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1 Innledning 
Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og 
objekter som er knyttet til vegen. Det dreier seg om informasjon som benyttes til mange formål, 
blant annet planlegging og utredning, drift og vedlikehold, til navigasjon og rapporter. Dette gjør at 
det til enhver tid, er nødvendig at NVDB inneholder oppdatert informasjon om vegene alle de 
forskjellige vegforvalterne har ansvar for. En vegforvalter er i tillegg til Statens vegvesen (SVV), Nye 
Veier AS, en fylkeskommune eller et offentlig-privat samarbeid (OPS).  
 
For å kunne registrere objekter i NVDB og stedfeste informasjonen på riktig sted i vegnettet, trenger 
vi et referansesystem. Vegnettsdata og viktige objekttyper som naturlig hører sammen med 
vegnettet, benyttes for å oppdatere referansesystemet i NVDB. Det er ikke mulig å registrere andre 
objekter i NVDB uten å legge inn vegnettet først. 
 
Dette dokumentet stiller krav til vegnettsleveransen. Det vil si leveransetidspunkt, innhold, kvalitet 
og format på data som vegforvaltere skal levere til SVV. Dokumentet skal også gjelde ved 
gjennomføringsavtaler der det er kommunale eller private utbyggere på europa-, riks- eller 
fylkesvegnettet. 

1.1 Definisjoner 
Vegnett Et sammenhengende nettverk for kjørende, gående og syklende. Vegene skal 

være lengre enn 50 meter, eller inngå som en del av et nettverk. 

Anleggsvegnett Veg under bygging som legges inn for større prosjekter slik at den nye vegen er 
tilgjengelig for registrering av objekter i NVDB før vegen er åpnet. 

2 Kontaktinformasjon  
Det skal opprettes en oversikt over de kontaktpersonene som er involverte i vegnettsleveransen. 
Kontaktpersonene skal benyttes for å fastsette alle avklaringene som må gjøres for hvert enkelt 
prosjekt. Disse avklaringene er markert med blå bokser i dette dokumentet. 

3 Leveranseplan 
Vegnettet skal være på plass i NVDB den dagen anlegget åpner, og i noen tilfeller enda tidligere. 
Prosjektets størrelse og omfang avgjør hvor mange ganger vegnettet må leveres i løpet av 
prosjektets levetid.  

 

3.1 Mindre prosjekter 
Ved mindre prosjekter der det ikke er behov for anleggsvegnett i NVDB, leveres vegnettsdata én 
gang. Men i de tilfellene der det opprettes en midlertidig veg som har betydning for kjøremønsteret, 
og som har en varighet lengre enn 3 måneder, leveres vegnettsdata minst to ganger. 
 

Fase Tidspunkt Aktivitet Leveranse til 
vegnettsansvarlig 

Planfase Reguleringsplan Omklassifiseringsvedtak iht. vegloven 
parallelt med reguleringsvedtak. 

Informere om 
vedtak 

Tidspunkt for leveranse avklares alltid for det enkelte prosjekt. 
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Byggefase Anleggsstart Opprette forekomst av veganlegg i NVDB 
om dette ikke allerede eksisterer 
(objekttype 30 - veganlegg). 

 

Senest 1 måned 
før vegåpning 

Levere oppdaterte data for anlegget for 
innlegging i NVDB. 

Komplett vegnett 

Driftsfase Vegåpning Registrere manglende egenskaper jf. 
Tabell 7.  

 

Tabell 1: Oversikt over vegnettsrelaterte aktiviteter ved mindre prosjekt. 

3.2 Store prosjekter 
Ved store prosjekter vil det være behov for å registrere anleggsvegnett i NVDB. Anleggsvegnettet 
benyttes bl.a. for å kunne registrere andre vegobjekt i NVDB som er relevant på et tidlig tidspunkt, 
for eksempel data om tunneler og bruer. Vegnettet endrer status fra Veg under bygging til 
Eksisterende veg når vegen åpnes.  

 
Ved store prosjekter vil det være behov for minst to leveranser av vegnettsdata: 

1. leveranse – Leveranse av anleggsvegnett 
Hovedvegen for hele anlegget danner grunnlaget for anleggsvegnettet, dvs. senterlinje veg på 
hovedvegen og andre viktige sideveger, f.eks. ramper, rundkjøringer og tilførselsveger. Til dette 
benyttes det best tilgjengelige datasettet som eksisterer ved anleggsstart. 
 
2. leveranse – Leveranse av et komplett vegnett 
Et komplett vegnett består av alle veger som er berørt, dette gjelder også alle sideveger og 
avkjørseler. Det skal leveres vegnett for både kjørende, gående og syklende. Se for øvrig 
kapittel 4.1.2. 
 

I store prosjekter vil det ofte være aktuelt å ha flere leveranser, for eksempel i forbindelse med 
delåpninger eller opprettelse av midlertidige veger som har betydning for kjøremønsteret og som har 
en varighet lengre enn 3 måneder. Tidspunkt og detaljer for delleveranser avklares alltid for det 
enkelte prosjekt. 
 

Fase Tidspunkt Aktivitet Leveranse til 
vegnettsansvarlig 

Planfase Reguleringsplan Omklassifiseringsvedtak iht. vegloven 
parallelt med reguleringsvedtak. 

Informere om vedtak 

Byggefase Anleggsstart Oppstartsmøte.  
Opprette forekomst av veganlegg i 
NVDB om dette ikke allerede eksisterer 
(objekttype 30 - veganlegg). 

 

Levere hovedlinjer for den nye vegen. 
Avklare når resten av vegnettet skal 
legges inn og sette opp en 
leveranseplan i forhold til dette. 

Hovedvegen og 
viktige sideveger 

Senest 3 
måneder før 
vegåpning 

Ha gjennomgang av prosjektet med 
vegnettsansvarlig i SVV. Avklare hvor 
eventuelle referansestolper skal settes 
ut og gi SVV tilgang til anleggsområdet 
for metrering av vegreferansesystemet. 

 

Senest 1 måned 
før vegåpning 

Levere oppdaterte data for anlegget for 
innlegging i NVDB. 

Komplett vegnett 

https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/30-Veganlegg
https://datakatalogen.atlas.vegvesen.no/#/30-Veganlegg
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Driftsfase Vegåpning Registrere manglende egenskaper jf. 
Tabell 7. 

 

Tabell 2: Oversikt over vegnettsrelaterte aktiviteter ved store prosjekt. 

4 Leveranse av vegnettsdata 
Dette kapittelet beskriver hvordan den digitale leveransen av vegnettsdata skal være bygd opp og 
organisert, for eksempel navngiving av filer og koding av objekter. Håndbøker fra Statens vegvesen 
stiller krav til den faglige utførelsen ved prosjektering og bygging.  

4.1 Krav til leveranse av vegnettsdata 
Krav til leveransen medfører krav til kompetanse hos rådgiver innenfor områdene SOSI1 og FKB2. Det 
medfører også krav til programvare med funksjonalitet innenfor produksjon, bearbeiding og kontroll 
av geografiske data.  
 
Komplett vegnettsleveranse skal bestå av følgende: 
• Datasett for Elveg 2.0 med nye veglenker 
• Datasett med endrede og slettede lenker, eventuelt manuskart som viser det samme 
• Forenklet FKB-datasett som hjelpedokumentasjon 
• Tegninger og fagmodeller 

 
Normalt sett vil det være plandata som må benyttes for å etablere vegnettet i og med at 
ferdigvegsdata sjelden er klare på det tidspunktet vegnettet skal inn i NVDB. Dataene skal likevel 
inneholde eventuelle justeringer som er gjort på anlegget i forhold til opprinnelig plan. 

4.1.1 Leveransemetode 

Alle datasettene sendes til vegnettsforvalteren via Datafangst, et felles filutvekslingsområde, eller pr. 
e-post. Tegninger og fagmodeller må sendes via e-post eller gis tilgang til på et felles område. Hvis 
andre metoder enn e-post benyttes, må vegnettsforvalteren varsles når leveransen er utført. 

4.1.2 Datasett med veglenker 

Ved etablering av vegnett i NVDB, er det SOSI Vegnett med egenskapen Type veg som angir hva en 
veglenke representerer. Et komplett vegnett skal dekke alle disse typene og danne et nettverk for 
kjørende, gående og syklende. De forskjellige typer veg er: 
 

Kanalisert veg GangOgSykkelveg Gatetun Bilferje 

EnkelBilveg Sykkelveg Gågate Passasjerferje 

Rampe Gangfelt Gangveg Traktorveg 

Rundkjøring Fortau Trapp Sti 

Tabell 3: Type veg i henhold til SOSI objektkatalog for Vegnett. 

Krav ved levering av data til NVDB vegnett: 
• Vegens senterlinje leveres for alle typer veg som er vist i Tabell 3.  
• På deler av vegnettet der kjørebanene er fysisk skilt fra hverandre, for eksempel med 

midtrabatt, leveres det to senterlinjer. En for hver kjøreretning. 
• Alle linjer skal ha korrekt høyde. 

 
1 SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er bransjestandarden for geografisk informasjon, og omfatter blant 

annet objektkatalog og et dataformat for utveksling av digitale kartdata 

2 FKB (Felles kartdatabase) er en samling datasett med de mest detaljerte kartdataene. 

http://sosi.geonorge.no/Produktspesifikasjoner/SOSI_standardisert_produktspesifikasjon_Elveg_2.0.pdf
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-2-generell-objektkatalog/vegnett-5.0-sosi-generell-objektkatalog.pdf
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• Over bruer og kulverter, og gjennom tunneler skal senterlinjen være merket med medium i 
henhold til Elveg 2.0. 

• Senterlinjene splittes kun i kryss med andre linjer som går i samme plan, eller der egenskaper 
endres. Endring i egenskaper kan f.eks. være der medium endres. 

4.1.3 FKB-datasett som hjelpedokumentasjon 

I tillegg til vegens senterlinje, skal det leveres geometri for alle objekttyper i henhold til Tabell 4. 
Dataene benyttes som bakgrunnsdata og bidrar til å etablere et korrekt vegnett for alle detaljnivåer i 
henhold til vegnettshåndboka, V830 Nasjonalt vegreferansesystem.  
 

FKB datasett Objekter  
FKB Veg Vegdekkekant 

FKB Veg AnnetVegarealAvgrensning  

FKB Veg Kjørebanekant (ved flerfeltsveg og avkjøringsfelt) 

FKB Veg GangfeltAvgrensning 

FKB Veg Vegbom 

Tabell 4: Objekttyper det skal leveres geometri for. 

Dataene skal leveres i henhold til gjeldende FKB-versjon på leveransetidspunktet. Type objekter kan 
endres når nye versjoner kommer. Hvilken versjon data skal leveres på, avklares i oppstartsmøtet. 
Gjeldende FKB Produktspesifikasjoner finnes her: https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner. 
Det er linket til registreringsinstrukser for de forskjellige objektene i NVDB objektliste.  
 
Eventuelle tillegg eller avvik fra tabellen skal avklares med vegnettsforvalteren. Denne leveransen må 
ikke forveksles med leveranse av ferdigvegsdata til Norge digitalt/Geovekst. 

4.1.4 Tegninger og modeller 

De fleste objekttyper som naturlig hører sammen med vegnettet, er restriksjoner eller av 
administrativ art og leveres derfor ikke som egne objekter i henhold til objektlista. For å kunne 
registrere tilhørende objekter er det derfor nødvendig å ha tegninger eller modeller som gir et godt 
bilde av den nye vegsituasjonen. Se kapittel 4.2 for en oversikt over hvilke objekter som legges inn 
samtidig med vegnettet. 
 
Håndbok V700 Tegningsgrunnlag og håndbok V770 Modellgrunnlag beskriver tegninger og 
fagmodeller. 
 
For prosjekter som er tegningsbaserte skal det leveres oppdaterte vegmodeller i åpne, standardiserte 
formater. Det kan gjerne leveres Quadri vegmodeller eller tilsvarende. Det kan også leveres 
oppdaterte DWG-filer som gir et godt bilde av den nye vegsituasjonen.  
 
Navning av tegninger: 

Prosjektfase- 
nummer 

Entreprise- 
nummer 

Tegningstype Fritekst Eksempel 

123456 Ek1 C gsv1 123456_ek1_C_gsv1 

 
 
  

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v830-nasjonalt-vegreferansesystem.pdf
https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner
https://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r700-2019.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/2016.03.14-handbok-v770-modellgrunnlag.pdf
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Aktuelle tegninger kan være: 

Tegning Hensikt 
B Oversikt B-tegningene skal gi oversikt over og være referanse for C- og D-tegningene. 

C Primærveg Gir god oversikt over den nye vegsituasjonen inkludert vegens senterlinje, 
vegkanter, kryss, gang- og sykkelveger og andre detaljer som kan ha innvirkning 
på definisjonen av referansesystemet i NVDB.  

D Sekundærveg Der C-tegninger ikke gir et komplett bilde av det sekundære vegnettet må D-
tegningene gi tilsvarende informasjon for denne delen av vegnettet som C-
tegninger gjør for primærveg. 

E Vegkryss og avkjørsler Gir ytterligere detaljer for kryss, avkjørsler, busslommer, rasteplasser etc. som 
kan ha innvirkning på nivådelingen av referansesystemet i NVDB. 

K Konstruksjoner Gir ytterligere detaljer for bruer, underganger og kulverter som kan ha 
innvirkning på bruk av MEDIUM på referansesystemet i NVDB. 

L Skilt og oppmerking Vegoppmerking viser referansesystemet på tvers av vegbanen, og er viktig for 
korrekt definisjoner av felt i NVDB. Skilt benyttes som grunnlag for registrere en 
rekke restriksjonsdata og administrative data som naturlig hører sammen med 
vegnettet i NVDB. 

Y-tegninger Eventuelle midlertidige veger som blir liggende i en lengre periode skal også 
legges inn i NVDB.  

Tabell 5: Oversikt over hvilke tegninger det kan være aktuelt å levere. 

For prosjekter som er modellbaserte, skal det leveres fagmodeller i DWG, LandXML eller annet 
omforent format. Det skal også gis tilgang til enhver tid oppdaterte innsynsmodeller. 
 
Navning av fagmodeller gis i henhold til håndbok V770 Modellgrunnlag: 

Prosjektfase- 
nummer 

Entreprise- 
nummer 

Modellnavn Fritekst Eksempel 

123456 Ek1 f-veg gsv1 123456_ek1_f-veg_gsv1 

 
Aktuelle fagmodeller kan være: 

Fagmodell Innhold Modellnavn Merknad 
Veg Nytt eller endret vegsystem f-veg  

Bru og konstruksjoner Veg- og gangbruer, kulverter, rør og 
andre bærende konstruksjoner 

f-bru  

Tunnel Nytt tunnelsystem eller rehabilitering av 
eksisterende tunneler. 

f-tunnel  

Skilt Prosjekterte skilt f-skilt Kan også finnes i 
andre fagmodeller 

Oppmerking Oppmerking på vegdekke f-merking  

Tabell 6: Oversikt over hvilke fagmodeller det kan være aktuelt å levere. 

 

 

  

Det avklares i det enkelte prosjekt hvilke tegninger eller fagmodeller som skal leveres. 
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4.2 Oppdatering av vegnettsreleaterte objekttyper i NVDB 
Vegnettsleveransen bidrar til at en del objekttyper som er viktige bl.a. for navigasjon, vil bli registrert 
i NVDB samtidig med det nasjonale vegreferansesystemet. Tabellen nedenfor viser hvilke objekttyper 
dette gjelder. For noen av disse er det kun enkelte egenskaper som vil bli lagt inn (se merknadsfeltet i 
Tabell 7). De resterende egenskapene må vegforvalteren eller tilhørende fagmiljø supplere med. 
 

Objektid Objekttype Merknad 

923 Beredskapsveg  

105/721 Fartsgrense/Fartsgrense variabel Kun egenskapen fartsgrense, andre egenskaper må 
suppleres. 

821 Funksjonell vegklasse  

813 Gågate  

591 Høydebegrensning Kun objekter med skiltet høyde < 4.5 meter, og kun 
denne egenskapen. 

606 Innkjøring forbudt  

100 Jernbanekryssing  

822 Landbruksvegklasse   

595 Motorveg Kun egenskapen motorvegtype, andre egenskaper må 
suppleres. 

924 Serviceveg  

573 Svingerestriksjon Ved skiltet svingeforbud 

856 Trafikkreguleringer  

607 Vegsperring  

107 Værutsatt veg  

Tabell 7: Oversikt over objekttyper SVV vil oppdatere i NVDB samtidig med at vegnettet legges inn. 

I tillegg kan det bli stilt krav om at vegforvalteren leverer data i henhold til NVDB Kategori-
inndelingen, og da spesielt de objektene som ligger i kategori 1 (en fullstendig oversikt over 
kategoriinndelingen finnes på vegvesen.no). 
 

 

4.3 Krav til FKB-datasettene  
Til forskjell fra leveranser av ferdigvegsdata til Norge digitalt/Geovekst ved avslutning av 
byggefasen3, skal det for vegnettsleveransen kun leveres et lite utvalg datasett. Det er likevel mange 
av de samme kravene som vil gjelde for disse datasettene. 
 
Full oversikt over de ulike FKB-datasettene og tilhørende produktspesifikasjoner finnes her: 
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/sosi-del-3-
produktspesifikasjoner. Produktspesifikasjonens Generell del inneholder nyttig informasjon som 
beskriver hovedprinsipper og generelle egenskaper. 
 
Objektene skal leveres med geometri (flate, kurve, punkt). Det er ikke tillat å levere annen geometri 
som f.eks. buepunkt eller klotoide. 
  

 
3 Dette kapittelet regulerer ikke vegforvalteren sine forpliktelser til å levere data til Norge Digitalt/Geovekst. Se 

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste. 

Det avklares i det enkelte prosjekt hvilke fagobjekter som skal leveres. 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse/
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/sosi-del-3-produktspesifikasjoner
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/sosi-del-3-produktspesifikasjoner
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/sosi-del-1-generell-del/realisering-i-sosi-format-5.0-sosi-generell-del.pdf
http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
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Som et minimum, skal følgende egenskaper leveres: 

• Objekttype  

• TypeVeg 

• Datafangstdato 

• Kvalitet (målemetode og nøyaktighet) 

• Medium (på veglenker som ikke ligger på terrenget/bakkenivå) 

4.3.1 Koordinatsystem og høydereferanse 

Data skal leveres i det koordinatsystem og i den høydereferansen som er benyttet på det enkelte 
prosjekt/anlegg dersom ikke annet er avtalt. Disse skal angis i filhodet på SOSI-filene. 

4.3.2 Filstruktur og format 

Leveransen skal bygges opp datasettvis i samsvar med inndelingen i FKB. 
Data skal leveres på gjeldende SOSI-format, om ikke annet er spesifiert for det enkelte prosjekt.  
 
Navning av datasett: 

Prosjektfase- 
nummer 

Entreprise- 
nummer 

Modellnavn Fritekst Eksempel 

123456 Ek1 f-veg gsv1 123456_ek1_Elveg 

123456 Ek1 f-veg gsv1 123456_ek1_FKB-Veg 

123456 Ek1 f-veg gsv1 123456_ek1_Elveg_Endret* 

 
* Dersom det også er avtalt at det skal leveres digitale data for endrede og slettede objekter, så skal 
følgende merking av endringsdata data benyttes: 
..ENDRINGSFLAGG 
…ENDRET_TYPE (S=Slettet, E=endret egenskaper) 
…ENDRET_TID (ååååmmdd) 

 
Det kan også være aktuelt å levere pdf-filer eller tilsvarende med manuskart der grensen mellom 
nytt og gammelt vegnett er markert, og de delene av det gamle vegnettet som er borte er markert 
spesielt.  

4.3.3 SOSI-Kontroll 

Som et hjelpemiddel for å sjekke at innholdet i SOSI-filene er i henhold til standarden, anbefales det 
at programmet SOSI-kontroll kjøres før leveransen. Programmet kan lastes ned på Kartverkets sider: 
https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/veiledere-og-verktoy/sosi-kontroll. 

https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/veiledere-og-verktoy/sosi-kontroll


Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no
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