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Samferdselsdepartementet
NTP
Vegtrafikksentralene
Planlegging/dimensjonering av veg
Drift og vedlikehold
Trafikksikkerhet
Beredskap
ITS
Publikum
Media
Politi
SSB
Interesseorganisasjoner
Forskningsmiljøer/høyskoler og universitet
Bilindustrien

Hva er nasjonale veg og trafikkdata?
● Nasjonale veg- og trafikkdata er data det er behov for i forbindelse med nasjonale oppgaver.
● Eksempel på nasjonale oppgaver som vi har fokusert på
– NTP – Oversiktsplanlegging
– Vegnett – Navigasjon – Ruteplan
– Vegstatistikk (Statens vegvesen, SSB, EØS/EU)
– Beredsskap – Nødssituasjoner
– Trafikksikkerhet – Ulykkesanalyse – Nullvisjon
– ITS – datagrunnlag
– Vegtrafikksentral – Veginformasjon
– Miljø
– Veglister – Dispensasjonsvurderinger
– Trafikkmengde (ÅDT)
– Vegtrafikkindeks
– Reisetid
– Vær- og føreforhold
– Hendelser

Flere aktører gir behov for endring
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Flere aktører
Statens vegvesen skal ivareta helheten

Hovedstruktur for organisering av Statens vegvesen
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Etter 2020:
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• Nye veier as
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Målbilde for NVDB
Forretningsområder fram til i dag
Forvaltning av veg - og vegtrafikk

Innspill til NTP og budsjett

Statens vegvesen, Fylkeskommune, Nye Veier
AS
Inventaroversikt

Grunnlag for drifts- og vedlikeholds-kontrakter

Grunnlag for planlegging av investerings-tiltak

Primærkilde til navigerbart vegnett i landet
(Alle vegklasser E-, R-, F-, K-, P- og S-veger)

Samfunnet
Bidra til et mer effektivt samfunn

Leverer statistikk på vegrelatert informasjon

Leverer informasjon om hendelser på og langs veg

Målbilde for NVDB

Målsetting med NVDB
● Hovedmålet med NVDB er å etablere datasett og verktøy for å understøtte
arbeidet med å
–
–
–
–

planlegge
forvalte
(drifte)
(og vedlikeholde)

● …det offentlige vegnettet på en samfunnsnyttig måte

● Drift og vedlikehold → større ansvar legges på vegier/vegholder!

Nasjonal vegdatabank
NVDB –Originalen for hele vegnettet i Norge
● Nasjonal vegdatabank – informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private
veger og skogsveger.
● NVDB skal være en entydig kilde til navigerbart vegnett, kilde for all statlig rapportering om
norske veger, og for å besvare spørsmål om vegnett og vegobjekter nasjonalt.
● Stedfesting og tilknytning til veg – Nasjonal vegreferansemodell

● Eksempel: Dataflyt i prosjekteringsfasen
Uttrekk

Data til NVDB

Modell
24.03.2021

NVDB

NVDB – Nasjonal veg- og transportdata
Kategoriinndeling
Innholdet i NVDB 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:
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 i NVDB, mens hver enkel
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.
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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.
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Hvilke utfordringer har vi med dataflyten til NVDB?

Hvordan kan vi utnytte felles kompetanse og ressurser for å løse disse
utfordringene og gi verdi tilbake til samfunnet?
- SVV har etter omorganisering begrenset med ressurser til å
håndtere større og større mengder data
- En av våre hypoteser er også at vi har for mange manuelle
operasjoner knyttet til datafangst og ajourhold av data i NVDB
- Vår oppfatning er at vi bør ha hovedfokus på utvikling av gode
grensesnitt/api’er for å hente ut og legge til data i NVDB, og IKKE på
sluttbrukerverktøy for databearbeiding
- Vi ønsker at leverandørmarkedet skal se potensialet i å utvikle gode
verktøy med mulighet for enkel dataflyt mellom ulike produkter
som dekker ulike behov
- Vi har brukere som er innstilt på å benytte ulike verktøy bare
«flyttingen» av data mellom verktøyene kan gjøres på en enkel
måte

Hvilke aktiviteter pågår knyttet til datafangst og databearbeiding?

Kortsiktige aktiviteter og langsiktige overordnede aktiviteter
• Revisjon av vegdataforskriften med påfølgende presisering av dataleveransekrav
• Forslag til ny forskrift om ansvar, oppgaver og samarbeid for vegdata, trafikkberedskap
og trafikkinformasjon
• Effektivisering og digitaliseringstiltak som vil gi verdi på lengre sikt
• GAP-analyse for å avdekke interessenters fremtidige behov
• Gjennomgang av Transportutviklings systemportefølje med tanke på forenkling og
effektivisering
• Digital transformasjon av NTP-prosessen og Veglisteprosessen
• NVDB som nasjonal vegdatabank
• Tydeliggjøre innhold og rolle
• Automatisere kvalitetskontroller
• Utvikle fremtidens digitale navigerbare vegnett
• Bygge kompetanse og ta i bruk GIS-plattformen

Utviklingsplan for 2021 – NVDB relatert

Vårt hovedfokus i 2021 med utgangspunkt i nye rammebetingelser
● Statens vegvesen vil ikke lengre utvikle
og tilby spesialverktøy gratis til alle
vegeiere.
● Statens vegvesen vil fokusere på å
utvikle grensesnitt (API) for skriving og
lesing av data, samt basisklienter for
innsyn og mottak av data, men behov
utover dette må vegeiere få dekket fra
markedet.

«Vår strategi er å legge til rette for utvikling av produkter og verdiøkende tjenester i markedet framfor å utvikle egne løsninger»

Konkretisering av vår verktøystrategi
● Vi utvikler ikke verktøy for ajourhold av de respektive
vegeieres egne data
● Vi vil benytte NVDB vegnett for å ajourholde det digitale
vegnettet
● Vi kravstiller at vegeierne leverer nasjonale datasett
● Vi tilbyr NVDB som lager for vegeiers egne data
● Vi utvikler en løsning for å ÅDT-belegge vegnettet og en
kortsiktig løsning for oppdatering av
bruksklasseinformasjon
● Datafangst skal ikke utvikles i retning av å være et GISverktøy, men gi mulighet for overføring av data
til/fra andre redigeringsverktøy
● Vegkart skal være en enkel innsynsløsning uten pålogging
● Vegkart skal vise et nåbilde, ikke historikk
● Hjelpetjenester som f eks stedfestingstjenester og
«ruteberegningstjeneste» til bruk ved uttak av data eller
som hjelpetjeneste ved lagring av data
● Vi utvikler ikke brukerspesifikke rapporter, - vi forutsetter
at brukere både internt og eksternt benytter GIS-verktøy
for uttrekk og analyse for spesifikke behov

NVDB Klassisk-API med tilhørende verktøy fases ut for godt!
● Som en konsekvens av regionreformen måtte vegreferansemodellen i NVDB endres, og nye API-er tas i bruk. Nå har
tiden kommet for å pensjonere NVDB Klassisk-API og de gamle verktøyene som f.eks. NVDB123 og NVDB Studio for
godt.
● For å sikre at alle brukere faktisk fanger opp denne endringen, så gjennomføres en overgangsperiode mellom 1. juni og
1. august 2021 der man kun har tilgang til å bruke f.eks. NVDB123 dersom man gir beskjed om dette i forkant. Dette
skjer på følgende måte:
– 20. april 2021: Frist for å be om å beholde tilgang til NVDB gjennom Klassisk NVDB-API og f.eks. NVDB123.
– 1. juni 2021: Tilgang til NVDB gjennom Klassisk NVDB-API og f.eks. NVDB123 stenges for alle som ikke har bedt om å
beholde tilgang.
– 1. august: Det gamle API-et fases fullstendig ut, og de gamle verktøyene kan ikke lengre brukes mot NVDB.
● Dersom du mener du må ha tilgang til NVDB gjennom de gamle verktøyene mellom 1. juni og 1. august, så må
du altså be om å beholde tilgangen innen 20. april 2021.
● Dersom du har tatt i bruk verktøy som bruker det nye API-et med den nye vegreferansemodellen, så beholder du ev.
rettigheter til å lagre data i NVDB som følger med dette.
● Du finner mer informasjon om denne endringen på Vegdata.no. Har du spørsmål du ikke finner svar på der, kan disse
sendes til nvdb@vegvesen.no.

