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1 Innledning 
Det er gjort flere omfattende endringer rundt forvaltning av det offentlige vegnettet de siste årene. 

• Nye Veier AS har fra 2016 blitt tildelt ansvar for utbygging og drift av flere riksvegstrekninger. 

• SAMS vegadministrasjon ble opphevet 1/1-2020 og fylkeskommunene har nå alt ansvar 
knyttet til fylkesveger. 

• Statens vegvesen er omorganisert og har fått et tydeligere skille mellom 
utbygging/drift/vedlikehold og myndighet/nasjonale oppgaver. I dette dokumentet benyttes 
benevningen «Statens vegvesen» om den delen av Statens vegvesen som har nasjonale 
oppgaver og «Statens vegvesen (Utbygging/Vedlikehold)» om den delen av Statens vegvesen 
som har ansvar for bygging, drift og vedlikehold av riksveg. 

• Det er blitt færre og større kommuner hvilket kan medføre at kommunalt vegnett vil 
inkludere flere og viktigere veger. 

 
I instruks for Statens vegvesen fastsatt av SD 17/12-2019, er det blant annet uttrykt: «Statens 
vegvesen har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele vegsystemet». Videre står det: 
«Statens vegvesen har ansvar for Nasjonal vegdatabank og veitrafikksentralene, og skal arbeide for 
standardisering av vei-, trafikk- og transportdata». 
 
I dette dokumentet fokuseres det på håndtering av Nasjonal vegdatabank (NVDB) med tilhørende 
data som en nasjonal oppgave for Statens vegvesen. Nasjonal vegdatabank har to 
hovedmålsetninger:  

• NVDB skal tilby nasjonale veg- og transportdata for hele riks- og fylkesvegnettet. Dette 
gjelder digitale vegnettsdata og viktige fagdata relatert til de enkelte vegene.  

• NVDB skal være et system hvor hver enkelt vegforvalter kan forvalte egne veg- og 
transportdata.   

 
Statens vegvesen skal i forbindelse med dette: 

• Avgjøre hvilke veg- og transportdata som skal ha status som nasjonale og hvilke som skal ha 
status som vegforvalters egne data. 

• Stille krav til alle vegforvaltere av riks- og fylkesveger om dataleveranser for å sikre 
komplette nasjonale datasett. 

• Bestemme struktur på data i NVDB og stille krav til kvalitet på data.  

• Forvalte NVDB som system og gjøre data tilgjengelig for alle vegforvaltere. 
 
Dokumentet gir innledningsvis noe informasjon om NVDB, videre er det beskrevet mer om skillet 
mellom nasjonale og egne data, det er utdypet hvilket ansvar Statens vegvesen har i forhold til NVDB 
og det er konkretisert hva som kreves av dataleveranser fra de enkelte vegforvalterne. 
 
Dokumentet gjelder følgende vegforvaltere: 

• Statens vegvesen  • Rogaland fylkeskommune 

• Nye Veier AS • Agder fylkeskommune 

• Troms og Finnmark fylkeskommune • Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• Nordland fylkeskommune • Viken fylkeskommune 

• Trøndelag fylkeskommune • Innlandet fylkeskommune 

• Møre og Romsdal fylkeskommune • Oslo kommune 

• Vestland fylkeskommune • Offentlig-privat samarbeid (OPS) 
 
Det stilles krav til dataleveranser fra de enkelte vegforvalterne. For fylkeskommunene hjemles kravet 
i Vegdataforskriften «Forskrift om innhenting, kvalitetssikring og formidling av data knyttet til 
offentlig veg, trafikken m.m.». Denne regulerer ansvaret for dataleveranser om veg og trafikkdata for 
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fylkeskommunene og Oslo kommune. Vegdataforskriften skal, som det står i §1, «sikre innhenting, 
kvalitetssikring og formidling av data om offentlig veg og trafikken der, for å bidra til en sikker, 
effektiv, forutsigbar og miljøvennlig avvikling av trafikken og et godt underlag for planlegging, drift og 
vedlikehold av offentlig veg». Videre heter det i §3 at «Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke 
formater som skal benyttes, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles». 
 
Vegdataforskriften gjelder, slik den er formulert nå, kun for fylkeskommunene og Oslo kommune. 
Det er imidlertid satt i gang arbeid for å utvide denne til å gjelde alle forvaltere av riks- og 
fylkesveger. Inntil dette er endret, vil krav til dataleveranser fra Nye Veier AS til NVDB håndteres 
gjennom gjeldende avtale mellom Nye Veier AS og Statens vegvesen. Kravene til dataleveranser 
gjelder også Statens vegvesen.  
 
Kommunene har forpliktet seg til å ajourholde detaljerte kartdata gjennom forvaltning-, drift- og 
vedlikeholdsavtaler (FDV-avtaler) inngått gjennom Geovekst-samarbeidet og Norge Digitalt. 
Kommunene melder inn sine endringer til Kartverket, og Kartverket har ansvaret for å oppdatere det 
digitale, navigerbare vegnettet for kommunale, private og skogsveger i NVDB. 
 
Det finnes også nasjonale veg- og transportdata som ikke er lagret i NVDB, f.eks. trafikktelledata, 
vegmeldingsdata, reisetidsdata, vær- og føredata m.m. Krav til leveranse av slike data er ikke 
omhandlet i dette dokumentet. 

2 Om Nasjonal vegdatabank (NVDB)  
NVDB er en database som inneholder et komplett digitalt vegnett og tilhørende fagdata. NVDB-
systemet består av en sentral database med et API og et sett med klienter rundt. Nedenfor 
presenteres viktige komponenter i NVDB-systemet. 

 
Vegnett - vegreferansesystemet 
Referansesystemet i NVDB er en beskrivelse av det fysiske vegnettet og representerer et digitalt 
navigerbart vegnett. Det danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Referansesystemet består 
av: 

• Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle vegobjekter er stedfestet på. 

• Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget. 

• Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av 
vegnettet som hører til den aktuelle vegen. 

 
Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem beskriver referansesystemet i NVDB i detalj. 
Vegreferansesystemet er også beskrevet på vegvesen.no. 

 
Datakatalogen 
Datakatalogen til NVDB definerer eksakt hva som kan registreres av fagdata i NVDB. Den definerer 
vegobjekttyper med tilhørende egenskapstyper, kodelister (tillatte verdier) og lovlige relasjoner 
mellom vegobjekttyper. For mange av vegobjekttypene er det utarbeidet produktspesifikasjoner som 
utdyper nærmere hvordan data skal registreres. Disse inneholder innsamlingsregler, forklaringer, 
bilder og eksempler. Datakatalogen kommer i ny versjon 3-4 ganger i året. Datakatalogen og 
produktspesifikasjoner er tilgjengelig på https://www.vegvesen.no/nvdb/datakatalog/. 
 

Objektlister 
I tilknytning til NVDB er det definert to objektlister, Objektliste 1 og Objektliste 2. Objektlistene lister 
ut vegobjekttyper fra Datakatalogen og objekttyper fra SOSI Objektkatalog som det skal leveres data 
for til NVDB og felles kartbase (FKB). Objektliste 1 benyttes i forbindelse med driftskontrakter og 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/geovekst-samarbeidet
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v830-nasjonalt-vegreferansesystem.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/vegreferansesystem
https://www.vegvesen.no/nvdb/datakatalog/
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byggeprosjekt for Statens vegvesen, og er rettet mot entreprenører/konsulenter i kontraktene. 
Objektliste 2 benyttes for å kravstille leveranser fra Nye Veier AS til NVDB. 
 
Objektliste1 kan fritt benyttes av andre vegforvaltere i forbindelse med kravstilling av egne 
entreprenører/konsulenter. Informasjon om objektlistene finnes på 
http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste 

 
Programmeringsgrensesnitt - API  
Det tilbys et åpent nettbasert API for lesing av data fra NVDB, og et for skriving av data til NVDB. 
Dette gjør det mulig å hente ut data på en standardisert måte via Internett. API-ene er tett koplet 
mot Datakatalogen. 

 
NVDB-verktøy 
Nedenfor er det listet opp noen aktuelle NVDB-verktøy: 

• Vegkart – for innsyn, kartpresentasjon og eksport 

• Datafangst – for innhenting av data fra prosjekt 

• DAKAT – for administrering av Datakatalogen 

• Rapportgenerator – for standardrapporter  

• KurvGen – for etablering av kurvatur og vegbreddedata 
 
Disse verktøyene vil være tilgjengelige for alle vegforvaltere.  
 
I tillegg til verktøy som Statens vegvesen har utviklet, finnes det kommersielle verktøy for registrering 
av data i NVDB. Anskaffelse av slike verktøy skjer ikke gjennom Statens vegvesen. 

3 Innhold i NVDB – tre kategorier 
Innholdet i NVDB er delt i tre hovedkategorier ut fra om det er nasjonale data eller ikke, og ut fra 
hvem som har ansvar for å legge dataene inn i NVDB. 
 

Kategorinr. Kategorinavn Beskrivelse 
1 Digitalt navigerbart 

vegnett 
Data i denne kategorien omfatter selve vegnettet med tilhørende 
basisinformasjon. Statens vegvesen har ansvar for å legge inn og 
forvalte kategori 1-data i NVDB. Hver enkel vegforvalter må bidra 
med grunnlagsinformasjon. Dette er beskrevet mer i detalj i 
kapittel 5.2. 

2 Nasjonale fagdata Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. 
Disse dataene anvendes f.eks. i forbindelse med 
beredskapsarbeid, nasjonal statistikk for veg, NTP, 
samfunnsplanlegging, samfunnsøkonomiske analyser m.m.  Data 
skal ha nasjonal dekning på riks- og fylkesvegnettet. Hver 
vegforvalter må legge inn og forvalte kategori 2-data i NVDB for 
sitt vegnett. Dette er beskrevet mer i detalj i kapittel 5.3. 

3 Vegforvalters egne data Data i denne kategorien omfatter vegforvalters egne fagdata 
knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger inn og 
forvalter kategori 3-data i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 
Dette er beskrevet mer i detalj i kapittel 5.4. 

>3 Øvrige data Data i denne kategorien omfatter data som av ulike årsaker ikke er 
relevant for de enkelte vegforvalterne. Dette er beskrevet mer i 
detalj i kapittel 5.5. 

Tabell 3-1: Kategorier i NVDB 

http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste
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Det er utarbeidet et eget dokument som beskriver metode for kategoriinndeling og hvordan de 
enkelte vegobjekttyper er vurdert. Dokumentet er tilgjengelig på vegvesen.no. Gjeldende 
kategoritilhørighet for de enkelte vegobjekttyper og egenskapstyper fremkommer av Datakatalogen.  
 
Statens vegvesen forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i kategoritilhørighet for 
vegobjekttyper og egenskapstyper og endring i Datakatalogen. Dette vil kunne medføre endring i 
krav til dataleveranser. Slike endringer påvirkes av teknologiutvikling, endrede krav i samfunnet, 
endrede krav til rapportering og statistikk, politisk styring m.m. Endring vil skje i tilknytning til nye 
versjoner av Datakatalogen. Datakatalogen kommer i nye versjoner 3-4 ganger per år. 

4 Statens vegvesen sitt ansvar knyttet til NVDB 
I det følgende er det punktvis beskrevet hvilket ansvar Statens vegvesen har knyttet til NVDB. 
 

1. Staten ved Statens vegvesen har systemansvar for NVDB, herunder ansvar for utvikling, 
vedlikehold og drift.  

2. Statens vegvesen definerer NVDB-API for les og skriv og bestemmer hvilke dataformat som 
skal støttes for eksport og import.  

3. Statens vegvesen fastsetter gjennom Datakatalogen hvilke data som skal være mulig å lagre 
i NVDB og hvordan dataene skal være strukturert.  

4. Statens vegvesen fastsetter hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilke av kategoriene 1-
3. 

5. Statens vegvesen har forvalteransvar for kategori 1-data i NVDB for alle riks- og fylkesveger, 
og stiller krav til de enkelte vegforvalterne om å levere grunnlagsdata for disse vegene. 

6. Statens vegvesen stiller krav til de enkelte vegforvalterne om å legge inn kategori 2-data i 
NVDB.  

7. Statens vegvesen skal legge til rette for at de enkelte vegforvaltere skal kunne forvalte sine 
kategori 3-data i NVDB. 

8. Statens vegvesen skal ha en tilgjengelig kontaktperson som skal følge opp konkrete 
dataleveranser fra de enkelte vegforvalterne til NVDB. 

9. Statens vegvesen har ansvar for å gi de enkelte vegforvalterne tilgang til data i NVDB og 
tilrettelegge for at de skal kunne legge inn data på en hensiktsmessig måte. 

10. Statens vegvesen har ansvar for å informere om kommende endringer i kategoriinndeling, 
Datakatalog og Objektliste. Omfattende endringer skal varsles seinest 2 måneder før ny 
versjon, mindre endringer skal varsles seinest 2 uker før ny versjon. Informasjon om 
kommende versjoner gjøres tilgjengelig på vegdata.no 

5 Dataleveranser - Krav til de enkelte vegforvalterne 
Det stilles krav om dataleveranser fra vegforvaltere i forbindelse med at det gjennomføres utbygging 
og forvaltning av vegnettet som er av en slik karakter at det medfører behov for oppdatering av data 
i NVDB.  
 
I det følgende er det beskrevet konkrete krav til dataleveranser som gjelder for de enkelte 
vegforvalterne for sine veger. I tilfeller der en vegforvalter A avtaler med en vegforvalter B om å 
gjennomføre et prosjekt på «sitt» (vegforvalter A sitt) vegnett, er det vegforvalter A sitt ansvar å 
sørge for at det blir levert data til NVDB. Hvem som skal gjøre den konkrete jobben må de to 
vegforvalterne bli enige om seg imellom. 
 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse/
https://www.vegdata.no/datakatalogen/datakatalogversjoner/
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Det skilles på krav til leveranser for kategori 1-3, samt for de ulike situasjonene som er listet opp i 
Tabell 5-1. 
 

Situasjon Beskrivelse 
a. Prosjekt med vegnettsendring Bygge-/vedlikeholdsprosjekt hvor det inngår endring i det fysiske 

vegnettet. 

b. Prosjekt uten vegnettsendring Prosjekt uten endring i vegnett. Kan f.eks. være prosjekt for 
utskifting av stikkrenner, tunneloppgradering og skiltfornying. 

c. Fortløpende endringer En del data skal ajourholdes fortløpende, uavhengig av prosjekt, 
enten i faste sykluser eller på bakgrunn av vedtak som gjøres. 
Eksempelvis bruksklasse, fartsgrense m.m. 

d. Etterslep Eksisterende vegstrekninger hvor det er manglende eller 
mangelfulle data i NVDB. 

Tabell 5-1: Situasjoner der det skal leveres data. 

5.1 Generelle krav 

Tabellen nedenfor viser hvilke krav som gjelder for de ulike kategoriene og situasjonene.  
 

 Generelt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Etablere 
kontakt 

Opprette 
«Veganlegg» i 
NVDB  

Levere 
grunnlag 
for 
vegnett 

Levere 
grunnlag for 
NVDB-
vegobjekter  

Etablere og 
oppdatere 
NVDB-
vegobjekter 

Etablere og 
oppdatere 
NVDB-
vegobjekter 

a. Prosjekt med 
vegnettsendring 

X X X X X O 

b. Prosjekt uten 
vegnettsendring 

X X  X X O 

c. Fortløpende 
endringer 

X   X X O 

d. Etterslep X  (X) X X O 

Tabell 5-2: Krav til leveranser for ulike kategorier og situasjoner. X=Krav, O=Opsjonelt 

I de følgende kapitlene er de enkelte kravene beskrevet.  

5.1.1 Etablere kontakt 

Den enkelte vegforvalter har ansvar for at det opprettes en kontaktperson mot NVDB, både for de 
enkelte prosjekt og for data som skal følges opp fortløpende. Dette meldes til Statens vegvesen før 
prosjektet starter. Statens vegvesen kontaktes ved å fylle ut kontaktskjema på vegvesen.no.  Statens 
vegvesen vil melde tilbake hvem som er kontaktperson hos seg. 

5.1.2 Opprette «Veganlegg» 

Vegforvalter skal opprette forekomst av «Veganlegg» (vegobjekttype 30) med tilhørende 
egenskapsdata i NVDB for alle relevante prosjekt. Ved oppstart av prosjektet skal det angis: 
 

• Type prosjekt 

• Navn på prosjekt 

• Beskrivelse av prosjekt 

• Dato byggestart  

• Dato ferdigstilt 

• Medfører vegnettsendring (J/N) 

• Prosjektreferanse  

• Eier 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/kontakt-nvdb
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Veganlegg skal stedfestes til eksisterende vegnett (fra-til). Egengeometri i form av flate kan med 
fordel angis for prosjekt som omfatter ny veg. Link til egne nettsider som gir mer informasjon om 
prosjektet, vil også være nyttig å ha med. Navnet som benyttes på veganlegg skal også benyttes på 
eventuelle Datafangst-kontrakter som opprettes. 
 
Etter hvert som data leveres til NVDB, skal følgende egenskapsdata angis til «Veganlegg»: 

• Kategori 1, dato grunnlag levert 

• Kategori 2, dato OK 

• Kategori 3, leveranse (kan gjerne gis tidligere) 
 
I tillegg oppdateres «Dato ferdigstilt» om det er endring i ferdigstillelsesdato. 
 
Beskrivelse av «Veganlegg», tilhørende egenskapstyper og eksempler finnes i Datakatalogen 
(https://datakatalogen.vegdata.no/30-Veganlegg) med tilhørende produktspesifikasjon. 

5.2 Krav til kategori 1-data 

Kategori 1-data omfatter selve vegnettet samt en del fagdata. Vegforvalter skal levere grunnlag for 
kategori 1-data. Statens vegvesen skal legge data inn i NVDB. Leveransen deles inn i grunnlag for 
vegnett og grunnlag for NVDB-vegobjekter. Tabell 5-2 viser hvilke krav som gjelder. 

5.2.1 Grunnlag for vegnett 

Grunnlag for vegnett skal bestå av følgende deler: 

• 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 
 
Detaljer om de enkelte delene er beskrevet i «Mal for leveranse til vegnett». 
 
De viktigste kravene som gjelder er oppsummert her:  

1. Det skal gjennomføres et oppstartsmøte mellom kontaktperson hos vegforvalter og Statens 
vegvesen seinest 1 måned etter anleggsstart. Her skal det gås gjennom første 
dataleveranse og settes opp leveranseplan, samt avtale møte i forkant av sluttleveranse. 
Møteform avtales med kontaktperson hos Statens vegvesen og kan tilpasses ut fra 
prosjektets omfang. 

2. Det skal leveres en første leveranse basert på prosjekterte data før byggestart som 
grunnlag for å etablere anleggsvegnett. Leveransetidspunkt avtales med kontaktperson hos 
Statens vegvesen. I mindre prosjekt kan denne leveransen reduseres/utelates. Dette 
avgjøres av kontaktperson hos Statens vegvesen. 

3. Vegforvalter skal levere en endelig leveranse basert på ferdig bygd veg seinest 1 måned før 
vegåpning. Dette blir grunnlag for endelig vegnett. Leveransetidspunkt skal avtales med 
kontaktperson hos Statens vegvesen. 

4. Dersom det i prosjektet inngår en eller flere midlertidige veger som har betydning for 
kjøremønsteret, og som har en varighet lengre enn 3 måneder, skal det leveres data også 
for disse. Tidspunkt og omfang for disse leveransene avtales med kontaktperson. 

5. Det skal leveres vegnettsgrunnlag for alle typer veg som er definert i SOSI-Vegnett og som 
er berørt i prosjektet.  

https://datakatalogen.vegdata.no/30-Veganlegg
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/eksport/produktspesifikasjon/index.htm
http://sosi.geonorge.no/Produktspesifikasjoner/SOSI_standardisert_produktspesifikasjon_Elveg_2.0.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/mal-for-leveranse-til-vegnett.pdf


 

8 
 

5.2.2 Grunnlag for NVDB-vegobjekter 

For at Statens vegvesen skal kunne ajourholde kategori 1-data i NVDB, kreves det at vegforvalter 
framskaffer grunnlagsdata.  På vegvesen.no er det lagt ut en tabellarisk oversikt som viser hvilke 
kategori 1-data det ønskes datagrunnlag for. Der finnes det også utdypende beskrivelser for noen 
vegobjekttyper. Som det framkommer av oversikten, kreves det ikke datagrunnlag for alle 
vegobjekttyper som er angitt som kategori 1 i NVDB.  
 
For prosjekt med vegnettsendring (situasjon a) leveres disse dataene 1 måned før vegåpning. For 
øvrige prosjekter (situasjon b) leveres disse dataene før prosjektet avsluttes. For fortløpende 
endringer (situasjon c) leveres det oppdatering 1 gang per måned om ikke annet er beskrevet i 
oversikten.  

5.3 Krav til kategori 2-data  

Som det framgår av Tabell 5-2, stilles det krav til etablering og oppdatering av NVDB-vegobjekter. 
Datakatalogen beskriver hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår i kategori 2.  
 
Følgende bestemmelser gjelder for kategori 2-data: 

1. Vegforvalter skal legge kvalitetssikrede data tilhørende riks-/fylkesveger direkte inn i NVDB. 
Data knyttet til riksveger skal koples til vegnett som har vegkategori = europa- eller riksveg. 
Data knyttet til fylkesveger skal koples til vegnett som har vegkategori = fylkesveg.  

2. Data skal være i henhold til Datakatalogen, gjeldende produktspesifikasjoner og 
registreringsveiledninger.  

3. Data skal være fullstendige. Alle reelle forekomster ute på vegen skal være representert i 
NVDB. 

4. Data skal ha stedfestingsnøyaktighet i henhold til angitte krav i Datakatalogen. Informasjon 
om reell stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis for de enkelte forekomstene. 

5. For prosjekt med nytt veganlegg, skal data være lagret i NVDB seinest 1 måned etter at 
vegen er åpnet for trafikk (unntak: se pkt. 6).  For øvrige prosjekt skal data være lagret i 
NVDB seinest 1 måned etter at prosjektet er avsluttet.  

6. Forekomster av tunnel og tunnelløp (vegobjekttype Tunnel og Tunnelløp) skal legges inn i 
NVDB så snart anleggsvegnett er etablert. Øvrige tunneldata skal være i NVDB før vegen 
åpner for trafikk.   

7. For veger som åpnes parsellvis, skal det legges inn data for hver parsell seinest 1 måned 
etter at parsellen har åpnet for trafikk. 

8. Vegforvalter skal fortløpende ajourholde kategori 2-data knyttet til «sitt» vegnett i NVDB i 
forbindelse med drift, vedlikehold og forvaltning av vegnettet. Frist for å oppdatere 
fortløpende endringer (situasjon c) er normalt 1 måned etter at endringen ble gjort.  

9. I tilfeller der det er mangelfulle data i nasjonale datasett (etterslep – situasjon d) på 
eksisterende riks-/fylkesvegnett, stilles krav om at de enkelte vegforvalterne utarbeider en 
plan for å komme à jour. 

5.4 Kategori 3-data  

Kategori 3-data er hver enkel vegforvalter sine egne data. Det framgår av Datakatalogen hvilke 
vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår i kategori 3. 
 
Følgende bestemmelser gjelder for kategori 3-data: 

1. Statens vegvesen stiller NVDB til disposisjon for alle vegforvaltere nevnt innledningsvis, 
samt kommunene for lagring av kategori 3-data.  

2. Den enkelte vegforvalter er selv ansvarlig for egne data i denne kategorien.  
3. Data skal være i henhold til Datakatalogen, gjeldende produktspesifikasjoner og 

registreringsveiledninger.  

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse/leveranse-av-grunnlagsinformasjon/
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/eksport/produktspesifikasjon/index.htm
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/
http://tfprod1.sintef.no/datakatalog/eksport/produktspesifikasjon/index.htm
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4. Data som skal benyttes i forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunneler, må være inne 
i NVDB før vegen åpner for trafikk. 

5. Data skal ha stedfestingsnøyaktighet i henhold til angitte krav i Datakatalogen. Informasjon 
om reell stedfestingsnøyaktighet og målemetode skal angis. 

6. Den enkelte vegforvalter ansees som eier av NVDB-data i kategori 3 som er koplet til 
vegnettet vegforvalteren har ansvar for. 

5.5 Data i øvrige kategorier 

Data i øvrige kategorier vil være tilgjengelig for de enkelte vegforvalterne i en gitt periode. 
Vegforvalterne kan melde inn ønske om å få flyttet vegobjekttyper/egenskapstyper fra denne 
kategorien til f.eks. kategori 3. 

6 Andre bestemmelser 

6.1 Utgifter 

Vegforvalterne dekker selv alle direkte kostnader de måtte ha med å følge opp arbeidet med 
innlegging av data.  

6.2 Utvikling 

Dersom Statens vegvesen og en eller flere vegforvaltere finner det hensiktsmessig å utvikle verktøy 
sammen, skal de før utvikling starter, avtale hvordan utviklingskostnadene skal fordeles. Statens 
vegvesen skal eie det utviklede verktøyet. Alle vegforvaltere skal ha ubegrenset bruksrett til slike 
verktøy. 

7 Lenkesamling 
• Vegdataforskriften 

• Datakatalogen 

• Objektlista 

• Vedlegget Kategorier og kategoritilhørighet i NVDB 

• Vedlegget Tabellarisk oversikt over kategoriinndelingen 

• Vedlegget Mal for leveranse av vegnett 

• Nettsiden Dataleveranse til NVDB 

• Nettsiden Leveranse av grunnlag for Kategori 1-data 

• Vedlegget Tabellarisk oversikt over vegobjekttyper i kategori 1 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-03-1525
https://www.vegvesen.no/nvdb/datakatalog/
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/objektliste
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/kategorier-og-kategoritilhorighet-i-nvdb.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/kategorier-og-kategoritilhorighet-i-nvdb-vedlegg-20210902.xlsx
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/mal-for-leveranse-til-vegnett.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/dataleveranse/leveranse-av-grunnlagsinformasjon/
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/teknologi/nvdb/tabell_kategori1_20210902.xlsx
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