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Våre løsninger for dataleveranse til NVDB



OM GEOMATIKK IKT

▪ Geomatikk IKT har de siste 17 årene jobbet med mange prosjekter tilknyttet 
vegforvaltning. Flere av disse prosjektene har vært i samarbeid med Statens 
Vegvesen, Sintef, entreprenører og kommuner hvor blant annet NVDB har vært en 
sentral komponent. 

▪ Den erfaringen og kompetansen som selskapet har utviklet gjennom disse 
prosjektene har resultert i løsninger og tjenester som i dag er i bruk hos mange 
entreprenører og tekniske etater i kommunene.





braVeg Reg

▪ Innmåling i felt og på kontor

▪ Vår nye 
registreringsklient braVeg Reg er 
en løsning for innmåling og 
registrering av vegobjekter på 
kontor eller i felt. 

▪ Registreringene sendes direkte 
fra braVeg Reg til NVDB

▪ Maler

▪ Import av sosifiler

▪ Demo!



INNMÅLING MED CPOS

▪ Innmåling i felt med CPOS

▪ Data til NVDB via

▪ Registrering av vegobjekt

▪ Datafangst

▪ Skrive-API

▪Demo



OBJEKTER FRA 
NVDB

▪ Objekter kan hentes fra NVDB

▪ Kontraktsområde

▪ Fylke

▪ Vegsystemreferanse

▪ NVDBID



MOBIL ENHET

▪ Når objektene ser synkronisert 
mot nettbrettet, kan innmåling i 
felt starte



OBJEKT I KARTET

▪ Ved å klikke på objektene i kartet 
kan en nå forbedre geometri, evt
legge til nye egenskaper



OBJEKTENE

▪ Da kan de tre objektene sjåast i 
braVeg Admin og bare den 
kummen som ble endret



DATAFANGST

▪ Da er objektene klare for å 
sendes over til Datafangst

▪ Det må da først opprettes en 
kontrakt av vegeier



NVDB OG FKB

▪ Det leveres da for både NVDB og 
FKB, på samme innmåling



DATA I 
DATAFANGST

▪ Da ligger dataene i Datafangst



ROADAI



RoadAI

▪ RoadAI - en løsning for videodokumentasjon og 
tilstandsanalyse av vei ved bruk av mobil enhet.

▪ Ved bruk av en smarttelefon i frontruta på et 
kjøretøy og kunstig intelligens er det nå mulig å 
gjøre videoopptak av vei, automatisk registrere 
veiobjekter og videre analysere tilstanden på 
veidekket.

▪ Dette gir veiforvaltere en ny, effektiv og rimelig 
måte å samle inn data på, for å avdekke tilstand på 
vei, samt registrere objekter som veiskilt.

▪ Bluetooth-knapp medfølger for anmerkninger av 
spesielle veiforhold.



Hva kan kunstig 
intelligens (AI) tolke?

▪ Tilstand på vei med følgende 
skadetyper: 

▪ Langsgående sprekker
▪ Tversgående sprekker
▪ Krakelering
▪ Hull
▪ Overflateskader

▪ Skilt i henhold til definisjon i NVDB 
(N300)

▪ Veibredde

▪ Andre objekttyper og forhold langs 
veien som fanges opp av RoadAI:

▪ Gangfelt
▪ Rekkverk
▪ Veilys
▪ Kummer





Anonymisering – personer og kjøretøy



Data fra RoadAI til NVDB



Hvordan komme i 
gang med RoadAI?

1. Etabler et abonnement på RoadAI 
hos Geomatikk IKT

2. Installer appen Viominer fra Google 
Play

a) Montér mobiltelefonen i 
frontruten

b) Start applikasjonen og gjør 
opptak, eller la oss gjøre jobben

c) Video kan lastes opp fortløpende 
via mobilnett eller via wifi-
nettverk etter endt kjøretur

3. Gjør opptak regelmessig for å 
dokumentere og forvalte veinettet. 
Kan benyttes aktivt for å registrere 
og følge opp skader og mangler –
tiltak



Følg oss i sosiale kanaler

for mer informasjon:

Sjekk innboksen! Vi setter stor pris på om du fyller ut en kort 

tilbakemelding på dette webinaret slik at vi kan bli enda bedre neste gang 

www.geomatikk-ikt.no

Meld deg på nyhetsbrev

Facebook/geoikt

Linkedin/company/geomatikk-ikt



Takk for oppmerksomheten

Ha en fin dag!


