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Sist revidert: 09.10.2015 

1 Nasjonal forvaltning av stedfestet informasjon 
En kort innføring. Klikk lenkene for meir informasjon. 

1.1 Norge digitalt 

Statens vegvesen plikter gjennom Norge digitalt samarbeidet å levere stedfestet informasjon om sitt virksomhetsom-
råde.  

1.2 Kartverket 

Kartverket har ansvar for nasjonalt geodetisk grunnlag, posisjoneringstjenester, digitale kart, og mye mer.  
SOSI-standardene beskriver hvordan data skal organiseres og forvaltes på en strukturert måte. 
Kartverket tilbyr ulike produkter, som kart og terrengmodeller. 

1.3 Andre relevante dataforvaltere 

NGU 

Nasjonal database for grunnundersøkelser 

NVE  

2  Spesielle hensyn ved bestilling av flybåren laserskanning 

2.1 Overheng 

Ved bestilling av flybåren laserskanning må oppdragsgiver påvise områder som inneholder 
overheng (punkter med like grunnrisskoordinater (x,y), ulik høyde(z)). Kartskisse med digitalt 
polygon i gjeldende koordinatsystem som viser områder med overheng leveres med bestilling av 
skanning. Områdene vil få en ny klasse: Overheng. Se figurene under. 

https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/
https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Kartverket/
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/
https://www.kartverket.no/data/Kartdata/Vektorkart/FKB/
https://www.ngu.no/
http://geo.ngu.no/kart/nadag/
https://www.nve.no/karttjenester/


 

Figur 7. 

 

Figur 8. 

Figur 7 og 8: Eksempel på klassifisering av overheng. Oransje er klassifisert som ”bakke”, grønt er 
klassifisert som ”ikke bakke”. Klassen ”Overheng” vil hente punkter fra klassen ”Ikke bakke” for å få med 
overheng. Dette er til dels automatisk, men i stor grad en manuell jobb. 

 

2.2 Høye (eksisterende) skjæringer 

Hvis området som skal flyskannes har høye eksisterende skjæringer kan dette ha betydning for 
hvordan skanningen utføres. Kartskisse med digitalt polygon i gjeldende koordinatsystem som 
viser områder med høye skjæringer med bestilling av skanning. Leverandør av laserskanningen får 
dermed bedre mulighet til å planlegge jobben. 



 

Figur 8 

 

Figur 9.  

Figur 8 og 9: eksempel på klassifisering av skrent. Oransje er klassifisert som ”bakke”, grønt er klassifisert 
som ”ikke bakke”. Klassen ”Overheng” vil hente punkter fra klassen ”Ikke bakke” for å få med overheng. 
Dette er til dels automatisk, men i stor grad en manuell jobb. 

 

 

  



3 Euref89 UTM og NTM, innføring og transformasjon 
Euref89 er nasjonalt datum, som benyttes i 2 projeksjoner: UTM og NTM. 

Det vises til Statens Kartverk for detaljert informasjon.  

Kartprojeksjon:  

 

1) Ellipsoide til sylinder 

2) Sylinder brettes ut til plan 

3) Planet skaleres med faktoren 
0,9996 (UTM) 

En kartprojeksjon er en overføring av den krumme jordover-
flaten eller deler av denne til en gjengivelse i planet ved et 
matematisk formelverk eller en geometrisk projeksjon. 
 
Punkter på ellipsoiden med geodetiske koordinater «overfø-
res» på en flate som kan foldes ut til et plan og gir punkter 
med koordinater i kartplanet. 
 
Det er matematisk umulig å brette ut et område på jordover-
flaten (en dobbelt krum flate) til et kartplan uten at man får 
fortegninger. Alle kart er følgelig «feil». «Feilens» størrelse er 
avhengig av hvor stor en del av jordoverflaten som gjengis i 
planet (Sonebredden) 

3.1 Valg av kartprojeksjon 
 

 

Figur 1: Viser fortegninger i EUREF89, UTM og NTM projeksjon. 

 

 

 

 

NTM kartplanet tangerer 
i meridianen, skala er til-
nærmet 1:1 

Liten «feil»  

 

 

UTM kartplanet er 
lagt litt inn i jorden og 
skalert i meridianen 
med faktoren 0,9996. 

Stor «feil». 

     
   

  

 

http://www.statkart.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=6202


UTM til forvaltning: 
Kartprojeksjon UTM (Universal Transversal Mercator-projeksjon) er beregnet til forvaltning. Hvis UTM brukes 
som grunnlag for prosjektering blir geometrien «feil». Det blir stor forskjell på målsetting beregnet etter UTM-
koordinater og faktisk avstand stukket ut i felt. «Feilen» oppgis i ppm (parts per million) og varierer. På figur 2 
vises eksempler på avviket. Presis ppm-verdi må beregnes på grunnlag av aktuell UTM-koordinat.  

NTM til prosjektering: 
Kartprojeksjon NTM (Norsk Transversal Mercator-projeksjon) er tilnærmet i skala 1:1 innen en sone. Derfor 
skal NTM brukes som grunnlag for all prosjektering. Ved leveranse til forvaltningssystemer, f. eks i kommu-
ner, til NVDB eller Norge digitalt skal dokumentasjonen leveres i kartprojeksjon Euref 89 UTM. 

Sørnorge UTM sone 32, NTM sone 5 til 13 

 

Figur 2: Viser NTM sonene for Sør Norge som dekker UTM sone 32. NTM pro-
jeksjonen gir i praksis 0 i «feil», figuren viser UTM «feilen» i ppm.  I Oslo og 
Trondheim (sone 10 vist med gul farge) utgjør «feilen» ca 300 ppm.  

 

 

Bildet over viser UTM-soneinn-
deling 

Offisielle nasjonale kartbaser 
benytter UTM projeksjonen.  

UTM sone 32 dekker hele Sør 
Norge / Trøndelag fra vestlandet 
til svenskegrensen, derfor blir 
«feilen» stor, opptil 400 ppm 
(parts per million), som tilsvarer 
40 cm pr km. 

NTM sonene dekker kun 50 – 60 
km. Derfor blir «feilen» i en NTM 
sone maks 11 ppm, i praksis=0 

«Feilen» øker når det jobbes inn 
i nabosonen. 20 km inne i nabo-
sonen gir 28 ppm. 
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http://www.statkart.no/Geodetisk+datum,+kartprojeksjon+og+koordinatsystem.b7C_wtHKZj.ips
http://www.statkart.no/statkart.ny.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/EUREF89_NTM/EUREF89+NTM+(Norsk+Transversal+Mercator).d25-SwBfSZ1.ips


Nordland UTM sone 33, NTM sone 12 - 22 

  

Figur 3: Viser NTM sonene for Nordland som dekker UTM sone 33. NTM 
projeksjonen gir i praksis 0 i «feil». Figuren viser UTM «feilen» i ppm. Bemerk at 
«feilen» er stor øst i sone 33. 

 

 

 

Bildet over viser UTM-so-
neinndeling 

UTM sonen dekker et 
stort landområde 400 – 
500 km, derfor blir «fei-
len» stor, opptil ca 800  
ppm  (parts per million) 
som tilsvarer 80 cm pr 
km.  

Sone 34 benyttes ikke, 
dekkes av 33 og 35 

NTM sonene dekker kun 
50 – 60 km. Derfor blir 
«feilen» i en sone maks 
11 ppm, i praksis = 0 

«Feilen» øker når det job-
bes inn i nabosonen. 20 
km inne i nabosonen gir 
28 ppm. 
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Finnmark UTM sone 35, NTM sone 22 til 30 

 

Figur 4: Viser NTM sonene for Finnmark som dekker UTM sone 35. NTM projek-
sjonen gir i praksis 0 i «feil», figuren viser UTM «feilen» i ppm.  

 

 

 

UTM sonene dekker store 
landområder 400 – 500 
km, derfor blir «feilen» 
stor, opptil ca 800 ppm 
(parts per million), som til-
svarer 80 cm pr km.  

Sone 34 benyttes ikke, 
dekkes av 33 og 35 

NTM sonene dekker kun 
50 – 60 km. Derfor blir 
«feilen» i en sone maks 
11 ppm, som tilsvarer ca 
1 cm pr km, i praksis = 0. 

«Feilen» øker når det job-
bes inn i nabosonen. 20 
km inne i nabosonen gir 
28 ppm. 
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3.2 Transformasjon av eksisterende planer 

I forbindelse med nye prosjekter er det ofte behov for transformasjon av eksisterende planer utarbeidet i 
NGO koordinater eller lokale kommunale koordinatsystemer. 

Statens Kartverk har utarbeidet formler til transformasjon mellom NGO / Lokale kommunale og Euref89 
UTM. Formlene er beregnet til transformasjon av gamle kart, men formlene er uegnet til transformasjon av 
prosjekterte data, som har eksakt geometri. 

 

Figur 5: Viser et eksempel på deformasjon etter transformasjon av prosjekterte data med formel fra Statens Kartverk, 
største piler i eksemplet utgjør ca 8 cm. Størrelsen på deformasjonen vil være forskjellig, avhengig av kvaliteten på det 
gamle NGO kartet i det aktuelle området.  

Konsekvens: 
Linjekonstruksjon må gjøres på nytt, fordi den matematiske sammenheng mellom linjer, kurveradier og klo-
toider blir ødelagt av deformasjonen. Dette ekstra arbeid kan unngås ved å transformere direkte fra NGO/Lo-
kal til Euref89 NTM. 

Transformasjonsmetode: 
Helmert 2D konform transformasjon, 3 parametere. 
1. Offset på N-koordinat 
2. Offset på Ø-koordinat 
3. Rotasjon 

Transformasjonsparametere må beregnes slik at avvik blir minst mulig for aktuelle gamle prosjektdata. 



3.3 Beregningsmetodikk 

 

Figur 6: Viser eksempel på bestemmelse av transformasjonsparametere, pilene angir feilvektorer (N-diff og E-diff) ved 
transformasjonen. 

Områdebegrensning for gamle prosjektdata: Definer ramme rundt området med gamle plandata i NGO. 

 00 NGO akse 3     

 05 1          1001       214247.142  -16399.820              

 05 2          1001       215566.167  -14895.624              

 05 3          1001       211053.516  -10938.468              

 05 4          1001       209734.416  -12442.697              

 05 5          1001       212650.346  -13669.101 
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4 



NGO koordinater til rammen transformeres med formel fra statens kartverk for å oppnå best tilpasning til nytt 
kartgrunnlag i Euref89. 

 00 NE UTM32 EUREF89    

 05 1          1001      6643800.843  579653.726                        

 05 2          1001      6645158.148  581122.645                        

 05 3          1001      6640751.391  585194.560                        

 05 4          1001      6639394.086  583725.641                        

 05 5          1001      6642276.117  582424.143                        

 00 Kildefil: M:\2720\Tit\Fellespunkt\Fellespunkt_NGO3.kof  

 00 Dato: 03/04/10    Tid: 13:08:48 

 00 Transformasjonsmotor: C:\vg\trans\\skt2ak03.dll 

Eksemplet viser koordinater transformert med skt2ak03.dll (fylkesformel for Akershus). Under er UTM32 omregnet til 
NTM10 for å få koordinater i tilnærmet målestokk 1:1  

UTM koordinater omregnes til NTM, slik at koordinater blir tilnærmet 1:1 

 00 NE NTM10 EUREF89     

 05 1          1001      1214321.645   95797.701 

 05 2          1001      1215645.747   97297.475 

 05 3          1001      1211146.463  101269.773 

 05 4          1001      1209822.358   99770.024 

 05 5          1001      1212734.045   98533.743              

Konform Helmert transformasjon, 3 parametere bestemmes mellom NGO og NTM 

NR   N-NTM10 (m)  E-NTM10 (m)   NR  N-NGO3 (m)   E-NGO3 (m) N-DIF (m) E-DIF (m) A.SPR (m) 

1    1214321.645    95797.701   1   214247.142   -16399.820    -0.015     0.004     1.000 

2    1215645.747    97297.475   2   215566.167   -14895.624    -0.002     0.038     1.000 

3    1211146.463   101269.773   3   211053.516   -10938.468    -0.003    -0.013     1.000 

4    1209822.358    99770.024   4   209734.416   -12442.697     0.056     0.011     1.000 

5    1212734.045    98533.743   5   212650.346   -13669.101    -0.035    -0.041     1.000 

 Antall observasjoner:                          10       Antall overbestemmelser:        7 

Målestokkstall  N og E:      1.000000    1.000000       Avvik fra 100 g:           0.0000 

Spredning på vektenheten:                   0.034       Innpasningsspredning:      0.048 



 

 

Eksempel på parameter for transformasjon i Autocad 

Displacement vector X=øst koord Y=nord koord Z=Høyde 

0.000 0.000 0.000 112203.994 1213115.977 0.000 

 

 X=øst koord Y=nord koord Grader (360) 

Rotation point, decimal degrees 114287.088 1212458.796 0.191943 

Tabell 4: Eksempel på parameter for transformasjon i Autocad. 

Alternativt vektorbasert Transformasjonsparametere 

Nt = (    0.9999943159) * Nl + (    0.0033716757) * El + (   1000131.031) 

Et = (   -0.0033716757) * Nl + (    0.9999943159) * El + (    112919.795) 

Det anbefales å ha med kontrollpunkter i transformasjonen, f. eks noen få fastmerker som er kjent i begge 
koordinatsystemer. 

Metoden transformerer gamle prosjektdata slik at matematiske parametere i det gamle prosjektet kan brukes 
videre i NTM projeksjonen. F. eks linjepålegg (NYL). 

4 Utveksling av data  

4.1 Innledning 

En utfordring i infrastrukturprosjekter er at data som skapes i ett system ikke nødvendigvis kan leses og gjenbrukes i et 
annet system. For å kunne utveksle data på en enkel og forutsigbar måte er det utviklet åpne standarder og formater. 
I håndbok V770 skilles det mellom «originalformat», som er det opprinnelige formatet et system leverer data på, og 
«åpent format» som er et filformat for utveksling av data.  

Det finnes ingen entydig definisjon av hva en åpen standard er, men vanlige fellesnevnere er:  

• En teknisk standard som beskriver ensartete krav til metoder, terminologier mm 
• Standarden er fritt tilgjengelig, men kan være underlagt restriksjoner i bruk 
• Standardene utvikles av kommersielle og ikke-kommersielle organer 
• Internasjonale standarder har ofte en nasjonal tilpasning 
• Det kan være forbundet kostnader med å bruke standardene (åpen er ikke det samme som gratis) 

Tilsvarende finnes det ikke entydige definisjoner av hva åpent format er, men vanlige fellesnevnere er:  

• Åpent format beskriver data lagret i filer 
• Spesifikasjonene for formatet er fritt tilgjengelige 
• Formatet støtter eksport og import av data fra ett system til et annet basert på standard beskrivelser 
• Hvor mye av informasjonen i originalformatet som støttes av det åpne formatet varierer 

4.2 Standardisering med livsløpstankegang 

Statens vegvesen har vært involvert i standardiseringsarbeid relatert til forvaltning av vegdata lenge, både nasjonalt 
og internasjonalt. Særlig NVDB- og geodata-miljøet i etaten har bidratt til standardisering gjennom ISO/TC 211, OGC 
og SOSI-samarbeidet (som er nasjonal implementasjon av de internasjonale standardene). I det siste har fokuset blitt 
utvidet til å støtte hele livsløpet til vegprosjekter, ikke bare forvaltning. Det innebærer blant annet støtte for kompleks 
3D-geometri, flere objekter og egenskaper.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_standard
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_format


I vegprosjekter er det en forutsetning at informasjonen er stedfestet i et globalt koordinatsystem. Den åpenbare grun-
nen er at vi planlegger og prosjekterer med utgangspunkt i eksisterende situasjon beskrevet med stedfestede data: 
Terrengoverflatemodeller, eksisterende infrastruktur, data om naturmangfold, regulering, restriksjoner, naturfare, 
geologi osv. er stedfestede data. Planlegging av veg handler i stor grad om å plassere ny veglinje optimalt i forhold til 
eksisterende situasjon, slik at anlegget får god massebalanse og minst mulig negative konsekvenser for nærmiljø, na-
turmiljø mm. For at et planlagt vegprosjekt skal kunne bygges effektivt må vi kunne bruke de prosjekterte data til stik-
king og maskinstyring, informasjonen må være stedfestet. For at entreprenør skal kunne finne igjen objekter (f. eks 
stikkrenner) i driftsfasen må objektene ha koordinatreferanser – stedfesting.  

Standardisering handler om å organisere informasjon på en hensiktsmessig, strukturert og maskinlesbar måte. I GIS 
miljøet benyttes UML-modellering til å lage konseptuelle modeller av informasjon. SOSI-fagmodellene er UML-model-
lerte med utgangspunkt i ISO 19103:2015. Informasjonen i UML-modeller er utgangspunkt for å kunne spesifisere ut-
vekslingsformat, f. eks GML eller LandXML.  

Til sammenligning har byggebransjen sett bort fra stedfestet informasjon i sitt standardiseringsarbeid. Byggebransjen 
har brukt Express som modelleringsspråk og bruker IFC som utvekslingsformat, så det konseptuelle utgangspunktet er 
forskjellig. IFC-formatet støtter ikke globale koordinatsystemer og georeferert informasjon. 

I dag finnes ikke ett format eller en standard som støtter utveksling av informasjon i vegprosjekter. Men Statens veg-
vesen deltar i prosjekter i inn- og utland som har som mål å bedre situasjonen.  

4.3 Standardiseringsorganisasjoner 

Det finnes mange standardiseringsorganisasjoner og standarder for alt mulig.  
Her nevnes de mest relevante for standardisering av informasjon relatert til vegprosjekter. 

ISO/TC 211 
https://committee.iso.org/home/tc211 
https://www.iso.org/committee/54904.html 

 

OGC 
http://www.opengeospatial.org/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/sosi-standarden-del-2/
https://www.iso.org/standard/56734.html?browse=tc
https://en.wikipedia.org/wiki/EXPRESS_(data_modeling_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
https://committee.iso.org/home/tc211
https://www.iso.org/committee/54904.html
http://www.opengeospatial.org/


Kartverket - SOSI 
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/ 

 

Building smart 
http://www.buildingsmart-tech.org/  
https://buildingsmart.no/  

 

 

4.4 Standardiseringsprosjekter og referanser 

Interlink-project:  
http://www.roadotl.eu/   
 
http://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/cedr-call-2015/call-2015-asset-information-using-bim/interlink/  
 

 

BA-nettverkets KMD-støttede prosjekt for UML-modellering: 
 
OKSTRA 
http://www.okstra.de/  

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/
http://www.buildingsmart-tech.org/
https://buildingsmart.no/
http://www.roadotl.eu/
http://www.cedr.eu/strategic-plan-tasks/research/cedr-call-2015/call-2015-asset-information-using-bim/interlink/
http://www.okstra.de/


 
 
NVDB:  
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3  

4.5 Utvekslingsformater som kan benyttes i dag 

Her er oversikt over noen aktuelle utvekslingsformater det finnes støtte for i dagens programvare.  

4.5.1 Land xml 

 

LandXML kan benyttes til utveksling av 3D-geometri, det er lite støtte for informasjon utover geometri. Formatet leses 
av totalstasjoner, maskinstyringsprogramvare og prosjekteringsprogram, så det egner seg til eksport av stiknings- og 
maskinstyringsdata. Dokumentasjon om LandXML finnes her: www.landxml.org. 

LandXML kan i utgangspunktet beskrive geometritypene punkt, linje og flate. Noen objekter kan eksporteres med opp-
lysninger om dimensjon samt relasjon mellom objekter. Et eksempel er LandXML objektet PipeNettwork, som beskri-
ver hvilke rørdimensjon som går mellom kummer. 

4.5.2 GML 

GML står for Geography Markup Language og utvikles av OGC. I dag er det begrenset støtte for GML i prosjekterings-
programvare, men utviklingen går i retning av at GML blir et viktig utvekslingsformat. OGC har stor medlemsmasse og 
relativt høy aktivitet.  Her finner du dokumentasjon om GML-formatet. 

4.5.3 DXF 

AutoCAD DXF-format er utviklet for å kunne utveksle data mellom Autocad og annen software.  

4.5.4 IFC 

En del software som benyttes i byggebransjen og bruprosjektering støtter eksport til IFC-formatet.  

 

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
http://www.landxml.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_Markup_Language
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/ogc/members
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/RevitLT-DocumentPresent/files/GUID-0D546BEA-6F88-4D4E-BDC1-26274C4E98AC-htm.html
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