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● Nasjonale data inkludert vegnett (kategori 1 og 2)

• Skal være komplett for alle riks og fylkesveger

• Vegforvalter er forpliktet til å levere data gjennom 
avtaler/vegdataforskrift

• Kategori 1 - Vegforvalter leverer grunnlag – Statens vegvesen legger 
data inn i NVDB

• Kategori 2 - Vegforvalter er ansvarlig for å legge data inn i NVDB

• Nasjonale data er grunnlag for nasjonale oppgaver, analyser og 
statistikker, men selvsagt også viktig for den enkelte vegforvalter

• Statens vegvesen har rolle som ansvarlig for NVDB og nasjonale data, 
men er samtidig også en vegforvalter på linje med andre vegforvaltere
av riks og fylkesvegnettet som skal levere data til NVDB 

● Vegforvalters egne data (kategori 3)

• Data vegforvalter trenger for å kunne forvalte sine veger

• Vegforvalter bestemmer omfang av leveranse ut fra egne behov

• Vegforvalter har selv ansvar for å legge inn data i NVDB

* Vegforvalter er i denne sammenheng Statens vegvesen, Nye Veier AS, 
og de enkelte fylkeskommuner.

Leveranse av data fra vegforvalter* til NVDB
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● Et utbyggingsprosjekt må levere følgende data til NVDB
– Grunnlag for kategori 1 data
– Kategori 2 data
– Kategori 3 data som egen vegforvalter har bestemt skal leveres 

● Byggherre bestemmer hvordan disse dataene skal framskaffes i et 
prosjekt

● Tradisjonelt har byggherre inngått avtale med entreprenør om å levere 
hovedtyngde av data. Objektlista definerer hvilke data entreprenør skal 
levere i prosjektet.

● Per i dag finnes to ulike objektlister, Objektliste 1 og 2. Se også 
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-
vegdatabank/objektliste/

● Det har så langt kun i få tilfeller inngått avtale om dataleveranse med 
prosjekterende konsulent

● Noen erfaringer
– Har vært positiv utvikling
– Datafangstverktøy gjør det enklere for både leverandør og mottaker 

av data
– NVDB-API gir nye muligheter
– Er tendenser til at det kan bli hastverksarbeid på slutten av 

prosjektet, det er ugunstig mhp kvalitet 
– Ser potensiale til å få mer direkte dataflyt fra prosjekteringssystem

Leveranse av data til NVDB i et vegprosjekt
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● Prosjekteringsmodell
– Digital modell som har informasjon som trengs for å bygge 

og dimensjonere et vegprosjekt 
– Fokus på nøyaktig geometri
– Bygges opp i prosjekteringsfase og suppleres noe i byggefase
– Skapes ved hjelp av prosjekteringsverktøy 

● NVDB-modell 
– Digital modell som har informasjon som trengs for drift, 

vedlikehold og forvaltning (av et vegprosjekt)
– Samme struktur for nytt og gammelt for alle riks- og 

fylkesveger
– Datastruktur er definert i Datakatalogen til NVDB
– Oppbygging av NVDB-modell for nytt prosjekt starter ofte 

veldig tett opp i driftsfase, men vi ønsker å starte oppbygging 
parallelt med at prosjekteringsmodell utvikles (som på figur

– Skapes i Datafangst på basis av data fra prosjekterte og
innmålte data. Overføres til NVDB. 

● Prosjekteringsmodell og NVDB-modell viser noe ulike bilder av 
samme «verden» og har mange felles elementer. Det er 
potensiale for bedre harmonisering av modellene – men slikt tar 
tid og er et eget tema …

Utgangspunkt: Prosjekteringsmodell og NVDB modell

Prosjektering Bygging Drift

Prosjekteringsmodell

NVDB-modell  

Veg-
prosjekt



● NVDB-modell bygges i prosjekteringsverktøy 
parallelt med eller som del av 
prosjekteringsmodell, slik at NVDB-data kan 
overføres direkte til Datafangst/NVDB

● For overføring til Datafangst  kan benyttes
– API
– SOSI-NVDB-fil
– GML (er satt i bestilling)

● For direkte overføring til NVDB må benyttes
– NVDB API-Skriv

● Første dataleveranse til NVDB - L1 ved slutt 
prosjekteringsfase – Avtale med prosjekterende

● Prosjekteringsmodell oppdateres i byggefase 
med endringer, utvidelser og eventuelle 
innmålinger.

● Endringer som påvirker NVDB-modell medfører 
ny overføring til Datafangst/NVDB

● Data i Datafangst overføres til NVDB etter hvert 
som de er endelig bestemt. Kan være aktuelt å få 
inn noe data på tidligere tidspunkt for å få 
etablert NVDB-ID. 

● Endelig dataleveranse til NVDB - L2 ca 1 måned 
før byggeprosjektet avsluttes

Ønsket situasjon
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● Dataflyt prosjekteringssystem – NVDB
– Alt ligger til rette for å kunne lage slik overføring, men er nok noen steg på vegen før 

vi er helt der vi kunne ønsket oss. Vi har håp om at utvikling kan påvirkes i positiv 
retning om vi stiller krav om NVDB-leveranse L1. 

– Det er nok også slik at det finnes ulike varianter av prosjekteringsmodeller. 
Leveranser til NVDB er uansett de samme

– Det kan være behov for les-Api mot Datafangst for å få til bedre datautveksling 
mellom prosjekteringssystem og NVDB. Vi vil vurdere å tilby det etter hvert

– GML-import i Datafangst er satt i bestilling. Vi vurderer om det er behov for eksport
– Vi har etablert «mapping» mellom objektkode (prosesskode) og NVDB-objekt. Dette 

kan være til hjelp for konvertering mellom prosjekteringsmodell og NVDB-modell (Fig 
t.h)

● Prosjekteringsmodell – og oppfølging av denne
– Det er nok ulikt i hvilken grad det jobbes modellbasert fra a-å i et prosjekt. Dersom 

ikke prosjekteringsmodell oppdateres i byggefase, må oppdatering av NVDB-data i 
byggefase hentes mer direkte fra entreprenørverktøy og innmålinger

● Kontrakter – avtaler om dataleveranser
– Kontraktsmaler (i Statens vegvesen) er tilpasset. Det er tilrettelagt for å inngå avtale 

med prosjekterende om leveranse L1 og enten prosjekterende eller entreprenør for 
leveranse L2. 

– Utfordringen er å få dette til å bli normalsituasjonen. 
● Vi ser en stor fordel med fokus på NVDB-leveranser tidlig

– Bedre kvalitet på data
– Vi slipper situasjoner der sentrale personer både på byggherre og 

entreprenør/konsulent-sida er overført til andre prosjekt/oppgaver
– Vi vil ha oversikt over prosjektet  i NVDB – Vegkart tidlig. Gunstig for driftsplanlegging
– Kan også hente inn NVDBID i prosjekteringsmodellen og på den måte gjøre det 

lettere å hente informasjon fra prosjekteringsmodellen i seinere analyser

Noen kommentarer

NVDB-modell (sli vi ønsker)

NVDB-modell ( i dag)


