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1 Beskrivelse av arbeidsgruppens prosess 

1.1 Innledende om oppdraget 

I oppdragsnotatet fra samferdselsdepartementet står det 

…det foreligger behov for en forskrift som nærmere regulerer det nasjonale ansvaret for vegdata og 
vegtrafikkinformasjon, de ulike vegmyndighetenes og Nye Veier AS leveranser til Nasjonal 
vegdatabank (NVDB) og vegtrafikksentralene og andre aktuelle spørsmål som gjelder dette området. 
Avviklingen av sams vegadministrasjon fra 1. 1. 2020 har etter departementets vurdering aktualisert 
behovet for bedre forskriftsregulering av ansvaret og oppgavene lagt til NVDB og 
vegtrafikksentralene, herunder behov for tydeligere regulering av leveransene til disse enhetene/ 
delene av statens ansvar og samarbeidet mellom de ulike veimyndighetene og aktørene knyttet til 
dette. 

Det understrekes også at tilgangen til informasjon på dette området er viktig for at 
regjeringen og Stortinget skal ha et nødvendig kunnskapsgrunnlag om tilstanden og ulike 
behov innen vegsektoren i sitt arbeid med å fastsette bl.a. de økonomiske rammene for 
vegsektoren, herunder rammetilskudd for fylkeskommunene og tilskuddsordninger til 
fylkeskommunale veger. 

I oppstartsnotatet til arbeidsgruppene står det: 

Arbeidsgruppenes hovedoppgave er å finne ut hvilket innhold/tematikk i håndbøker og 
kravdokumenter som bør hjemles i en ny forskrift om vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg. 

Videre står det: 

Oppdraget for arbeidet som nå er igangsatt er å lage forskrift(er) til veglova §10 som gir en helhetlig 
regulering av ansvaret og oppgavene, herunder hvilket ansvar og plikter som skal kunne pålegges 
andre vegmyndigheter og vegforvaltere, for at nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon og 
trafikkstyring for offentlig veg skal fungere best mulig. 

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem, og kravdokumenter som regulerer leveranser 
til NVDB er nevnt i oversikten over håndbøker og kravdokumenter som skal gjennomgås eller 
revideres. 

Prosjektets effektmål og resultatmål oppsummeres slik:  

Arbeidet skal altså sikre at ansvaret og oppgavene som vegeiere i Norge i dag har og gjør for å samle 
inn vegdata og bruke disse kan videreføres uten opphold og med samme kvalitet og anvendelse. 
Herunder:  

• Sikre leveransene til Nasjonal Vegdatabank og nasjonale systemer for trafikkinformasjon 

• Avklare roller og ansvar og samarbeidsplikt mellom ulike vegmyndigheter og vegforvaltere for at 

Statens vegvesens vegtrafikksentraler kan ivareta trafikkinformasjon, trafikkstyring og 

trafikkberedskap for offentlig veg. 

Det er også et selvstendig mål at alle vegmyndigheter/vegforvaltere og andre relevante interessenter 
i tilstrekkelig grad skal oppleve at de er involvert i prosjektet, at de kan medvirke til at prosjektet 
produserer et godt resultat, og at deres interesser er godt i ivaretatt.  
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Gjennom denne rapporten har arbeidsgruppen for Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB 
forsøkt å gi svar på oppdraget. NVDB er et system som omfatter mange forskjellige 
fagområder. Det har derfor ikke vært mulig for arbeidsgruppen å gå i detalj innenfor de 
forskjellige områdene, men har sett på løsninger på et mer overordnet nivå. Vi har likevel 
hatt veldig gode diskusjoner i arbeidsgruppen, og har i fellesskap kommet frem til innholdet i 
denne rapporten. 

 

1.2 Fokus for arbeidsgruppe Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB 

Arbeidsgruppens ansvarsområde dreier seg i hovedsak om forholdet til Nasjonal 
vegdatabank, NVDB. NVDB er et system for å håndtere nasjonale vegdata, se kap. 2.1. 
Nasjonalt vegreferansesystem er grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Statens vegvesen, 
Nye Veier AS, fylkeskommunene og kommunene har alle ansvar for forskjellige deler av 
vegnettet, og registreringer for egne veger i NVDB. Videre i dette notatet omtales disse som 
Vegforvaltere. 

For at brukere av NVDB skal få tilgang til de dataene de trenger for å kunne utføre sine 
oppgaver, så må dataene være oppdatert slik spesifikasjonene av dataene sier de skal være. 
Se mer om bruk av data fra NVDB i kap. 2.7. Brukerne har en forventing om at data i NVDB 
tilfredsstiller kravene som er satt. Det er også en forventning om at man kan stole på 
offentlige data. F.eks. er forskjellige typer data fra NVDB svært viktig for blålysetater og i 
andre former for beredskapsarbeid. 

NVDB er en anerkjent systemløsning både i europeisk sammenheng og internasjonalt. 
Gjennom et målrettet arbeide over flere ti-år har NVDB på mange fagområder et 
datainnhold som er til stor nytte for mange formål. Allerede i 2008 hadde Norge en av de 
beste vegdatabasene i Europa.1 Verden har jo heldigvis gått fremover siden 2008, men ikke 
så veldig fort på dette området. Vi må regne med at nye krav for å fremme automatisert 
transport vil gjøre at flere må tilrettelegge gode nasjonale databaser fremover. 

Alle vegforvaltere har i dag, på hver sine måter, et ansvar for å bidra til at vegnett og fagdata 
i NVDB er oppdatert. Regionreformen har medført at vi har fått betydelig mange flere 
vegforvaltere i Norge, spesielt for riks- og fylkesvegnettet. For at NVDB skal være til god 
nytte i mange prosesser også fremover, så er vi avhengig av at alle vegforvaltere også 
fremover oppfyller kravene som blir stilt til dem. 

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem, og kravdokumenter som regulerer leveranser 
til NVDB er nevnt i oversikten over håndbøker og kravdokumenter som skal gjennomgås eller 
revideres i dette prosjektet. Arbeidsgruppen har sett på disse, og kommer med forslag til 
videre arbeide med dokumentene. Arbeidsgruppen har også sett på andre krav som stilles til 
kommunene som vegforvaltere i forhold til oppdatering av NVDB.  

 
1 NPRA and SINTEF (2008). ROSATTE: ROad Safety ATTributes exchange infrastructure in Europe: Deliverable D1.1 

State of the Art (https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-

v10.pdf). 

 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/_attachment/2993783?fast_title=H%C3%A5ndbok+V830+Nasjonalt+vegreferansesystem.pdf
https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-v10.pdf
https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-v10.pdf
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Arbeidsgruppen ser at dagens vegdataforskrift trenger å få utvidet sitt virksomhetsområde, 
men at forskriften ellers er veldig god. Arbeidsgruppen har en del kommentarer til de 
forskjellige paragrafene i forskriften, men mener at det er viktig at forskriften ikke lages for 
detaljert. En for detaljert forskrift vil virke begrensende. Endrede behov for data vil gjøre det 
nødvendig å endre krav til datainnhold og datakvalitet i NVDB. Slike endringer må kunne 
gjøres uten at selve forskriften må revideres. 

 

1.3 Interessentforankring 

Fra 1. januar 2020 er det svært mange vegforvaltere som skal sørge for at nødvendige data 
er oppdatert i NVDB. For riksveger er dette Statens vegvesen og Nye Veier AS. For 
fylkesveger er dette 10 fylkeskommuner. I tillegg til dette oppdaterer Kartverket det digitale 
navigerbare vegnettet for kommunale veger, private veger og skogsveger etter manus fra 
356 kommuner. 

Gjennom forskjellige avtaler, instrukser og krav hjemlet i dagens vegdataforskrift, er de 
forskjellige vegforvalterne ansvarliggjort for innholdet for sine veger i NVDB. Det har vært 
viktig at alle leverandører av data til NVDB skulle være representert i arbeidsgruppen.  

Fra Statens vegvesen har deltakere fra divisjonen for Transport og Samfunn og divisjonen for 
Drift og vedlikehold deltatt.  

Nye veier AS har deltatt med både fagansvarlig for geodata, og avtaleansvarlig NVDB. 

Etter prosjektleders henvendelse til KS om deltakere fra fylkeskommunene, ble det sendt en 
forespørsel til Samferdselssjefkollegiet for fylkene om deltakere til de forskjellige 
arbeidsgruppene i prosjektet. For arbeidsgruppen for Nasjonalt vegreferansesystem og 
NVDB ble det meldt inn kandidater som alle hadde erfaring med NVDB fra sin tid som 
ansatte i Statens vegvesen før omorganiseringen 1.1.2020.  

Kommunene, med unntak for noen av vegene i Oslo kommune, kravstilles ikke i dag med 
hjemmel i vegdataforskriften. Kravet til kommunene er regulert av FDV-avtalen gjennom 
Norge digitalt. Det var derfor viktig at vi også fikk med deltakere som i dag oppfyller sine 
forpliktelser for å sørge for korrekt innhold i NVDB gjennom denne avtalen. Her har vi hentet 
inn deltakere i samarbeid med Kartverket som gjør størstedelen av oppdateringen i NVDB 
for kommunene. 

Vegforum for byer og tettsteder representerer 24 av landets største kommuner. Både leder 
og sekretær for forumet deltar i arbeidet. 

  

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/elveg-20/77944f7e-3d75-4f6d-ae04-c528cc72e8f6
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NVDB inneholder data fra mange forskjellige fagområder. Det har ikke vært mulig å sette 
sammen en arbeidsgruppe med personer fra de forskjellige vegforvalterne som har 
detaljkunnskap om de forskjellige fagområdene NVDB dekker. Arbeidsgruppa har derfor sett 
på veglov, vegdataforskrift, kravdokumenter og innhold i NVDB på et mer overordnet nivå. 

 

2 Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB 

2.1 Definisjoner 

NVDB: Nasjonal vegdatabank, system for forvaltning av vegdata 

Datakatalog: En katalog som definerer hvilke objekttyper som kan registreres i NVDB, og 
hvilke egenskaper objekter av aktuell type kan eller skal ha. 

Fagdata: Informasjon om forskjellige fagområder. 

Vegdata: Fagdata for forskjellige fagområder knyttet til veg. 

Nasjonalt vegreferansesystem: Digitalt referansesystem i NVDB som representerer det 
fysiske vegnettet. 

Digitalt vegnett: Basisnettet i NVDB som representerer det fysiske vegnettet. 

Digitalt navigerbart vegnett: En sammenstilling av det digitale vegnettet, og objekter som 
gir mer informasjon om vegen og gjør det navigerbart.  

Vegkart: Kartløsning for å se på data fra NVDB. 

Datafangst: Webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. 

NVDB Rapporter: Ferdig definerte standardrapporter. 

Norge digitalt: Samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet 
informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Partene i samarbeidet er 
kommuner, fylker og nasjonale etater som er leverandører og brukere av geografiske data og 
online-tjenester. 

Geovekst: Samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av 
geografisk informasjon. Deltakere er kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens 
vegvesen, NVDB, Energi Norge og Landbruksdepartementet med underliggende etater. 

 

2.2 Nasjonal vegdatabank - NVDB 

NVDB er et system for håndtering av vegdata. Vegnettet i NVDB er en digital representasjon 
av det fysiske vegnettet. Datakatalogen bestemmer hva som er lov å lagre i NVDB. NVDB 

https://datakatalogen.vegdata.no/573-Svingerestriksjon
https://www.vegdata.no/datafangst/
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/elveg/ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a
https://nds-association.org/tn-its/
https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-v10.pdf
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databasen inneholder fagdata representert som vegobjekter, og som brukes til mange 
forskjellige formål.  

 

 

Figur 1: Input fra vegforvaltere for offentlig veg er viktig grunnlagsinformasjon for en rekke prosesser. 
 

Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen 

 

Informasjon vi finner i NVDB er viktig grunnlagsinformasjon for en rekke prosesser:  

• Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon  
• Stedfesting av lineære vegdata  
• Nasjonal statistikkleveranse til SSB og KOSTRA Samferdsel  
• Grunnlag for overordnet planlegging – NTP  
• Grunnlag for beredskapsarbeid  
• Grunnlag for veglistene  
• Leveranser i henhold til ITS-direktiv  
• Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network.  
• Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser  
• Grunnlag for utbyggingsprioriteringer, kost/nytte-vurderinger og konsekvensutredninger 
• Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning  
• Grunnlag for driftskontrakter  
• Egne statistikker  
• Grunnlag for nasjonale kartdata  
 

For at disse prosessene skal få det de trenger fra NVDB, så må det digitale vegnettet og 
fagdataene i NVDB til enhver tid være mest mulig oppdatert. Den enkelte vegforvalter er 
ansvarlig for at data i NVDB er oppdatert for sine veger i.h.t. gjeldende krav. 
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Veglovens §10 sier at Statens vegvesen har ansvaret for nasjonale oppgaver som bl.a. 
«register for vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg». NVDB er «register for 
vegdata», og inneholder informasjon om hele det offentlige vegnettet.  

 

2.3 NVDB – overordnet arkitektur  

NVDB som system består av 

• en database der alle data er lagret, 

• en datakatalog som bestemmer hvordan data skal være strukturert, 

• en indeksert kopi som forenkler tilgangen til dataene som er lagret i NVDB, 

• NVDB-api, både for lesing og skriving, som gjør det mulig å hente ut data fra NVDB, 
og å lese data inn i NVDB. 

 

 

 

Figur 2: Overordnet arkitekturskisse for NVDB 

Statens vegvesen har systemansvaret for NVDB og sørger for at det er mulig å både lagre 
data i NVDB, og å hente ut data fra NVDB, for hele det offentlige vegnettet. Dette innebærer 
at Statens vegvesen har ansvaret for utvikling, vedlikehold og drift av databasen. Statens 
vegvesen definerer også NVDB-apiene for Les og Skriv, og bestemmer med det hvilke 
dataformat som skal støttes for eksport og import. Forskjellige klienter, fagsystemer og 
tjenester kan koble seg til NVDB gjennom NVDB-api.  

Statens vegvesen tilbyr noen tjenester for samhandling2 med NVDB: 

• Vegkart, kartløsning for å se på data fra NVDB 

 
2 Frem til august 2021 finnes det også et Klassisk NVDB-api med noen flere klienter som samhandler med 
NVDB.  Klassisk NVDB-api og tilhørende klienter fases da ut, og erstattes fullstendig av de nye NVDB-apiene. 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/datakatalogen
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/Rutiner-for-forvaltning-drift-og-vedlikehold/
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• Datafangst, et enkelt webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av 
objekter i NVDB. 

• NVDB Rapporter, ferdig definerte rapporter standardrapporter 

Den enkelte vegforvalter må selv vurdere om de ønsker å benytte noen av disse tjenestene, 
og hvilke verktøy de ellers må skaffe seg for å registrere «sine» data til NVDB.  

Statens vegvesen utvikler ikke lengre andre verktøy enn de som er nevnt ovenfor. Som 
systemeier har Statens vegvesen kontakt med markedet for å påvirke at nødvendig 
funksjonalitet for å registrere data i.h.t. krav eksisterer. 

 

2.4 Digitalt navigerbart vegnett 

Det digitale vegnettet representerer det fysiske vegnettet i en nettverksstruktur, og danner 
grunnlaget for alle registreringer i NVDB. I NVDB finner vi digitalt vegnett for alle riksveger, 
både de som er europaveg (EV), og riksveg for øvrig (RV). I tillegg finner vi alle fylkesveger, 
kommunale veger, skogsveger og andre private veger. 

Informasjonen som angir hvor «en veg» eller «et vegsystem» går, og hvilke deler av 
vegnettet som hører til denne «vegen» er også en del av det digitale vegnettet. Når vi f.eks. 
omtaler E6 som «en veg» eller «et vegsystem», så er dette vegens vegsystemreferanse.  

Det digitale navigerbare vegnettet er en sammenstilling av det digitale vegnettet, og 
objekter som gir mer informasjon om vegen, og gjør det navigerbart. I tillegg til 
vegsystemreferanse er dette objekttyper som: 

• angir hvor «en gate» går, f.eks. hvor Storgata i en kommune går. 

• angir hvilken funksjonell vegklasse lenkene representerer, denne skal bidra til 
foretrukket rute i en ruteplanlegger. 

• beskriver trafikkreguleringer, f.eks. der kjøring på gang- og sykkelveger er lov når 
det er eneste mulighet til å kjøre til en eiendom, eller hvor sykling mot kjøreretning 
er lov. 

• gir informasjon om motorveg, fartsgrenser, høyderestriksjoner eller 
gågatereguleringer. 

• angir andre kjørerestriksjoner som svingerestriksjoner, innkjøring forbudt, eller 
vegsperringer. 

  

I tillegg til objekttypene nevnt over kan en rekke andre objekttyper fra NVDB eller fra andre 
systemer knyttes til det digitale navigerbare vegnettet avhengig av brukernes behov.   

I dag leveres produktene Vbase, Elveg og Elveg 2.0 fra NVDB. Elveg-produktene benyttes til 
navigasjon. I tillegg til dette tilgjengeliggjøres også Statens vegvesen sitt eget NVDB ruteplan 
nettverksdatasett som benyttes i vegvesenets ruteplantjeneste. Fremtidige krav til et digitalt 
navigerbart vegnett, f.eks. med tanke på automatisert transport, vil gjøre det nødvendig 
med justeringer i dagens definisjoner og registreringer av restriksjonsdata. I tillegg er det 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/norge-digitalt
https://datakatalogen.vegdata.no/538-Gate
https://datakatalogen.vegdata.no/821-Funksjonell%20vegklasse
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse
https://www.vegvesen.no/_attachment/61505/binary/1363035
https://hdl.handle.net/11250/2675719
https://datakatalogen.vegdata.no/591-H%C3%B8ydebegrensning
https://datakatalogen.vegdata.no/813-G%C3%A5gate
https://nds-association.org/tn-its/
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/rutiner-for-forvaltning-drift-og-vedlikehold
https://www.vegdata.no/datafangst/
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/elveg/ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a
https://www.vegdata.no/produkter-og-tjenester/nvdb-rapporter/
https://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/
https://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/
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sannsynlig at det også vil være nødvendig å supplere med flere typer restriksjoner og andre 
objekttyper for å tilfredsstille de nye behovene.  

 

2.5 Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem 

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem i Statens vegvesen sin håndbokserie beskriver 
det digitale vegnettet i NVDB. V830 er en veileder, og beskriver hvordan referansesystemet i 
NVDB-databasen er bygd opp i detalj.  

Håndboka beskriver: 

• oppbyggingen av basisnettet, og hvordan objektene i NVDB stedfestes på dette 

• de forskjellige detaljeringsnivåene i vegnettet i NVDB 

• hvilke forskjellige typer veg vi finner i NVDB, og hvordan vegenes geometri skal 
defineres 

• hvordan vegsystemreferanse skal defineres for å fungere som oppslagsnøkkel 

• feltkoding i nettverket som vegens referansesystem på tvers av vegbanen 

 

 

Figur 3: Figurer hentet fra håndbok V830 som beskriver hvordan det digitale vegnettet med sine 
egenskaper er bygd opp i NVDB. 

Håndboka beskriver hvordan vegnettet er definert som originaldata i NVDB-databasen. I den 
indekserte kopien av NVDB (se Figur 2) tilrettelegges basisnett og vegsystemreferanse for 
enklere tilgjengelighet for brukerne. V830 beskriver ikke denne tilretteleggingen i dag, men 
dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. 

 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst?fast_title=H%C3%A5ndbok+V830+Nasjonalt+vegreferansesystem.pdf
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2.6 Datakatalogen 

Datakatalogen kan sees på som et detaljert innholdsregister for NVDB. Den definerer 
hvilke vegobjekttyper det er mulig å legge inn i NVDB, og hvilke egenskaper disse kan ha eller 
skal ha. En vegobjekttype kan alternativt benevnes som «ting», «entitet», «objekttype», 
«element», «feature», etc. Rekkverk og Trafikkulykke er eksempler på vegobjekttyper.  

Det finnes flere verktøy for å søke i Datakatalogen.  

• Dakat er et innsynsverktøy som viser hele datakatalogen.  
• NVDB Datakatalog er en nettside som viser innholdet i datakatalogen.  
• Datakatalog i Vegkart for enkelt oppslag når man ser på data i Vegkart.  

Arbeidet med Datakatalogen pågår kontinuerlig. Det gjøres tilpasninger i forhold til nye 
behov og utbedring av mangler. Det legges ut ny versjon av Datakatalogen to til fire ganger 
per år. 

Det skal etableres et samarbeidsforum for NVDB og Datakatalogen der representanter for de 
forskjellige vegforvalterne og kartverket inviteres til å delta. Dette samarbeidsforumet skal 
blant annet se på nye behov for objekttyper eller egenskaper, eller endringer på 
eksisterende objekttyper eller egenskaper. Se også kap. 6.2.2. 

2.7 Data i NVDB 

NVDB er en anerkjent systemløsning både i europeisk sammenheng og internasjonalt. 
Gjennom Rosatte-prosjektet med oppstart i 2008 ble det gjennomført en større 
undersøkelse3 for å få oversikt over status for alle vegdatabaser i Europa. Undersøkelsen 
omfattet 23 land, og Norge, sammen med Sverige og Finland, hadde i særklasse den beste 
forvaltningen av vegnett og restriksjoner. Siden den gang har vi har fortsatt å forbedre 
løsningen vår for en bedre tilrettelegging av digitalt navigerbart vegnett i henhold til 
Europeiske harmoniserte spesifikasjoner som INSPIRE TN og TN-ITS.  

NDSA4, Navigation Data Standard Association, et konsortium med medlemmer fra bl.a. 
bilindustrien, navigasjonsaktører og logistikkbransjen, fremhever hvor viktig det er at de som 
skaper endringene, altså vegmyndighetene, også er den mest effektive kilden for denne type 
informasjon. Det er dette vi i Norge har jobbet målrettet for gjennom flere tiår.   

Hvilke data NVDB skal inneholde har kommet frem gjennom behov fra mange forskjellige 
prosesser. Noen objekttyper har «alltid» eksistert i NVDB, noen har kommet til etter hvert, 
og noen har blitt pensjonert fordi ingen lengre har behov for dem, eller ikke lengre 
vedlikeholder dem. NVDB inneholder data fra mange forskjellige fagområder, og for noen 
objekttyper er dataene også uttrekk fra egne fagsystemer. 

 
3 NPRA and SINTEF (2008). ROSATTE: ROad Safety ATTributes exchange infrastructure in Europe: Deliverable D1.1 

State of the Art (https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-

v10.pdf). 

 
4 TN-ITS enables road authorities to share data – NDS Association (nds-association.org) 

https://www.vegvesen.no/nvdb/datakatalog/
https://datakatalogen.vegdata.no/105-Fartsgrense
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/#kartlag:geodata/@600000,7225000,4
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/#kartlag:geodata/@600000,7225000,4
https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-v10.pdf
https://www.tn-its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-v10.pdf
https://nds-association.org/tn-its/
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Gjennom Vegkart kan alle som ønsker det se på, eller hente ut data fra NVDB. Det aller 
meste av det som er lagret i NVDB kan hentes frem her. Likevel er det noen objekttyper og 
egenskaper som kun er tilgjengelig for spesifikke brukere, se kap. 2.9 

 

Figur 4: Forskjellige vegkategorier for veger for kjørende i deler av Hamar sentrum presentert i Vegkart 

2.8 Kategoriinndeling av data i NVDB 

Alle objekttyper i NVDB er delt inn i kategorier. Både kategoriinndeling, og aktuelle nasjonale 
oppgaver er beskrevet i dokumentet Nasjonal vegdatabank, Kategorier og kategoritilhørighet 
i NVDB. Informasjonsbehov knyttet til 9 relevante nasjonale oppgaver danner grunnlaget for 
kategoriinndelingen (se kap. 3.1.) 

Kategoriinndelingen er delt i tre kategorier ut fra om det er nasjonale data eller ikke, og ut 
fra hvem som har ansvar for dataene i NVDB. Gjeldende kategoriinndeling er i 
utgangspunktet laget for riks- og fylkesvegnettet: 

Kategori 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 for riks- og fylkesveger i 
NVDB, mens hver enkelt vegforvalter må bidra med grunnlagsinformasjon.  

Kategori 2: Nasjonale fagdata 
Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. Data skal ha nasjonal 
dekning på riks- og fylkesvegnettet. Hver enkel vegforvalter må legge inn og forvalte dataene 
i NVDB for sitt vegnett. 

Kategori 3: Vegforvalters data 
Data i denne kategorien omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver 
enkel vegforvalter legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov. 

Kartverket oppdaterer det digitale navigerbare vegnettet for kommunale veger, private 
veger og skogsveger etter manus fra kommunene. Se kap. 0.  

https://datakatalogen.vegdata.no/606-Innkjøring%20forbudt#kartlag:geodata/@600000,7149395,3
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@286857,6746208,15/hva:~(~(category~(type~'enum~id~11276)~id~915))/vegnett:~'geometri+~(typeveg~(~'kanalisertVeg~'enkelBilveg~'rampe~'rundkj*f8ring~'bilferje~'gatetun))
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/_attachment/2993783?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/_attachment/2993783?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
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Det er Statens vegvesen som fastsetter hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilken 
kategori. Det framgår av Datakatalogen hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår 
i de ulike kategoriene.  

Behovet for nasjonale data kan endre seg over tid. Det er derfor lagt til rette for at det kan 
gjøres endringer i både hvilke objekttyper eller egenskaper som hører til hvilken kategori, og 
også ev. behov for en mer detaljert kategoriinndeling. 

 

2.9 Begrensninger ved registreringer og bruk av data fra NVDB 

2.9.1 Den enkelte vegforvalters tilgang til data i NVDB 

Den enkelte vegforvalter kan fritt registrere data i NVDB så lenge ønskede objekttyper og 
egenskaper er definert i Datakatalogen. Den enkelte vegforvalter kan også fritt benytte seg 
av data fra NVDB. For de fleste objekttyper vil man kunne hente ut all informasjon gjennom 
NVDB-api og Vegkart. 

Det er likevel sånn at enkelte objekttyper er unntatt publisering f.eks. i Vegkart. Slike 
objekttyper kan være tilgjengelig gjennom NVDB-api for brukere med spesielle rettigheter. 
Dette er i hovedsak objekttyper som det ikke er ønskelig at publiseres f.eks. fordi de er av 
intern karakter. 

Tilsvarende kan også gjelde spesifikke egenskaper for publiserte objekter. Egenskapsdata 
skjermes ved at aktuell egenskap gis en sensitivkode i datakatalogen. Dette kan f.eks. være 
egenskaper knyttet til kabler og ledninger, eller sensitiv informasjon om trafikkulykker. 
Brukere må tildeles spesifikke roller for å kunne registrere eller lese denne typen 
egenskaper. Sensitive egenskapsdata er tilgjengelige via NVDB-api for brukere som har 
nødvendige rettigheter, og for klienter som benytter autentisering via NVDB-api.  

Vegkart er pr. i dag ikke tilrettelagt for pålogging, og kan derfor ikke vise skjermede data. 
Påloggingsmulighet for å også kunne se på skjermede data står på planen for Vegkart 
fremover.  

2.9.2 Andre enn vegforvalters bruk av data 

Alt som presenteres i Vegkart er fritt tilgjengelige data for allmennheten. Informasjon fra 
Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at 
Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål 
og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens 
vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.5 

 
5 Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank utenom den enkelte vegforvalters bruk av egne data, skal 

følgende tekst alltid oppgis: «Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av 
Statens vegvesen.» 

 

https://www.vegdata.no/vegkart/brukerveiledning/
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2.9.3 GDPR 

Ved lagring av data i NVDB må det sikres at det ikke lagres data som blir åpent tilgjengelig, 
og som strider imot GDPR, vedtatt som Personopplysningsloven.  

Eksempler på data som ikke skal lagres i NVDB: 

• Bilder der personer eller kjøretøy kan identifiseres med mindre dette er avklart med 

de som kan bli identifisert. 

• Navn på personer, i stedet brukes f.eks. firma- eller organisasjonsnavn. 

• Andre egenskaper som gjør det mulig å identifisere personer ved å sammenstille data 

fra NVDB med andre datakilder. 

Som systemeier skal Statens vegvesen også sørge for kontrollrutiner som fanger opp ev. 

registreringer av data som strider mot GDPR. F.eks. må det fanges opp om det lagres bilder 

av gjenkjennbare personer eller biler som dokumentasjon til andre objekttyper. Dette jobbes 

det kontinuerlig med. 

3 Førende behov og kravstilling til registreringer 

3.1 Førende behov for data fra NVDB 

Som beskrevet i kap. 2.1 er informasjon vi finner i NVDB viktig grunnlagsinformasjon for en 

rekke prosesser:  

• Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon  

• Stedfesting av lineære vegdata  

• Nasjonal statistikkleveranse til SSB og KOSTRA Samferdsel  

• Grunnlag for overordnet planlegging – NTP  

• Grunnlag for beredskapsarbeid  

• Grunnlag for veglistene  

• Leveranser i henhold til ITS-direktiv  

• Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network.  

• Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser  

• Grunnlag for utbyggingsprioriteringer, kost/nytte-vurderinger og konsekvensutredninger 

• Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning  

• Grunnlag for driftskontrakter  

• Egne statistikker  

• Grunnlag for nasjonale kartdata  

Dokumentet Nasjonal vegdatabank, Kategorier og kategoritilhørighet i NVDB beskriver de 
nasjonale oppgavene som ligger til grunn for kategoriinndelingen nevnt i kap. 2.7 slik: 

NTP – Oversiktsplanlegging 

https://datakatalogen.vegdata.no/595-Motorveg#gdpr/ARTIKKEL_9
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/elveg-20/77944f7e-3d75-4f6d-ae04-c528cc72e8f6
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/_attachment/2993783?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
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Arbeid med å planlegge og prioritere tiltak i vegnettet på overordnet nivå. Viktig med god 
dokumentasjon av eksisterende vegnett.  

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.  

Vegstatistikk – SSB – EØS/EU  

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

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 
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Se dokumentet for ytterligere detaljering av behovene.  

 

3.2 Kravstilling til registreringer for riks- og fylkesveger 

Kravene for leveranser av data for riks- og fylkesveger er beskrevet på vegvesen.no. Her 
ligger dokumenter som beskriver ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranser av data, 
kategorier og kategoritilhørighet i NVDB, og kravstilling av leveranser fra vegforvalter til 
NVDB for digitalt navigerbart vegnett. 

 
Figur 5. Forskjellige dokumenter beskriver ansvar, bruksrett og krav til leveranser av data for riks- og fylkesveger. 

Kategoriinndelingen nevn i kap. 2.7 er beskrevet i dokumentet Nasjonal vegdatabank, 
Kategorier og kategoritilhørighet i NVDB. 

Utdrag fra dokumentet: 

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 ERFKPS6-veger med lengde over 50 meter inkludert 
gang- og sykkelvegnett. 

- Basis vegnettinformasjon skal angis for ERFK-veger. 

 
6 E: europaveg, R: riksveg, F: fylkesveg, K: kommunal veg, P: privat veg, S: skogsveg. 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal+vegdatabank/dataleveranse/_attachment/2993783?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
https://datakatalogen.vegdata.no/856-Trafikkreguleringer
https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring?_ts=172ead0b188&fast_title=Kategorier+og+kategoritilh%C3%B8righet+i+NVDB
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- 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». 
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Statens kartverk sitt 
ansvar  

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

 

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.7 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 
7 Kommuner kravstilles gjennom FDV-avtalene 



  

Nasjonalt vegreferansesystem og NVDB    side 20 

Andre vegforvaltere 
sitt ansvar: 

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

 

Både fylkeskommunen og Statens vegvesen skal oppfylle kravene som er satt her. Kravet til 
fylkeskommunen er i dag hjemlet i vegdataforskriften, mens Statens vegvesen kravstilles 
gjennom interne instrukser. 

For Nye Veier ble det inngått en egen avtale i 2017. Det er fortsatt denne avtalen som 
gjelder, Nye Veier kravstilles i dag altså ikke av de nye kravdokumentene det vises til her.  

Statens vegvesen oppdaterer alle kategori 1-data for hele riks- og fylkesvegnettet. Den 
enkelte vegforvalter er så ansvarlig for å oppdatere kategori 2 og ev. 3 på sine veger. 

 

 

 

Figur 6: De forskjellige vegforvalterne bidrar på forskjellige måter til å holde vegnett og fagdata for riks- og 
fylkesveger i NVDB oppdatert. Statens vegvesen oppdaterer kategori 1-data for riks- og fylkesveger for alle 
vegforvalterne, mens den enkelte vegforvalter selv har ansvaret for oppdatering av kategori 2 og ev. kategori 3. 
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3.3 Kravstilling for registreringer for kommunale veger 

Geodataarbeidet er organisert gjennom Geovekst-samarbeidet og Norge digitalt. Alle 
kommunene er med i Norge digitalt, og har inngått avtaler om forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV-avtale). Avtalen forplikter kommunene til å holde detaljerte kartdata ajour 
gjennom å rapportere endringer. 

FDV-avtalene: 

• skal sikre at forvaltning, drift og vedlikehold av geodata som forvaltes på kommunalt 
nivå, gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte. 

• skal avklare partenes rettigheter og plikter og sikre at partene får enkel tilgang til de 
oppdaterte datasett den enkelte part har rettigheter til. 

• forutsetter at enhver part i FDV-avtalen har rettigheter til og er med på å finansiere 
forvaltning, drift og vedlikehold av ett eller flere datasett som omfattes av FDV-
avtalen. 

For oppdatering av vegnett og tilhørende objekttyper i NVDB er det avtaler knyttet til 
datasettet FKB Vegnett som danner grunnlag for registreringer i NVDB. Alle objekttyper som 
finnes i FKB Vegnett er også definert som Kategori 1-data i NVDB sin datakatalog, altså i 
kategorien Nasjonalt navigerbart vegnett. 

Kartverket oppdaterer det navigerbare vegnettet for kommunale, private og skogsveger 
basert på tilbakemeldinger fra kommunene. Se kap. 3.4 om private veger. Gjennom det 
øvrige arbeidet med kartdata har kartverket utstrakt kontakt med kommunene. Oppdatering 
av vegnettet i NVDB er en spesialisert oppgave, og det er både naturlig og praktisk at 
kartverket fortsetter å gjøre denne oppgaven for kommunene.  

I tillegg til det navigerbare vegnettet registreres det også Bruksklasse på kommunale veger. 
Bruksklasse er grunnlagsdata for produksjon av Veglistene. Veglistene gir en total oversikt 
over hvilke begrensninger som gjelder på hvilke veger i forhold til aksellast, vekt, lengde og 
bredde på kjøretøy. Kommunene melder inn bruksklasse for kommunale veger til Statens 
vegvesen der spesialister sørger for at dette blir korrekt registrert i NVDB før produksjon av 
Veglistene to ganger i året. Kommunene registrerer altså ikke selv bruksklasse på sitt 
vegnett. 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst
https://datakatalogen.vegdata.no/
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktark/kartverket/vbase
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Figur 7: Kommunene melder inn endringer for vegnett og fagdata for kommunale, private og skogsveger til 
Kartverket for oppdatering i NVDB. De melder inn grunnlag for Veglistene til Statens vegvesen, som sørger for 
registreringer av bruksklasse. I tillegg kan kommunen fritt velge å registrere øvrige data i NVDB til eget bruk. 

 

3.4 Kravstilling for registreringer for private og skogsveger 

Det skilles i dag på private veger og skogsveger. Skogsveger er private veger som får tilskudd 
gjennom landbruksforvaltningen. Vegnettet for disse vegene ligger i NVDB, og det 
registreres egenskaper knyttet til disse vegene i landbruksforvaltningens fagsystem ØKS. 
Vegene som ikke er en del av det offentlige vegnettet eller skogsveg, registreres som private 
veger. 

FDV-avtalen sier ikke noe konkret om private veger, men private veger inngår i det generelle 
kartleggingsarbeidet for å ha en komplett geografisk infrastruktur. For vegnett viser FDV-
avtalen til FKB-vegnett som datasett i forvaltningen. I veileder for registrering av endringer 
gjennom FKB-Vegnett er også private veger tatt med. Det står bla følgende:  

Kommunalt ajourhold skal bidra til at trasé-geometrien på KPS-nettet (kommunale-, 
private- og skogsbilveger) holdes à jour i perioden mellom fotogrammetrisk ajourhold, 
dette er spesielt viktig for FKB-Vegnett (NVDB). Fullstendighet i NVDB viktig for 
samfunnet, da dataene blant annet brukes til ruteberegning for kjøretøy og av 
nødetaten. 

Det står også at kommunene har adresseringsansvaret på alle vegkategorier. Dette 
innebærer også at de må sørge for at geometrien på private veger er på plass. Dette er viktig 
for arbeidet med adressering i Matrikkelen. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tilgjengelighet-friluft/638b5ee7-6ab0-4a27-a71a-716bb3a4541d
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tilgjengelighet-friluft/638b5ee7-6ab0-4a27-a71a-716bb3a4541d
https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/matrikkelen-norgeseiendomsregister
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Nye og endrede private veger kommer inn gjennom innmeldinger fra kommunene eller fra 
geovekstprosjekter der det er bestilt konstruksjon av alle veger. Fotogrammetrisk 
registreringsinstruks som er gjeldende instruks for konstruksjon i geovekstprosjekt, skiller 
ikke på vegkategori. Her skal alle veger tas med. 

I tidligere FDV-avtaler, som Oslo kommune fortsatt har, er det spesifikt nevnt at partene i 
felleskap skal sikre et kvalitetsløft på kommunale og private veger, og deretter et årlig 
vedlikeholdsløp. 

 

4 Nye krav til nasjonale datasett 

4.1 Arbeidsgruppens forutsetning 

NVDB inneholder data fra mange forskjellige fagområder, og for noen objekttyper er 
dataene også uttrekk fra egne fagsystemer. Arbeidsgruppen har ingen forutsetning for å 
kunne si noe om hvilke av objekttypene i NVDB som burde bli nasjonale datasett for alle 
offentlige veger utover det som allerede registreres i dag. Arbeidsgruppen har likevel sett på 
noen eksempler på fagområder der vi ser at det kan være naturlig at det vil bli stilt krav til 
registreringer av vegdata for hele det offentlige vegnettet.  

 

4.2 Bruer og tunneler 

Sommeren 2020 ble det levert et utkast til høringsnotat med forslag til forskrift om 
ansvarsforhold m.m. når offentlige veger krysser hverandre i samme plan eller ved 
overgangsbru eller vegundergang. Det ble foreslått å utvide vegdataforskriften til også å 
nevne overgangsbruer og vegunderganger som krysser riks- eller fylkesveg. Arbeidsgruppen 
for Bru og Tunnel har nå tatt dette opp igjen, og foreslår at denne endringen tas inn i 
bruforskriften i stedet for vegdataforskriften. Vegdataforskriften vil da fortsatt være 
generell, uten å gå inn på spesifikke fagområder.   

Arbeidsgruppen for NVDB antar at tilsvarende behov for dokumentasjon for bruer og 
underganger også gjelder der disse ikke krysser riks- og fylkesveg. Vi ser derfor for oss at det 
på sikt kan komme krav om registrering av bruer på all offentlig veg uavhengig av 
vegkategori. Kunnskap om bruer er også viktig for å kvalitetssikre registrering av bruksklasse 
for produksjon av Veglistene for hele det offentlige vegnettet. 

Som for bruer antar arbeidsgruppen at det er utfordringer knyttet til sikkerhet og 
fremkommelighet også for tunneler. Det kan derfor være naturlig at det vil komme krav om 
registreringer av tunnel også for kommunale veger i NVDB. 

Brudataene vi finner i NVDB for riks- og fylkesveger forvaltes i et eget fagsystem, Brutus, og 
så overføres aktuell informasjon til NVDB. For andre fagsystemer, f.eks. Trygg tunnel og 
Plania, så hentes tunneldata fra NVDB og inn i fagsystemet.  

https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/geovekst/fotogrammetrisk-registreringsinstruks-for-fkb-vegnett
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/geovekst/fotogrammetrisk-registreringsinstruks-for-fkb-vegnett
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I tillegg til SVV sine egne fagsystemer finnes det også verktøy i markedet for bl.a. drift av 
bruer eller andre byggverk. Dersom kommuner skal kravstilles om å registrere bruer og 
tunneler i NVDB kan det bli nødvendig å gjøre tilpasninger av dagens definisjoner av 
objekttypene som beskriver bru og tunnel i datakatalogen. I tillegg vil vi komme i en 
situasjon der f.eks. noen av bruene som er registrert i NVDB har sin originalregistrering der, 
mens andre bruer i NVDB er kopier fra Brutus. Det er da viktig at man har kontroll på hvilke 
av bruene som skal forvaltes direkte i NVDB, og hvilke som skal forvaltes i Brutus. 

 

4.3 Beredskap ved flom og forurensning 

Klimaforandringene gir oss økning i nedbørsmengder og intensitet, noe som gir oss mer 
overvann, og får konsekvenser for drenssystemet. Vi har fått større utfordringer med 
smelteflom, men også mer lokale utfordringer ved regnflom. Når flom oppstår er det viktig å 
ha oversikten over, og kontroll på f.eks. stikkrennene i drenssystemet og andre flomveger. 
Ved forurensninger er det viktig å vite hvor forurensningen tar vegen, og sikre at den ikke 
havner i f.eks. drikkevannskilder. Det er også viktig å ha mulighet til å stoppe forurenset 
overvann før det når annet overvann for å minske forurensningen så mye som mulig. 

Objekttyper som sikkrenne/kulvert og vannhåndteringsanlegg er eksempler på objekttyper 
som i dag er kategori 2-data i NVDB. Disse er derfor pålagt at skal være registrert på riks- og 
fylkesvegnettet. Objekttypen kum er kategori 3-data, og pr. i dag er det dermed opp til den 
enkelte vegforvalter om denne objekttypen skal registreres eller ei. Det kan også være 
aktuelt at det blir behov for å ha oversikt over andre typer vannveger enn de som registreres 
i dag.  

Dokumentasjon av drenssystemet og flomveger kan også være aktuelt at skal registreres for 
kommunale veger i fremtiden. Mange kommuner registrerer allerede i dag 
stikkrenner/kulverter og kummer i NVDB for bruk i egen forvaltning.  

 

4.4 Automatisert transport 

Fremtidige krav i forhold til automatisert transport kjenner vi ikke til i detalj. Det er likevel 
sannsynlig at det vil komme krav til nye objekttyper. Det vil være svært krevende for 
automatiserte kjøretøy å skulle hente data fra mange forskjellige offentlige datakilder. Det 
vil derfor være viktig å samle data av samme type på et sted.  

Fra NVDB vil bl.a. informasjon om trafikkreguleringer være spesielt viktig. Automatiserte 
kjøretøy vil bruke denne typen informasjon i sin navigasjon. Dette kan være informasjon som 
fartsgrenser, envegsreguleringer, svingeforbud, funksjonell vegklasse, vegsperringer etc. 
Mye av dette registreres allerede i dag som en del av det digitale navigerbare vegnettet, (se 
kap. 2.4), men det må tas høyde for at nye krav vil komme. Slike krav vil i så fall gjelde hele 
det offentlige vegnettet. 
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4.5 Fullstendig vegnett for kjørende, gående og syklende 

Det digitale vegnettet vi finner i NVDB i dag dekker veger som er ment for normal biltrafikk. 
Dette er alt fra de store motorvegene, til små, private veger. I tillegg til dette har vi i NVDB 
også vegnett som ved skilt er regulert for gående og syklende. Dette er gang- og sykkelveger, 
sykkelveger og gågater. I løpet av 2021 starter også innsamling av geometri for registrering 
av egne referanselenker for gangveger og fortau i NVDB. 

Traktorveger og stier forvaltes i et eget datasett, FKB TraktorvegSti gjennom Geovekst og 
Norge Digitalt. For å danne et fullstendig nettverksdatasett for gående og syklende må 
vegnettet som forvaltes i NVDB, og dette datasettet sees i sammenheng. Det er ønskelig at 
NVDB skal tilby et komplett samferdselsnettverk for kjørende, gående og syklende. Da må 
også traktorveger og stier forvaltes i NVDB.  

Et fullstendig nettverk for gående og syklende i en database vil sikre sammenhengende data 
f.eks. til nytte for navigasjon for gående. Dette vil også være viktig for flere baser som 
Kartverket i dag har ansvaret for. F.eks. bruker Turrutebasen og tilgjengelighetsdatasettene 
for friluft og tettsted i dag veggeometri både fra NVDB og FKB-Traktorveg/Sti. Dette fører til 
dobbeltregistreringer og mye ekstra kvalitetsarbeid.  

Det vurderes nå om traktorveger og stier skal overføres til NVDB i løpet av et år eller to. 

 

4.6 Grunnlag for tildeling av vedlikeholdsmidler 

Da vi hadde Sams vegadministrasjon, var registreringer i NVDB grunnlag for tildelinger av 
midler for drift og vedlikehold på riks- og fylkesvegnettet. Når fylkene nå har overtatt dette 
ansvaret selv får de også midlene for eget vegnett. Det jobbes nå med forskjellige modeller 
for tildeling av midler til fylkene. Som for riksveger er det naturlig at NVDB fortsatt vil være 
en viktig kilde ved slike tildelinger. Dette kan medføre endringer i krav til hvilke data som 
skal registreres av de forskjellige vegforvalterne. 

  

5 Vegloven og Vegdataforskriften 

5.1 Vegloven 

Ingen av deltakerne i arbeidsgruppa har noen kompetanse på lovverket. Våre kommentarer 
til vegloven må derfor vurderes ut ifra dette. 

Veglovens §10 omfatter i dag alle vegmyndigheter, og i tillegg Nye veier som det statlige 
utbyggingsselskapet. Det er også i denne paragrafen vi finner at Statens vegvesen har ansvar 
for nasjonale oppgaver som bl.a. nasjonalt register for vegdata. NVDB er det nasjonale 
registeret for vegdata. 

 

http://data.norge.no/nlod/no/1.0
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/
https://datakatalogen.vegdata.no/446-Dokumentasjon
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/tilgjengelighet-tettsted/9c075b5d-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1
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Veglovens §62 er litt mer utydelig ved at den omfatter flere ting. Vegdataforskriften er i dag 
hjemlet i Veglovens §62, fjerde ledd. Denne gir i dag kun hjemmel til å fastsette forskrifter 
som omfatter fylkeskommuner, kommuner og private.  

Også §10 sier at «departementet kan i forskrift gi nærare føresegner om ansvar og 
samarbeidsplikt…». For oss som ikke har noen kompetanse på lovverket kan det virke som 
om det her er behov for en opprydding. I og med at §10 allerede omfatter alle 
vegmyndigheter, og det også er her det nasjonale registeret for vegdata er nevnt, så burde 
kanskje fjerde ledd i §62 erstattes med en tilsvarende utvidelse i §10. 
 
§62 i vegloven omtaler også private veger, men disse er ikke omtalt i §10. Det er viktig at det 
både i Vegloven og i Vegdataforskriften kommer tydelig frem hvem som er ansvarlig for 
nasjonale data på det private vegnettet. Det er viktig at vi også får korrekte registreringer på 
private veger, f.eks. med tanke på blålysetater og beredskap. 

 

5.2 Vegdataforskriften 

Arbeidsgruppen ser at dagens vegdataforskrift trenger å få utvidet sitt virksomhetsområde, 
men at forskriften ellers er veldig god. Den gir oss mulighet til å stille krav med hjemmel i 
forskriften, og mulighet til å justere disse ved behov. Noen små justeringer i dagens 
vegdataforskrift vil sikre at det lages gode retningslinjer til det beste for fellesskapet. 

Selv om arbeidsgruppen mener dagens forskrift er veldig god, så har vi noen kommentarer til 
de fleste paragrafene. Disse er beskrevet i de neste delkapitlene. 

5.2.1 §1. Formål 

Dagens tekst:  
Forskriften skal 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. 

Kommentarer: 

• I § 1 står det bl.a. bidra til en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig avvikling av 
trafikken. Beredskap er svært viktig på tvers av veger med forskjellige vegforvaltere. 
Beredskap kunne også vært nevnt spesifikt i tillegg til de andre områdene data om 
offentlig veg er viktig for. 

• Formålet med forskriften er å sikre gode data. Det er også viktig å sikre at data som 
lagres i NVDB er fritt tilgjengelig for de som har behov for disse dataene. Dette bør 
også komme frem i beskrivelsen av formålet for Vegdataforskriften. 

• Generelt er språket i forskriften tungt å forstå. For en mer forståelig forskrift bør også 
språket endres. F.eks. kan lange setninger med fordel deles opp i flere. Formålet vil 
også bli tydeligere om beskrivelsen deles opp slik at en setning/ledd beskriver 
vegdata, og en setning/ledd beskriver trafikkdata. 

• Offentlig veg er definert i vegloven §1, men det er ikke tydelig definert hva som er 
offentlig veg, og hva som ikke er det.. I Utkast til høringsnotat med forslag til 
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forskrifter om ansvarsforhold m.m. når offentlige veger krysser hverandre i samme 
plan eller ved overgangsbru eller vegundergang er det foreslått en egen 
vegklasseforskrift. Dette forslaget definerer innhold og avgrensning av vegklasse 
riksveg og fylkesveg. Arbeidsgruppen er enig i at det bør lages en egen forskrift som 
definerer avgrensning mellom de forskjellige vegmyndighetene. Forslaget bør utvides 
til også å definere vegklasse kommunal veg, slik at den nye forskriften vil gjelde alle 
offentlige veger. For kommunale veger er det ofte en utfordring å vite hvor den 
kommunale vegen faktisk slutter, og den private vegen begynner.  

            

Figur 8: Det er viktig å ha tydelige definisjoner på avgrensning mellom de forskjellige vegmyndighetene, også i 
forhold til private. Figurene er hentet fra dokumentet «Avklaring av ansvarsfordeling for drift og vedlikehold i 
vegkryss» fra 2009. Dette dokumentet baserer seg på NA-rundskriv 02/24 «Retningslinjer vedrørende 
ansvarsfordeling for drift og vedlikehold i vegkryss». 

 

5.2.2 §2.  Virkeområde 

Dagens tekst:  
Forskriften regulerer ansvaret til fylkeskommunene og Oslo kommune som vegmyndighet for 
å sikre innhenting, kvalitetssikring og formidling av data som nevnt i § 1. 

Vegdirektoratet fastsetter, etter at Oslo kommune er gitt mulighet til å uttale seg, hvilke 
kommunale veger i Oslo som omfattes av forskriften. 

Kommentarer: 

● Virkeområde må utvides til å gjelde alle vegforvaltere av offentlig veg slik det er gjort 
i Veglovens §10. 

● Det er viktig at både Vegmyndighet, Vegeier og Vegforvalter defineres tydelig. Det 
må avklares om dette er definisjoner vi skal finne i Vegloven.  

● Om forskriften skal bruke begrepet vegforvalter, (dersom vegforvalter defineres i 
vegloven,) eller om alle dagens vegforvaltere i stedet skal ramses opp i forskriften er 
avhengig av denne avklaringen.  

● Selv om virksomhetsområdet utvides til å gjelde alle vegforvaltere, så vil det ikke 
være sånn at samme krav til innhenting, kvalitetssikring og formidling av data vil 
gjelde alle vegforvaltere. Det er viktig at egne retningslinjer beskriver hvilke krav som 
gjelder den enkelte vegforvalter. F.eks. vil det for de fleste kommunene ikke være 
hverken aktuelt eller mulig å registrere det vi i dag definerer som kategori 2-data i 
NVDB. 
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● Ved at første ledd i § 2 foreslås utvidet til å gjelde alle vegforvaltere, og med det også 
alle kommuner, så er andre ledd i denne paragrafen overflødig. Det er likevel viktig at 
det avklares hvilke veger i Oslo, og ev. viktige veger i andre kommuner, det stilles 
ekstra krav til registrering av data på. Denne avklaringen må gjøres utenom 
forskriften. Det må vurderes om dette kan være en del av retningslinjene som 
beskriver hvilke krav som gjelder den enkelte vegforvalter.  

● Forholdet til private må avklares. Private er ikke nevnt i Veglovens §10, men i §62 
står det at departementet kan gi «nærare føresegner» også for private. Samfunnet er 
avhengig av et digitalt navigerbart vegnett på private veger, bl.a. i forhold til 
beredskap. Man bør også gjøre noen vurderinger rundt dette i forhold til fremtidige 
krav med tanke på automatisert transport.  

● I dag melder kommuner inn endringer i vegnett, og objekttyper som er nødvendig for 
å kunne forvalte et digitalt navigerbart vegnett også på private veger. Om kommuner 
skal kravstilles spesielt i forhold til dette i forskriften må avklares. Det kan hende det 
er godt nok å kravstille kommunene på en måte som muliggjør en 
minimumsregistrering på private veger gjennom egne retningslinjer på samme måte 
som kommunen i dag kravstilles gjennom FDV-avtalene.  

5.2.3 § 3.Ansvarsområder, plikter, formidling av data m.m. 

Dagens tekst:  
Fylkeskommunen har ansvar for å innhente, kvalitetssikre og formidle data som gjelder 
fylkesveg og trafikken der. Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke formater som skal 
benyttes, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles. 

Oslo kommune har ansvar for å innhente, kvalitetssikre og formidle data som gjelder 
kommunal veg i Oslo som omfattes av denne forskriften, og trafikken der. Vegdirektoratet 
bestemmer nærmere hvilke formater som skal benyttes, og i hvilket omfang data skal 
innhentes, kvalitetssikres og formidles. 

Fylkeskommunene har ansvar for å formidle styringsdata mellom vegtrafikksentral og 
styringsenheter på eller i tilknytning til fylkesveg for å ivareta trafikanters sikkerhet og å 
bidra til en effektiv og forutsigbar vegtransport og bærekraftig utvikling. Oslo kommune har 
tilsvarende ansvar knyttet til kommunal veg i Oslo som omfattes av forskriften, jf. § 2 annet 
ledd. 

Kommentarer: 

● Første ledd utvides til å gjelde alle vegforvaltere av offentlig veg.  
● Forskriften sier at Vegdirektoratet bestemmer hvilke formater som skal benyttes, og i 

hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles. Dersom forskriften 
utvides til å gjelde alle vegforvaltere, også kommuner, så er det spesielt viktig at 
kravdokumenter eller retningslinjer som regulerer leveranser avklares i dialog med 
de aktuelle vegforvaltere. Dette bør også komme frem i forskriften. 

● Vegdirektoratet bør erstattes av Statens vegvesen.  
● Andre setning i første ledd sier bl.a. at Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke 

formater som skal benyttes. Formater er en begrensende formulering, og bør 
erstattes med grensesnitt. 
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● §10 i Vegloven sier bl.a. Statens vegvesen har ansvar for nasjonale oppgåver som 
gjeld samfunnstryggleik og beredskap, nasjonalt register for vegdata og 
trafikkinformasjon for offentleg veg. Det bør tydeliggjøres at det er Statens vegvesen 
som har ansvaret for å tilby NVDB som det nasjonale registeret for vegdata. Samtidig 
er det viktig å tydeliggjøre at den enkelte vegforvalter selv er ansvarlig for 
datainnholdet i NVDB for sine veger og nødvendige registreringer for å oppfylle krav.  

● Ved at første ledd foreslås utvidet til å gjelde alle vegforvaltere, og med det også alle 
kommuner, så blir andre ledd i denne paragrafen overflødig. 

● Kartverket legger inn det digitale navigerbare vegnettet i NVDB for kommunale 
veger, private veger og skogsveger basert på grunnlagsinformasjon fra kommuner og 
fylkesmannen. Statens vegvesen legger inn kategori-1 data i NVDB for alle riksveger, 
også de Nye Veier har ansvaret for, og for fylkesveger. Dette er en praktisk måte å 
gjøre dette på da det å forvalte det digitale vegnettet er en nokså kompleks oppgave 
man ikke kan forvente at alle kommuner eller fylkeskommuner har ressurser til. 
Hvem som faktisk skal oppdatere NVDB bør også i fremtiden avklares i 
retningslinjene slik det i dag er gjort i FDV-avtalene mellom kartverket og kommuner, 
i avtale mellom Nye Veier AS og Statens vegvesen, og i kravdokumentene til 
fylkeskommunene. 

● Som nevnt i merknader til §2 må også forholdet til private veger avklares.  

5.2.4 § 4.Kostnader 

Dagens tekst:  
Staten, fylkeskommunene og Oslo kommune bærer kostnader i samsvar med bestemmelsen i 
veglova § 20. 

Kommentarer: 

● Første ledd i § 4 utvides til å gjelde alle vegforvaltere av offentlig veg. 
● Spesielt i forhold til trafikkdata: Det kan stå utstyr langs en veg, som er der fordi en 

annen vegforvalter har behovet. Det vil alltid være vegforvalter som har behov for 
dette utstyret som også må ta kostnadene med at dette utstyret står der. 

● Dersom nye krav gjør at kommuner må registrere betydelig mer data enn de gjør i 
dag, så må også kommunene tilføres flere ressurser. Dette står også i Vegloven §20. 

 

6 Håndbøker, retningslinjer og krav 

6.1 Håndbok V830 vil fortsatt være en veileder 

Som beskrevet i kap. 2.5 beskriver håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem det digitale 
vegnettet i NVDB. V830 er en veileder, og beskriver hvordan referansesystemet i NVDB-
databasen er bygd opp i detalj. I fremtidige versjoner vil håndboka utvides til å beskrive flere 
deler av referansesystemet i NVDB, og hvilke krav det stilles til hvordan vegnettet i NVDB 
skal være definert.  

Det vil ikke være aktuelt å la håndboka beskrive krav til de enkelte vegforvalterne. Slike krav 
reguleres gjennom egne retningslinjer med hjemmel i Vegdataforskriften. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/nvdb-ruteplan-nettverksdatasett/8d0f9066-34f9-4423-be12-8e8523089313?fast_title=H%C3%A5ndbok+V830+Nasjonalt+vegreferansesystem.pdf
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6.2 Behov for nye kravdokumenter eller retningslinjer 

6.2.1 Generelt om kravstilling 

Dagens kravdokumenter for registreringer for riks- og fylkesveger er beskrevet i kap. 3.2. 
Tilsvarende er krav for registreringer på kommunale, private og skogsveger beskrevet i kap. 
0 og kap. 3.4. Når vegdataforskriften utvides til å gjelde alle vegforvaltere vil det være 
naturlig å samle krav for registreringer for hele det offentlige vegnettet i felles retningslinjer. 
Det vil også være naturlig at det stilles forskjellige krav til registreringer for de forskjellige 
vegforvalterne. Det er også viktig å få avklart i hvor stor grad det kan kreves registreringer på 
private veger. Hvem som skal være ansvarlig for ajourholdet av private veger vil være den 
viktigste avklaringen gjennom dette prosjektet. 

Kravene som omhandler deler av det digitale navigerbare vegnettet for kommunale, private 
og skogsveger reguleres i dag i FDV-avtalene for FKB-data gjennom Norge Digitalt. 
Kravstilling av kommunene gjennom nye retningslinjer direkte knyttet til NVDB kan få 
konsekvenser for disse avtalene. Det vil også være nødvendig med en avklaring på hvilke 
konsekvenser kravstilling i forhold til nye retningslinjer hjemlet i Vegdataforskriften vil få for 
FDV-avtalene. Disse avklaringene må gjøres mot Norge Digitalt og Geovekst.   

6.2.2 Samarbeidsforum for Datakatalog og krav om registreringer 

Som nevnt i kap. 2.6 vil det etableres et samarbeidsforum for NVDB og Datakatalog der 
representanter fra de forskjellige vegforvalterne og kartverket inviteres til å delta. Dette 
forumet vil også være en viktig bidragsyter i arbeidet med kravene til registreringer. Etter at 
nye retningslinjer er på plass, vil dette forumet også være viktig for ev. justeringer av krav på 
et senere tidspunkt. 

Det er viktig at retningslinjene kan være generiske ved at endringer kan avklares sammen 
med vegforvaltere, f.eks. objekters endring i kategoriinndeling. Behov for endringer kan skje 
raskt, og det er derfor behov for et avtaleverk som muliggjør slike endringer. I slike tilfeller er 
det viktig at representanter for alle vegforvaltere deltar i diskusjonene rundt slike endringer. 
Noen endringer kan innføres uten at det får store konsekvenser for den enkelte vegforvalter, 
andre endringer av større art må meldes i god tid slik at vegforvalter får mulighet til å innfri 
nye krav.   

Arbeidsgruppen ønsker at arbeidet med gjennomgangen av dagens kravdokumenter starter 
tidlig i 2021. Denne gjennomgangen vil resultere i nye retningslinjer som vi ønsker at skal 
gjelde alle vegforvaltere. I retningslinjene vil det stilles forskjellig krav til de enkelte 
vegforvalterne. Samtidig er det viktig at det i disse retningslinjene også vil det også skilles på 
Statens vegvesen sitt ansvar som systemeier, og Statens vegvesen sitt ansvar som 
vegforvalter. 

 

  

https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/geovekst/fotogrammetrisk-registreringsinstruks-for-fkb-vegnett
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner
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7 Kilder 

• Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem  

• Krav til leveranser av data til NVDB 

• FDV-avtaler – Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold for kartdata 

• Fotogrammetrisk registreringsinstruks 

• FKB Vegnett 

• Vbase, Elveg og Elveg 2.0 

• NPRA and SINTEF (2008). ROSATTE: ROad Safety ATTributes exchange infrastructure 
in Europe: Deliverable D1.1, State of the Art (https://www.tn-
its.eu/storage/uploads/documents/2018/09/02/ROSATTE-D11-State-of-the-art-
v10.pdf). 

• TN-ITS enables road authorities to share data – NDS Association (nds-association.org) 

• NA-rundskriv 02/24 «Retningslinjer vedrørende ansvarsfordeling for drift og 
vedlikehold i vegkryss». 

 

Beredskap ved flom og forurensning 

• Bjørn Inge Holter, Drift og vedlikehold, Drift øst 1 

• NTNU Open: Klimatiske utfordringer knyttet til dimensjonering av stikkrenner og 
kulverter 

• Overvann fra veg. Praksis, status og problemstillinger for vegeier - SINTEF 

Bru og tunneldata:  

• Morten Wright Hansen, Myndighet og regelverk, Inspeksjon og sikkerhet 

Automatisert transport 

• METR – Sharing of Digital Traffic Rules 

• TN-ITS enables road authorities to share data – NDS Association (nds-association.org) 

 

 

 

 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61505/binary/1363035?fast_title=H%C3%A5ndbok+V830+Nasjonalt+vegreferansesystem.pdf
https://www.vegdata.no/produkter-og-tjenester/nvdb-rapporter/
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/
https://www.vegvesen.no/_attachment/61505/binary/1363035
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/geovekst/fkb-traktorvegsti
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktark/kartverket/vbase
https://www.vegvesen.no/_attachment/61505/binary/1363035
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_9
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_9
https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/veileder_veitema_del1.pdf
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2613137
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2613137
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/geovekst/fkb-vegnett
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