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Modellbasert arbeidsmetode videreutvikles

Statens vegvesens utviklingstiltak VU-053 Modellbaserte vegprosjekter skal videreutvikle

modellbasert arbeidsmetode definert i håndbok V770 Modellgrunnlag. 

Arbeidet skal resultere i en ny retningslinje med krav til dokumentasjonen som utarbeides i vegprosjekter.

Prosjektet skal bidra til at krav og definisjoner blir maskinlesbare, og til at modeller kan utveksles på åpne, 

standardiserte formater. 

Se også prosjektets informasjonsside

https://docs.google.com/presentation/d/1rqu9wZCDqzl_vnPTlBZf6ZlzPp3qKutMIPLkSdUeMzw/edit?usp=sharing
https://www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/1098509?fast_title=H%C3%A5ndbok+V770+Modellgrunnlag.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/395908/binary/1098509?fast_title=H%C3%A5ndbok+V770+Modellgrunnlag.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene
https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/informasjon


Klassifisering av dokumentasjonstyper

● Stort sett ferdig
● Erstatter dokumentasjonstyper i V770
● Bestilles med konkurransegrunnlag når ny 

retningslinje er vedtatt



Beskrivelse av dokumentasjonstyper

I ny retningslinje beskrives:

● Felles krav til dokumentasjonstyper

● Spesifikke krav til dokumentasjonstyper



UML-modellering av dokumentasjonstyper

● Dokumentasjonstypene skal UML-modelleres
● VU053 prosjeket lager skisser
● Eksterne rådgivere modellerer, i første omgang: 

○ Felles krav
■ Spesifikke krav fagmodell Veg
■ Spesifikke krav grunnlagsmodell Terreng



● Til hver dokumentasjonstype tilordnes objekttyper som beskriver fysiske objekter/tilstander med geometri og andre egenskapsdata
● De fleste objekttyper vi bruker i vegprosjekter har navn, definisjon og krav til materialer/utførelse mm i  håndbøkene.
● Det forenkler(?) UML-modellering av objekttyper og egenskapskrav.
● Objekttypen “Bærelag” har f. eks 12 sider med krav i håndbok N200.

UML-modellering av objekttyper



Eksempler på kilder til objektdefinisjoner
SOSI

OGC

Håndbøker og standarder

NVDB

UML-modeller for vegprosjekter

Objektkodeliste V770 

OKSTRA

https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-del-2/
https://proxy.kartverket.no/sosi-old/UMLfullmodell/Berg/Berg.htm
http://www.opengeospatial.org/docs/is


BA-nettverket har gjort jobben for fagmodell veg

● Klassifisert mange objekttyper
● Identifisert mange egenskapstyper
● Brukt samme rammeverk som VU-053:

○ SOSI standarden
○ ISO/TC-211
○ OGC LandInfra

● Testet import av UML-modell til 
prosjekteringsprogramvare

● Testet eksport av prosjekterte data til GML-format 



Fagmodell veg bygger videre på SOSI vegkropp

● Et veldig godt utgangspunkt for fagmodell veg
○ Settes inn i dokumentasjons-hierarkiet
○ Tilordnes felles krav
○ Tilføre noen objekttyper
○ Tilføre noen egenskapstyper



BA nettverket har nok en gang gjort en viktig jobb

BA-nettverket har med SOSI Vegkropp-prosjektet dokumentert at internasjonale- og nasjonale 
standarder utviklet for å standardisere og utveksle geodata, egner seg godt til å standardisere og 
utveksle prosjekterte data. 

Denne tilnærmingen vekker interesse, blant annet i rapport som nylig ble levert av Federal Highway 
Administration, USA. Norge fremheves som et av landene i Europa som har kommet lengst med å 
nyttiggjøre seg modeller, både konseptuelle og prosjekterte, i vegprosjekter. 

BA-nettverket har en stor del av æren for det, vi har samarbeidet om utviklingen siden ca 2006.

Building Information Modeling (BIM) Practices in Highway Infrastructure (dot.gov)

https://international.fhwa.dot.gov/pubs/pl21024/fhwa_pl21024.pdf

