statens vegvesen sitt 
ansvar 

- Etablere og ajourholde data i NVDB for riksveger SVV har ansvar for. 
- Definere hvilke data NVDB skal inneholde på dette nivået gjennom Datakatalogen i 

NVDB. 
- Gjennomføre jevnlige kontroller med hensyn på dekning og datakvalitet for alle 

veger. 
 

Statens kartverk sitt 
ansvar 

- Etablere og ajourholde data på KPS-veger på vegne av kommuner og andre 
vegforvaltere 
 

Andre vegforvaltere 
sitt ansvar 

- Vegforvaltere av ERF-veger skal etablere og ajourholde data i NVDB for veger de har 
ansvar for. Dette hjemles i vegdataforskriften eller gjennom egne avtaler. 
 

2.3 Kategori 3: Vegforvalters egne vegdata 

Karakteristikk: Data i denne kategorien omfatter fagdata som primært er av interesse for den enkelte 
vegforvalter. 

Eksempel på innhold - Grøntanlegg, vegkonstruksjon, lysarmatur, viltsikring m.m. 

Formål - Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning. 
- Grunnlag for driftskontrakter. 
- Vedlikeholdsbehov. 
- Inventaroversikt – typebetegnelser, etableringsår, omfang, stedfesting. 
- Egne statistikker. 

 
Dekning - Hver vegforvalter står fritt til å avgjøre hvilke data som skal registreres for sine veger. 

 
Statens vegvesen sitt 
ansvar 

- Etablere og ajourholde data for egne veger i NVDB. Datakatalogen i NVDB definerer 
hvilke data NVDB skal inneholde på dette nivået. Forvaltning av datakatalogen skal 
skje i samarbeid med fagmiljøene. 
 

Andre vegforvaltere 
sitt ansvar: 

- Etablere og ajourholde data for egne veger i NVDB i henhold til SVVs strategi for bruk 
av NVDB kategori 3. 
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2.4 Øvrige kategorier 

I NVDB er det noen vegobjekttyper som ikke vil bli tilbudt hverken på kategori 1, 2 eller 3. Dette er f.eks. 
vegobjekttyper som vurderes å utgå, vegobjekttyper som er til uttesting og det er vegobjekttyper som er av 
intern karakter. Disse er merket med kategori 4 eller mer. I startfasen vil det bli gjort praktiske tilnærminger slik 
at de enkelte vegforvalterne kan få tilgang til eksisterende data. 

3 Nasjonale datasett i NVDB  

I vedlagte oversikt, «Kategorier og kategoritilhørighet i NVDB – Vedlegg», er alle vegobjekttyper i 
Datakatalogen angitt med hvilken kategori de tilhører.  

Vegobjekttypene er gruppert i fag-kategorier for at det skal være lettere for ulike fagmiljøer å finne fram til de 
vegobjekttypene som er av interesse.  

I vurderingen av hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilken kategori, er det tatt utgangspunkt i at data i 
kategori 1 og 2 vil være etterspurt i nasjonale oppgaver på tvers av vegkategori.  

I oversikten er det listet opp 9 relevante nasjonale oppgaver (kolonne G-O). I neste kapittel er disse oppgavene 
beskrevet noe mer i detalj. Det er vurdert ved hver enkel vegobjekttype om den er relevant som grunnlag til 
hver oppgave. Kolonne F gir sum avkrysninger. Alle vegobjekttyper som har ett eller flere kryss, er plassert i 
kategori 1 eller 2, øvrige vil tilhøre kategori 3 eller lavere. I noen tilfeller kan det være betingelser knyttet til 
hvilken kategori en vegobjekttype skal tilhøre. Det er da gitt en merknad i merknadskolonnen. 

Hva som skal være kategori 1 kontra hva som skal være kategori 2, vurderes ut fra praktiske hensyn. I første 
utgave har vi i tillegg definert vegobjekttyper som inngår i Elveg-leveranse, til å tilhøre kategori 1.  

Det angis også kategori på egenskapstypenivå. Denne blir satt ut fra hvilken viktighet egenskapstypen har i dag 
sammen med egne vurderinger. 

Kategoriseringen legges inn i Datakatalogen og informasjonen er tilgjengelig gjennom NVDB API-ene. Se 
eksempel fra DAKAT nedenfor. Denne versjonen kategoritilhørigheten er publisert i versjon 2.21 av 
Datakatalogen. 

 

Figur 1: Skjermbilde fra DAKAT der vegobjekttyper i kategori 1 er listet opp. 

Dette er en første versjon av kategoriinndelingen. Det er gjort vurderinger ut fra kunnskap og erfaring, og flere 
innspill er hensyntatt. Det er nok like fullt slik at det kan være meninger og ønsker rundt dette som ikke 
kommer fram før det blir presentert i første versjon. Det vil gjøres en evaluering etter en tid, og det vil bli 
foretatt nødvendige justeringer. Det er også slik at behov for nasjonale veg- og transportdata vil kunne endre 
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seg over tid. Av disse grunner må det tas høyde for framtidige endringer i kategoritilhørigheten. Normalt vil 
endringer iverksettes i forbindelse med nye versjoner av Datakatalogen. 

4 Utdypende informasjon om Nasjonale oppgaver 

Nedenfor er beskrivelser av de nasjonale oppgavene det er tatt utgangspunkt i ved vurderingen av hva som er 
nasjonale data og ikke.  

4.1 NTP – Oversiktsplanlegging 

Arbeid med å planlegge og prioritere tiltak i vegnettet på overordnet nivå. Viktig med god dokumentasjon av 
eksisterende vegnett. Behov for bl.a. følgende informasjon: 

- Selve vegnettet med lengder av hovedveger, g/s-veger, topologi, vegforvaltere, vegstatus, m.m. 
- Ulike typer klassifisering av vegnettet, f.eks. riksvegruter og funksjonsklasse.  
- Standarden på vegene, f.eks. alder, antall felt, kurvatur, vegbredde og vegnormalstandard. 
- Oversikt over bruer og tunneler. 
- Avviklingsinformasjon i form av trafikkmengde, fartsgrense og bruksklasse. 
- Strekninger med spesielle utfordringer som vinterstengte veger, skredutsatte strekninger, 

risikoutsatte strekninger og ulykkesstrekninger. 
- Ulykkesrisiko, skadegrad, m.m. 

4.2 Vegnett – Navigasjon - Ruteplan 

Mulighet for å kunne beregne kjørerute i vegnettet. Tilbud til blålys-etatene. Ønskelig å kunne tilby 
ruteberegning for ulike trafikantgrupper. Viktig med topologi i vegnettet, samt «motstand» på lenkene, dvs. 
faktorer som gjør en rute ugunstig å kjøre framfor andre ruter. Behov for bl.a. følgende informasjon: 

- Selve vegnettet med noder og lenker samt administrativ informasjon om vegene. 
- Klassifisering som sier noe om funksjon og standard. 
- Fysiske hindringer/innsnevringer som høydebegrensninger, svingerestriksjoner, kjørerestriksjoner, 

vegsperringer, kraftige stigninger, strekninger med smal vegbredde, begrensninger i bruksklasse, m.m. 
- Fartsgrense, trafikkmengde, feltinformasjon, m.m. 

4.3 Vegstatistikk – SSB – EØS/EU  

Det etterspørres informasjon fra bl.a. SSB og EØS/EU i forbindelse med statistikkføring rettet mot veg og 
vegtrafikk. Behov for bl.a. følgende informasjon: 

- Veglengder for ulike vegkategorier og vegtyper. 
- Vegstandard, f.eks. veger med midtlinje, veger med midtdeler/midtrekkverk og motorveg. 
- Holdeplasser med informasjon om universell utforming. 
- Trafikkulykker. 
- Tunneler og tunnelhendelser. 

4.4 Beredskap – Nødsituasjoner 

Fra tid til annen oppstår det alvorlige hendelser som har innflytelse på vegtrafikken. Det kan f.eks. være flom, 
skred/skredfare, snøstorm, tunnelbrann eller større ulykker. I slike situasjoner har vegmyndighetene, politi, 
innsatsleder osv. behov for mye informasjon om vegnettet. Det er ikke alltid opplagt hvilken informasjon som 
kan bli etterspurt, men erfaringsmessig kan slik informasjon være avgjørende for å treffe riktige beslutninger. 
Eksempel på slik informasjon er: 

- Omkjøringsmuligheter og informasjon om disse i form av standard, bruksklasse, m.m. 
- Dreneringssystem. 
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- Tunneler med tilhørende informasjon om nødsystem, evakueringsmuligheter, ventilasjon, m.m. 
- Skred og skredfare. 

4.5 Trafikksikkerhet – Ulykkesanalyse – Nullvisjon 

Det samles inn mye detaljinformasjon om trafikkulykker for å kunne gjøre analyser og finne sammenhenger. I 
den forbindelse er det verdifullt å kunne gjøre analyser der en setter ulykkestall opp mot vegens utforming og 
informasjon om sikkerhetstiltak. Behov for bl.a. følgende informasjon: 

- Trafikkulykker. 
- Informasjon om vegtyper, vegkryss, utforming, m.m. 
- Sikkerhetsutstyr/tiltak som rekkverk, skilting, vegoppmerking og ATK. 

4.6 ITS 

Norge forplikter seg gjennom ITS-direktivet å levere data til felles europeiske løsninger. I tillegg er dette et 
område hvor vi ser for oss at det i tiden framover vil bli etterspurt stadig nye typer data, og mer og mer 
nøyaktige data, bl.a. i forbindelse med autonom kjøring. Informasjon som er etterspurt: 

- Vegnettsinformasjon. 
- Fart, skilting, vegoppmerking og ulike typer restriksjoner. 

4.7 Vegtrafikksentral – veginformasjon 

I forbindelse med trafikkavvikling er det behov for statisk veginformasjon fra NVDB. Dette formidles via VTS 
eller informasjonssider der hver enkelt trafikant selv kan finne informasjon om veger og vegsystemet. Eksempel 
på informasjon: 

- Vegnett, vegnummer, vegkategori, m.m. 
- Tunneler. 
- Skilt og signalanlegg. 

4.8 Klima og miljø 

Det er mye fokus på klima og miljø, og godt datagrunnlag på dette området blir viktig. Det kan gjelde utslipp av 
klimagasser, luftforurensing, støy, vannforurensning, m.m. Aktuelle data: 

- Vegnett inkludert høydeprofil/stigning. 
- Trafikkmengde. 
- Vilttrekk og faunapassasjer. 

4.9 Veglister – Dispensasjonsvurdering 

Det utarbeides veglister to ganger per år. I tillegg gjøres det vurderinger av dispensasjonssøknader samt 
egnethet for modulvogntog på nye strekninger, m.m. I dette arbeidet er det viktig med godt datagrunnlag. 

- Forvalte og vise bruksklasse. 
- Informasjon om vegnettet i form av vegbredde, stigning, kurvatur, antall felt og trafikkmengde. 
- Andre beregninger som høydebegrensning, aksellastbegrensning på bruer, m.m. 



Trygt fram sammenvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no
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