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Kommentarer til høringsdokumentet  
SOSI standardisert produktspesifilaksjon  

Vegkropp – fase prosjektering   

20. april 2021 

 
Sendes: standardiseringssekretariatet@kartverket.no 

 

Dato:  Standard:  

 
SOSI Vegkropp 

fase prosjektering 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Fra1 

 

Kapittel Avsnitt/ 

Vedlegg 

/ Figur / 
tabell 

/annet 

 

Type 

kommentar2 

Kommentar (begrunnelse for 

endring) 

Endringsforslag 

 

Prosjektets kommentarer til 

innsendte kommentarer 

 

Status 

Redaksjonelt 
Tittel   

KV 1 
Hele 

dokume

ntet 

Topp-

tekst 
re 

Toppteksten matcher ikke 

eksisterende standardiserte 

produktspesifikasjoner (se Elveg) 

Endre topptekst til «SOSI standardisert 

produktspesifikasjon - produktnavn: 

Vegkropp 1.0» (se Elveg e.l.) 

ok KV utfører  

KV 2 
Hele 
dokume

ntet 

Bunntekst 
re 

Bunntekst mangler måned og år (se 
Elveg, regler for UML-modellering 

e.l.). Sikkert bare ikke tatt med pga. 

høringsversjonen og uklar 

publiseringsdato, men det må ikke 
glemmes! 

Legg til «Statens kartverk - [måned] 
2021» i bunntekst til ferdig dokument. 

ok KV utfører  

KV 3 
Forside Tittel 

re 
Forenkle tittelen på dokumentet. Det 

er litt for mye «produktspesifikasjon» 

Endre tekst på forsida til  

«SOSI Standardisert Produktspesifikasjon: 

Vegkropp 1.0». 
 

«SOSI Standardisert 

Produktspesifikasjon: Vegkropp prosjekter

t 1.0».  

KV utfører 

KV 4 
Modell  

Te 
Dokumenttittel og tagged value på 

hovedpakka i modellen 

Tagged value SOSI_kortnavn foreslås 

endret til «Vegkropp». 

 
Pakkenavnet foreslås endret til «Vegkropp-

1.0» 

SOSI_kortnavn = Vegkropp prosjektert  

Pakkenavn = Vegkropp prosjektert-1.0 

 

Erling har utført 

KV 5 
Forsida  

re 
Bra med versjonsdato, men 

versjonsnummer mangler 

Legg til versjonsnummer «1.0» («SOSI 

Standardisert produktspesifikasjon 
Vegkropp 1.0» 

ok KV utfører. 

Se ovafor. 

Dokumentets layout og struktur   

KV 6  
Innholds
fortegne

lse 

 
re 

Det er brukt ulike fonter. Det som er 
generert fra modellen og limt inn har 

en annen font på overskriftene 

Det bør brukes enhetlig font i størst mulig 
grad. Avvik mellom hovedkapittel (for 

eksempel «5») og underkapitler (5.1, 

5.1.3.1.1) er greit. 

Bruk ny dokumntasjonsmal KV utfører 

KV 7 
Hele 
dokume

ntet 

 
ge 

Det foregår arbeid med forbedret 
dokumentasjonsmal for UML-

modellinnhold, som er testet i FKB-

prosjektet og NRL-prosjektet. 

Malen/prosessen bør brukes før 
endelig versjon av standarden 

publiseres. 

Før standarden publiseres bør 
dokumentasjon av modellinnhold 

genereres på nytt med ny mal 

(standardiseringssekretariatet kan gjøre 

det). Ev. bør hele dokumentet overføres til 
ASCIIDOC-løypa, men 

modellinnholdskapittelet bør prioriteres da 

denne delen kommer med en del 

forbedringer i forhold til dagens mal. 

Bruk ny dokumntasjonsmal 
 

Reduser antall kap.nivåer 

KV utfører 
Forsøker hele dokumentet etter ny 

mal. Evt kap 5  
  
Sjekk antall kap.nivåer  

 



KV 8 
Hele 
dokume

ntet 

 
ge 

Spesifikasjonen mangler et avsnitt 
om normative referanser. Ser vi på 

eksisterende produktspesifikasjoner, 

er det ikke noe tradisjon for det. 

Likevel bør spesielt standardiserte 
produktspesifikasjoner vurdere å angi 

normative referanser.  

Legg til «Normative referanser». Mulig 
plassering er da som et eget hovedkapittel 

mellom kap 1 «Innledning» og kap 2 

«Definisjoner», et underkapittel under 3 

«Generelt om spesifikasjonen» eller som et 
nytt kapittel 2.3. 

Tre eksempler på normative referanser 

som er naturlig å forvente i dette 

dokumentet: 

• modelleringsstandarden som er lagt 

til grunn for alle UML-modeller i 

dokumentet (feks. SOSI Regler for 

UML-modellering 5.1) 

• standarden som definerer påkrevd 

innhold i en produktspesifikasjon 

(SOSI-produktspesifikasjoner – krav 

og godkjenning 5.0 

• (ev. også ISO 19115 da den er nevnt 

under 3.6, men den inngår indirekte i 

punktet ovenfor) 

• OGC LandInfra og OGC InfraGML 
Teksten under kap. 1 eller 3 bør også 

beskrive (kort) forholdet til de normative 

referansene nevnt i dokumentet. 

ok KV utfører 

KV 
14 

Kap 4.3  
 

Navnet «Vegkropp» brukes i ulike 
betydninger:  

• som betegnelse på et 

delomfang,  

• på hele spesifikasjonen,  

på hele prosjektet som denne 

spesifikasjonsn inngår i.  

Rydd opp i bruken av temen «Vegkropp» Ok  

 

Legg også til avsnitt som forklarer 

termen/begrepet  

 

Inger sjekker «Vegkropp», om det står for 
hele prosjektet eller denen leveransen.   
 

DS 1 
4 Produktsp

esifikasjo

nens 4 

dellevera

nser 

re 
Det henvises til «normalprofil-
informasjon», en betegnelse som kan 

være misvisende. Et «normalprofil» 

er et typisk/standard profil langs en 

vei, gjerne basert på en vegstandard. 
Den endelige løsningen avviker ofte 

en del fra dette. 

Man bør heller bruke uttrykket 
«tverrprofilinformasjon» eller liknende 

siden vi her snakker om tverrprofiler som 

høyst sannsynlig varierer langs med veien. 

Inger: Høres riktig ut, men må si på 
ordbruken i kap. 4  

 

SVV 

1 

4.1.4 Informasj 

onsmodell 
 

 Er informasjonsmodell definert? Definere informasjonsmodell Kap 4 er kratfig omarbeidet, kommentaren 

ikke lenger relevant. 

Ingen tiltak. 

 

 

  
     

 

Spesifikasjonsomfang 

Bruk ett spesifikasjonsomfang. 
 

Spesifikasjonsomfangene gjøres om 

til brukstilfeller og beskrives bedre 

Erling har utført 



KV 9 
Hele 
dokume

ntet 

 
Te/ge 

Det er i utgangspunktet bra at det er 
definert fire spesifikasjonsomfang. De 

er veldefinerte i kap. 4, men poenget 

med å definere disse er at de skal 

refereres til fra andre kapitler i 
dokumentet. I høringsversjonen er 

det gjort ved å skrive «gjelder hele 

spesifikasjonen» blant annet i kap. 

5.1.1, 6.1.1,11.1.1. Mens dette er 
semantisk korrekt (i betydningen at 

det gjelder alle definerte 

spesifikasjonsomfang), er det ikke 

formelt korrekt. 

Bruk identifikasjon til de ulike 
spesifikasjonsomfangene (eks. 

«Full_leveranse», «Vegkropp») der det 

refereres til «gjelder hele spesifikasjonen». 

Skriv for eksempel «Full_leveranse, 
Vegkropp, Vegdesign, Maskinstyring» 

(formelt korrekt).  

 

Det kan også vurderes følgende varianter 
for å gjøre det tydeligere at det ikke er 

flere omfang definert som ev. ikke er 

nevnt: «Full_leveranse, Vegkropp, 

Vegdesign, Maskinstyring (hele 
spesifikasjonen)», «Gjelder alle definerte 

omfang i spesifikasjonen: Full_leveranse, 

Vegkropp, Vegdesign, Maskinstyring»  

 
En annen variant er å definere 

Maskinstyring, Vegkropp, Vegdesign som 

underomfang av Full_leveranse og kun 

referere til denne der det står «gjelder 
hele spesifikasjonen». 

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 

KV 

10 

Hele 

dokume

ntet 
inkl. 

modell 

og GML-

skjemafi
l 

 
Te/ge 

Det er fire omfang, men «alt» er likt 

for dem? Til og med 

leveransekapittel? 

Vurder tydeligere modularisering (1 GML-

applikasjonsskjema per omfang, fortsatt 1 

UML-applikasjonsskjema for hele 
modellen) slik at utsagnet nedenfor kan 

valideres teksnisk: Leveranse der 

Vegkropp-delen av informasjonsmodellen 

(og alle undertyper av denne) utnyttes. 
Vegdesign (med underelementer) og 

Maskinstyring (med underelementer) er 

ikke tillatt. 

 
For eksempel én leveranse i kap. 11 per 

definert omfang som peker til hver sin 

xsd-fil. 

 
NB: Ev. ikke forenlig med dagens opplegg 

for prodspek’er da vi trenger hierarkisk 

avhengighet mellom ulike 

applikasjonsskjemaer/xsd-filer 

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 

KV 

11  

Kap 5  
Te/ge 

Avgrensingene av hvert omfang er 

uklart beskrevet 

Lag diagrammer som detaljert viser hvilke 

modellelementer som inngår og ikke 

inngår i hvert spesifikasjonsomfang 

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 

KV 
12 

Kap 5  
Te 

Modellen innehodler elementer som 
ikke tilhører noen av 

spesifikasjonsomfangene 

Ta stilling til spes.omfang for bl.a 
objekttypen «Veg» 

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 

KV 

13 

Kap 5  
 

Delomfangene «Vegkropp» og 

«Vegdesign» er ikke ut til å være 
modellert uavhengig av hverandre, 

men med gjensidige referanser. 

Dette gjør det vansleklig å 

modularisere 

Sørg for at evt. avhengigheter melleom 

pakker er modellert  

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 

KV 
27 

5.1.3 Diagram 
5.  

 Hvordan er disse spesifikasjons-

omfanga realiseret og hva inngår i 

hver av dem? 

Vis mer i diagrammet eller lag flere 
diagrammer som viser de enelte omfanga 

Bruk ett spesifikasjonsomfang Erling har utført 



KJ 2 
gen  

te 
Ikke klart hvordan og hvor stramt 
datasett skal valideres 

Se vedlagt presentasjon. 

Må kunne validere mot et eget GML-
Applikasjonsskjema for hvert 

spesifikasjonsomfang. Fellesklasser legges 

i en felles kjernepakke, med egen tagged 

value targetNamespace, namespace-prefix 
og skjemasti. 

Hvert spesifikasjonsomfang beskrives i en 

egen underpakke (eller i eget uml-

applikasjonsskjema). 
Omfanget som er full leveranse av alle 

deler lages som en pakke med 

pakkeavhengighet til de andre pakkene(?) 

Modellen noe omarbeidet, gir enklere 
validering. 

Løst i og med at modellene er 
gjennomgått på nytt i høringsfasen 

ES 4 
4 4 

re 
Det spsifiseres ikke hva det menes 
med henholdsvis «avansert 

maskinstyring» og «tradisjonell 

maskinstyring». 

Disse to begrepene bør utfylles. Kap 4 kraftig redusert, begrepet det 
spørres etter ikke lenger brukt 

 

Løst 

ES 5 
4 4.4.4 

te 
Spesifikasjonen inneholder ingen 
triangulering. 

Filen bør inneholde en "grov" triangulering 
av lagene uten store krav til pilhøyde. En 

triangulering er nødvendig for å kunne 

visualisere modellen med flater som gir 

større situasjonsforståelse for 
maskinførere. Trianguleringen skal ikke 

brukes til å måle mot. Ved å inkludere 

trianguleringen i filen, i stedet for å 

generere den lokalt, sikrer man at flatene 
ser like ut på tvers av systemer. 

Kap 4.4.4 handler om leveranse til 
maskinstyring. Denne er flytta fra kap 4 til 
egen modell i kap 5. Leverensen som 
omatales i 4.4.4 heter nå StringLine. Og 
den inneholder kun linje-geometri, ingen 
triangulering. 
 
Dersom trianguleringsdata trengs, må 
InfraGML-løsningen brukes, StringLine-
leveranse ikke tilstrekkelig. 

Tas ikke til følge 

 

Brukstilfeller 

  

AW  
2  Det 

trengs et 

nytt 

under-

kapittel. K
ap. 2.x 

«Formål 

med 

data-
settet»   

Ge  
Jeg finner ikke noe om hva som er 
(for)målet med datasettet. Hva skal 

datasettet brukes til? Det bør jo være 

en felles forståelse av hva datasettet 

skal brukes til når det skal 
lages produktspesifikasjon.  

Det bør komme et kapittel/underkapittel 
som beskriver «Formål for datasettet 

SOSI Vegkropp»  

Beskrivelsen av formålet er kraftig utvidet 
og forbedret. Ny illustrasjon settes inn. 
 

Tas til følge. 

KJ 1 
gen  5.1.1  

te  
Uklart hvilke brukstilfelles som skal 

dekkes og hvor  

Må ha en liste over brukstilfeller som hvert 

enkelt spesifikasjonsomfang skal dekke.  

Brukstilfeller må beskrive hvilke mottagere 
leveranser er ment for:  

-utveksle nasjonale gml-data som følger 

alle utvidede nasjonale krav  

-utveksle reine LandsInfra-data med 
internasjonale miljøer  

 Se over 

 
GML-realisering 

KV 

15 

5.1.2 

m/under

-kapitler 

 
 

Kapitlet beskriver i stor grad hvordan 

modellen skjal realiseres i GML 

Flytt innholdet til kap. 14. Gjelder også 

delkapitlene som er kommentert under. 

ok EO flytter til kap 14  
  
Sammen gjøre oppdateinger ihht andre punkt  

 

KV 
16 

5.1.2.1  
 

Teksten tilsvarer deler av note-
boksen i diagrammet «Nødvendig 

redigering i XSD-filer».   

I stedet for å redigere i GML-

applikasjonsskjema bør dette løses 
ved tagger i modellen 

Definer navneromma li, lifl osv vha taggen 
«targetNamespace» på de respektive 

pakkene 

utrede og ordner opp i navnerom  Jostein og Erling  



KV 
17 

5.1.2.2  
 

Teksten tilsvarer deler av note-
boksen i diagrammet «Nødvendig 

redigering i XSD-filer».   

I stedet for å redigere i GML-

applikasjonsskjema bør dette løses 
når denne generers fra modellen 

Bruk parameter-filer til å definere hvor 
navneromma skal importers fra når 

modellen realiseres. 

Diagrammet fjernes. 
 

 

Jostein og Erling ordner opp. 
 

KV 

18 

5.1.2.3  
 

Geometritypen «PolyfaceMesh» er 

ikke ihht GML 3.2.1 

Revurder om denne typen skal være med, 

spesielt for SOSI-varianten 

PolyfaceMesh er med i InfraGML-modellen, 

er IKKE med i de to modellene etter 

SOSI/MDA-prinsippene: StringLine og 
Vegkropp-modellene  

Ordnet 

KV 

24 

5.1.3 Diagram 

2 

«Pakkeav
hendighet

er_GML» 

og 

«Nødvend
ig 

redigering 

i XSD-

filer» 

Te/ge 
I begge diagrammer vises det 

platformspesifikke elementer (GML) 

som går utover tagged values eller 
restriksjoner (ref. 

/anbefaling/plattformtillegg). Dette 

bryter med /krav/plattformuavhengig 

 
NB: Referansene nevnt her er fra 

SOSI Regler for UML-modellering 5.1 

Fjern plattformspesifikke ting fra modellen. 

En beskrivelse av disse elementene kan 

vurderes å tas med inn i 
prodspekdokumentet i et tilleggskapittel 

under leveransekapittelet.  

 

NB: Dette er i så fall tilleggsinformasjon 
utover faste informasjonselementer 

definert i prodspek-standarden. 

OK  Kartverket ordner opp. 

KV 

25 

5.1.3 Diagram 

2: 

Pakkeavh

endighete
r_GML 

re 
skrivefeil i diagramnavnet Endres til «Pakkeavhengigheter_GML»   Kartverket sjekker og ordner 

KV 

26  

5.1.3 Diagram 

3 
 

 Vis gjerne også avhengighetene mellom 

andre deler (pakker) i modellen som er 

realisert som egne GML-

applikasjonsskejamer 

  Kartverket/Jostein ordner 

KV 
41 

Diagram
mer i 

modelle

n og i 

høringsd
okumen

tet 

 
ge/re 

Det er avvik mellom diagrammene 
som er med i høringsdokumentet og 

de som vises i modellen.  

 

For eksempel mangler følgende 
diagrammer i dokumentet: 

«Nødvendig redigering i XSD…» 

«Oppdatering fra versjon 0.8…» 

 

Dokumentasjonen av modellen 
(=applikasjonsskjemapakke) skal være 

harmonisert med modellen. Alle 

diagrammer i modellen skal være del av 

dokumentasjonen i ferdig standard. 
 

Vurder ev. å flytte «hjelpediagrammer» ut 

av applikasjonsskjemapakka og til en 

pakke ved siden av den. 

 Kartverket/Jostein ordner 

Sammenhengen med LandInfra 
 

KV 
19 

5.1.2.3  
 

Det henviser til en «lokal versjon» av 
Landinfra 

Lag en modellbeskrivelse av «lokal 
versjon» og ta det med som et vedlegg 

Ok. 
I InfraGML-versjonen er det laga 

plassholdere for de offisielle 

LandInfra/InfraGML-modellene. «Lokal 

versjon» er omnavnet til «Plassholdere» 

Utført 

 KV 

20 

5.1.2.4  
 

Noe uklart hvordan de to variantene 

av Landinfra framkommer 

Beskriv og forklar bedre hvordan de to 

metodene er blitt realisert fra modellen 
Forklaring forbedret.  Utført 

KV 

21 

5.1.3  
 

Sammenhengen mellom Landinfra og 

denne modellen er uklar. Flere 
assosisasjoiner fra Landinfra synes å 

være gjentatt i denne modellen. 

Hvilke assosiasjoner som følger av 

Landinfra er ikke dokumentert 

Gi en bedre dokumentasjon av Landinfra Forklaring forbedret  Utført 

KV 

22 

5.1.3  
 

Denne modellen inneholder både 

utvidelser og innsnevringer fra 

landInfra. De framstaå derfor ikke 

som kompatible med hverandre. 

Vurder å brukle realisering fra LandInfra i 

langt større grad, og subtyping i langt 

mindre grad 

 Utført, med modellgjennomgangen som er 

gjort. 



KJ 5 
  

te 
Modeller og datasett bør ikke bruke 
blanding av ulike språk.  

Dette er en ny språkblandende 

metode for gjenbruk i en platform: 

Utvidelser rett i formatspesifikke 
Applikasjonsskjema (fordi LandInfra 

ikke er direkte modellbasert men har 

autoritative håndlagede skjemafiler, 

og ikke autoritative UML-modeller.) 
Se vedlagt presentasjon. 

Forholdet mellom LandInfra på engelsk og 
norske utvidelser på norsk bør kunne 

modelleres og struktureres på en mindre 

forvirrende måte. 

Alle uml-applikasjonsskjema skal i SOSI ha 
et hovedspråk, derfor bør modellen deles 

opp i flere uml-applikasjonsskjema, hver 

med klart hovedspråk. Gjør ferdig 

reversingeniøring i modellen for landInfra i 
en pakke på utsiden av uml-

applikasjonsskjemaene, 

for å kunne realise innholdet der i 

komplette norske utvidelser i en en 
autoritativ nasjonal konseptuell UML-

modell. 

E: Se over. (KJ 4)  

  
I: Tas IKKE til følge, eller 
Kartverket/Erling  gjør. ER dialog 
mellom Erling og Kent. 
 
 

Tas ikke til følge, LandInfra er engelsk-
språklig, norske tillegg følger vegvesenets 

håndbøker, de er på norsk. 

KJ 6 
 5.1.2.4 

te 
Uklar motivasjon for akkurat denne 

inndelingen 

Metode 1 OGC: 

Direkte gjenbruk av LandInfra vil gi mer 
mening og autoritet i leveranser til aktører 

som har støtte for LandInfra. 

Kommetar: Endre til å anbefale å bruke 

LandInfra direkte 
 

Metode 2 SOSI: 

UML-realisering eller full UML-Arv og -

Redefinering til en rein norsk utvidelse. 
Kommentar: Oppdater hele modellen 

Må forklares bedre, etter revidert 

opplegg. 

 

Erling lager forklaring 

 

 

 

UML-modellen 

 

Fellesegenskper 

  

KV 

38 

5.1.3.4 
InfraG
ML 

 
 Denne pakka introduserer norske 

supertyper barert på Landinfra og er 

toppnivået for underliggende klasser. 

Samtidig savnes et sted å legge på 

Fellesegenskper fra SOSI Del1, som 

f.eks Identifikasjon 

Legg på påkrevde Fellesegenskper fra 

SOSI Del1, som f.eks Identifikasjon 

Denne bør være uuid og ha et navnerom 

Modellene gjennomgått på nytt, SOSI-

fellesegenskaper er med der SOSI/MDA er 

brukt. 

Utført 

TP 8   
 

ID for alle objekter må defineres som UUID  

Jeg har ikke funnet definisjon av 
typen ID i dokumentene, men mulig 
jeg har oversett det. ID her må 
være en unik ID som tildeles når 
objektet blir opprettet, følger 
objektet så lenge det lever og aldri 
endres. Referanser mellom 
objekter må også bruke samme id. 
Interne id’er i et datasystem må 
aldri brukes som ID for 
dataoverføring. I praksis må dette 
være en UUID som er en 
tekststreng. I Sentral FKB har vi 
feltet LOKALID som fyller denne 
rollen. I datamaskinen finne det 
rutiner som kan generere en slik 
ID. 

ID for alle objekter må defineres som UUID  

 
LandInfra har eget opplegg med ID-er. 

Den åpner for at prinsippene med UUID; 

unik og global ID. 
 

I de to modellene der SOSI/MDA-brukes, 

brukes SOSI/identifikasjon. 

Ingen tiltak, siden dette alt er innarbeidet. 



TP 9 

 

  
 

Unngå NVDB-ident hvis mulig  

NVDB-ident bør unngås hvis mulig. I 
dag har ikke NVDB innført en UUID, 
men LOKALID skal skal innføres i 
NVDB, og dette er en UUID. Da kan 
denne brukes og da trengs ikke 
NVDB-ident. Generelt gjelder at 
interne id’er i et datasystem ikke skal 
brukes ved dataoverføring hvis 
alternativ finnes. 

Arbeide for å få inn LOKALID (UUID) i NVDB  

 
NVDB er tatt bort fra spesifikasjonen. Er 
ennå med i Komponentreferanse-

mulighetene.  

 
Denne er tenkt brukt der en skal peke på 

innhold en eller sted i en NVDB-styrt 
database.  

 

Dette prosjektet har ingen mulighet for å 

forandre på noe i NVDB. 

Utført. Tatt bort NVDB-ident fra kodelista 
Komponentkodesystem 

 
Geometri 

  

KJ 11 
gen  

te 
Bruker ikke iso-geometrityper Klassene må benytte iso geometrityper 

(GM_), og eventuelt beskrive typer som 
ikke er i iso (PolyFaceMesh?). 

LandInfra er basert på en noe utvidet 
geometrimodell, ikke begrenset til GML. Slik 
må det være. 
 
De modellene som er basert på SOSI/MDA 
begrenses til GML-geometrier.  

Delvis tatt til følge. 

KJ 8 
 5.1.3.4.2 

InfraGML_P

art0_Core 

te 
Hva er behovet for slike 

geometriutvidelser 

Beskriv de nasjonale brukstilfellene som 

krever oppdeling av klassen 

SpatialRepresentation i ulike 

geometriklasser. 

Se over.  

KJ 9 
 5.1.3.4.2 

InfraGML_P

art0_Core 

te 
Hva er behovet for slike forhold 

mellom geometriutvidelsene 

Beskriv de nasjonale brukstilfellene som 

krever at disse ulike geometriklassene skal 

ha assosiasjoner til hverandre. 

Se over.  

KV 
40 

5.1.3.4.
2 

Diagram 
19 

LandInfra

N 

 Geometritypene er referert til pakka 

Utvalgte GML_deler og Part4_Road i 

Original_GML 
 

Vis gjenre hvor geometritpyemne er 
definert 

Diagrammet er fjernet  
 

 

KJ 10 
 5.1.3.4.2 

InfraGML_P

art0_Core 

te 
Blanding av termer for fast form og 

rominnhold 

Klassene må navnes meningsfult, en 

vegkropp har en fast form  (kropp), ikke et 
utflytende volum der kun rominnholdet er 

fast. 

Vi har ingen skrivetilgang på 

InfraGML_Part0_Core. Denne eies av OGC 

Ingen aksjon 

 
Diagrammer 

  

KJ 4 
  

te 
Mange ulike samlediagram med 
samme innhold. 

Diagrammer bør gjøres så enkle og 
lettforståelige som mulig. 

Kartverket/Jostein vurderer og ordner opp 
så langt det er nødvendig.  

Jostein ordner diagrammer  

KV 

23 

5.1.3 Diagram 

1 
 

Uoversiktelig med assosiasjoner i alle 

retninger 
Diagrasmmet bør utgå og erstattes med 

ett av SOSI_Vegkropp_Samlet2/3 

Kartverket/Jostein vurderer og ordner opp 
så langt det er nødvendig.  

Jostein ordner diagrammer  

KV 
28 

5.1.3 Diagram 
6 & 7  

 
Alternative versjon av Diasgram 1 Ta bort de som ikke skal brukes Jostein ordner diagrammer   

KV 

29 

5.1.3.1 

m.fl 

Diagram 

10 
 

Hvor brukes datatypen som er vist Vis gjerne også klasssen som datatypen 

brukes i 
Jostein ordner diagrammer   

KV 
30 

5.1.3.1 
m.fl 

Diagram 
10 

 
Notes vises i diagrammene, men 
dette  blir jo gjentatt i 

tabellbeskrivlesne som følger 

Vurder å ikke vise notes i diagrammene Jostein ordner diagrammer   



KV 
31 

5.1.3.1 
m.fl 

Diagram 
10 

 
Ulike prinsipper for angivlese av 
koder er brukt 

 Inger tilpasser dette til Vegvesen-håndbok-
prinsippene  

 
I kodeliste for Dimensjonerende kjøremåte 
droppes kjøremåte som forstavelse i alle 
koder. 
 
Kodeliste for Dimensjonerende 
trafikkmengde brukes A,B… som navn, 
initialverdier fjernes. 
 
Komma i kodeliste dimensjonerende 
vegbredde er ikke lov. 
 
Inger ser også på de andre. 
 

Inger gir innspill 
 

Erling retta kodeliste Kjøremåte og 

DimensjonerendeTrafikk i alle tre modellene 

KV 
37 

5.1.3.3 
Hjelped
iagram 

Diagram 
14 

 
Diagrammet viser både elementer 
som er enn del av modellen, og 

NVDB-leveranse, som ikke er det 

Legg til forklarende teskt Diagrammet fjernes.  
 

Utført i LandInfra-modellen, samme gjøres 
med StringLIne og Vegkropp. 

KV 

42 

Diagram

mer i 

høringsd
okumen

tet 

 
Te/ge/re 

Det er brukt en del farger i ulike 

diagrammer som mangler forklaring. 

Det er et konkret krav i «Regler for 
UML-modellering» på det: 

Krav/diagramfargebruk 

Sjekk at kravet ikke brytes. Spesielt med 

tanke på ev. overlapp med semantikk som 

ligger i standardiserte modellelementer.  
I diagrammer der det brukes forskjellige 

farger, skal fargene og deres betydning 

beskrives i en tegnforklaring som skal 

vises i diagrammet. 

Diagram for forklaring av fargebruk er laga 
og lagt inn.  

Utført i alle tre /E 

KV 

43 

Diagram

mer i 

høringsd

okumen
tet 

 
Te/ge/re 

Diagrammene inneholder 

assosiasjoner i alle retninger, 

elementer som ser ut til å være 

merka for sletting, og de framstår 
med svært små fonter 

Utfør visuell forbedring av diagremmene så 

de blir tydelige og lettleste 
Kartverket/Jostein ordner opp.  Jostein 

 

Diverse 

  

KV 

39 

5.1.3.4.

1 
Norske 

tillegg 

 
 

Det virker unødig komplisert med ei 

delpakke for norske tillegg, og med 
sammensatt datsatype for å pakke 

dem inn 

Legg egenskapene rett på klasse der de 

brukes 
Ordnet opp i modellgjennomgangen som er 
utført.  
 

Utført 

KV 

36 

5.1.3.2.
3 

 
Re/te 

Her er det skrevet NVBD istedenfor 

NVDB 

Rett modellen slik at navnet starter med 

NVDB  

Klassen er fjernet fra modellen Ingen ting å gjøre 

Kodelister   

KJ 7 
 5.1.3.1 

Dimensjon
erendeVerd

ier_Veg 

te 
Denne metoden for beskrivelse av 
kodelister og koder åpner for 

inkonsistens 

Forenkle og beskriv elementene enkelt, 
mnemonisk forståelig, presist definert, og 

bare et sted 

Se kommentar KV31 over 

 

 

KV 

32 

5.1.3.1 

m.fl 

 
 

Kodedefinisjoner gjentar tekst fra 

kodelistas definisjon 

Fjern duplisert tekst Se kommentar KV31 over 

 

  

 

KV 
33 

5.1.3.1 
m.fl 

 
 

Kodedefinisjonene gjentas samla 
under kodelistas definisjon 

Fjern duplisert tekst Se kommentar KV31 over 

 

 

KV 

34 

5.1.3.1.
3 

 
 

Kjøremåte C er definert som for B Legg innn riktig definisjon for C Se kommentar KV31 over 

 

 

KV 

35 

5.1.3.2 
m.fl 

 
 Kodelistene er modellert som 

realiseringer av klassen de der brukt i 

Fjern realisingslinker fra kodelister til 

FeatureType 

Bruk heller andre teknikker for på 

visualisere 

20210608/E:Tatt bort, også tatt bort to 

tilsvarende i 5.1.3 Diagram 1  

Utført 

 
Modellvalidering 

  



KV 
44 

UML-
modell 

 
te 

Vi kjørte en gjennomgang med ikke 
publisert SOSI model validation 1.1rc 

og fikk noen feilmeldinger. 

Se vedlagt fil Vegkropp_modellfeil. 
Rødmerket feil bør ryddes opp i, andre feil 

kan ev. ignoreres. Rødmerket feil gjelder 

stort sett tagger på hovedpakka samt 

navning av diagrammer og hvilke 
modellelementer som vises i hvilke 

diagrammer og med hvilket innhold. Ta 

kontakt med Standardiseringssekretariatet 

hvis det er uklart hvordan elementene som 
feilmeldingene gjelder skal modelleres 

korrekt. 

Kjører ny validering etter passe regler når 
UML-modellen er ferdig.  

Avventer til modellen(e) er ferdig. 

KJ 3 
  

te 
Applikasjonsskjemaet må kunne 

realiseres direkte  i GML. 

Modellen må følge Regler for UML-

modellering versjon 5.1. 
Løsning funnet i forbindelse med 
ommodellering. 
 

Løst 

  



 
Vegfaglig 

  

DS 8 
Alle Halvt 

definerte 

tekster og 

deler av 

modellen 
som skal 

slettes? 

re 
Det er flere sted med spørsmålstegn, 
uklarhet og spørsmål om noe skal 

slettes, både i UML-modellen og i 

dokumentasjonen. 

Må rettes og ryddes i dette. Ordnes/er ordna opp i 
  

Sjekkes som del av sluttkontrollen. 

DS 9 
Alle Vegprosje

kteringsk
ompleksis

tet 

ge 
Generelt virker det som vegmodellers 

kompleksitet ikke er ivaretatt godt 
nok med denne UML-modellen. 

 

For representasjon av en helt enkel 

vegmodell uten spesielle hensyn 
under vegoverflaten vil UML-modellen 

trolig kunne fungere, men vil også, pr 

nå, mangle noe relevant informasjon 

(f.eks. indre fyllingskråningshelling). 

UML-modellen må i større grad ta inn over 

seg kompleksitet som ligger i 
vegprosjektering.  

 

Et bredere spekter av inndata må inn i 

vegdesign-delen for å sikre seg muligheten 
til å reberegne modellene uten tap av for 

mye den informasjonen som ligger i 

mange vegmodeller, og for å unngå at 

programvareleverandørene lager sine egne 
tillegg og varianter av standarden. 

Inger: Ja, men også viktig å få noe som 

er mulig å teste i praksis på 
enkle vegmodeller for å komme i 

gang.  Daniel har nyttige innspill, men vi 

trenger illustrasjon for å forstå noe av 

det. Ingar har tilgjengeliiggjort 
Hellefossbrue og tilhørende ne vegdeler 

som testcase. Ønsker primært å få 

illustrasjoner fra dette prosjektet, men 

må ikke være derfra. 
 

Bare «indre fyllingsskråningshelling» er 

nevnt i kommentaren, ute å forklare mer 

hva dette er. 
 

Inger: Tror ikke Fjellhylle er rett 

betegnelse, men Fjellrensk for dette. Men 

her vises “indre fyllingsskråning”, men 
tror vel dette må diskuteres mer for å 

lande omforent betegnelse. For meg ser 

det ut som spesiell beskrivelse av planum. 

Tror fortsatt vi skal lande versjon 1.0 - 
MED mangler, og heller ta en runde på 

hva som faktisk er manglene 
 

 

Utvidelser utsettes til neste versjon. 

. 
 

 

TP 3 
5  

 
 Kun linjer er nødvendig for å 

overføre vegen  
 

 Vurdere å ta med dette i 

beskrivelsen  
 

Laga egen modell/leveranse basert kun på 

StringLine 

Egen prod.spek (SOSI) for StringLine 

ES 1 5 Diagram 
1 

te Manglende profilnummer i 
StringLineN og Referanselinje åpner 
opp for at feil i profilnummer kan 
akkumuleres utover i linjene, grunnet 
feilberegning, presisjon og avrunding. 

 

Krev profilnummer i StringLineN og 
Referanselinje 

LandInfra/InfraGML-metodene for å 
håndtere referanselinjer og lineære 

referanser ivaretar at lengder beregna 

langs referanselinja gir korrekt 

profilnummer.  
 

StringLine-representasjon har ikke 

med profilnummer hverken i 
LandInfra eller i SOSI Vegkropp. 

Tas ikke til følge. 
 

Løst ved LandInfra Alignment 

 

ES 6 
5 Diagram 

1 
te 

StringLineN kan kun beskrive 

overbygningslag, som gjør at 

StringLine ikke kan brukes til planum 
eller underbygning. 

Døp om StringLineN til 

StringLineOverbygning og legg til 

StringLinePlanum og 
StringLineUnderbygning. 

Definert fire undertyper av StringLineN for 
å løse dette, de tre som etterspørres og 
senterlinje i tillegg. 

Løst 

DimensjonerendeVerdier_Veg   



SVV 
2 

5.1.3.1 «dataTyp
e» 
Dimensjo
nerendeP
arameter
e_Veg 

 Hvordan håndteres revisjoner av 
håndbøkene 

 Antas håndtert i samsvar med SVV’s 
håndtering av versjoner (?). 
 
Avklares når oppdatering til nye versjoner 
er aktuelt 

Ingen aksjon 

ES 3 
5 5.1.3.1.4 

og 
Diagram 
10 
 

re 
Det er ingenting som heter 

«boogiebuss» som spesifisert i 
kodelisten. Det refereres her til 

boggibuss, eventuelt «boggiebuss» 

som N100 kaller det (men også er 

feilstavet). 

Rett dette til korrekt bokmål: boggibuss.  Rettes opp. 

 
Se også KV31 over 

Retta opp i alle tre modellene 

SVV 

3 

5.1.3.1.

6 
Dimensjo 
nerendeTr 
afikkmeng 
deÅDT_20 
19 

 Blir feil som begrep å knytte ÅDT til 
2019 

 2019 tatt bort fra kodelistenavnene  Utført i felles-delen og dermed alle 

modellene 

 

DS 2 

 

5.1.3.1 Dimensjo

nerendeV
erdier_Ve

g 

te 
Det virker som en for sterkt 

tilknytning til spesifikk vegstandard 
som vil kreve revisjon ved endringer i 

vegstandarden. 

 

Forhåndsdefinisjon gir lettere 
innlesing på tvers av programvarer, 

friere løsning gir behov for manuell 

kobling. 

Enten fjerne de direkte henvisningene til 

vegstandard fra 2019 eller gi mulighet for 
fritekst/CharacterString. 

Inger: Ja. Må grubles på, og spørre 

Elin/Thor Sigurd. Er dessuten usikker på 
om alle verdier er tatt med.  

 

Direkte henvisninger til 2019 er fjernet. 

løst 

 
FagmodellVeg_UtvalgteDeler 

  

SVV 

4 

5.1.3.2 «dataTyp 
e» 
Kompone 
ntreferans 
e 

 Hva menes med kodesystem (ref 
definisjon). R761/EPS ? 

  

Ingen endringer foreslått 

 

Ingen forandring gjøres. 

 
ProsjektOgKomponentReferanserProxy 

  

TP 4 
5.1.3.5 Diagram 

23 
 

 Prosjektreferanse er unødvendig 

å ha i VegElement_norskeTillegg  
 

 Fjerne prosjektreferanse 
fra 

VegElement_norskeTilleg
g  

 

Det er frivillig egenskap på Vegelement. 
Kan dermed utelates dersom det ikke er 

behov. Bør brukes med omtanke for 

konsekvensene. Dersom alle 

vegelementer tilhører samme veg og 
dermed samme vegprosjekt bør ikke 

angivelse på Vegelementnovå brukes. 

 

Ingen forandring gjøres. 

TP 5 
5.1.3.5 Diagram 

23 m.fl. 
 

 Unødvendig å ha Planum som 
egen Featuretype  

 

 Legge inn planum på samme måte 
som andre lag  

 

 

Er lagt inn for å være i samsvar med 
vegvesen-prinsippene.  

Ingen forandring gjøres 

TP 6 
5.1.3.5 Diagram 

23 m.fl. 
 

Unødvendig å skille Overbygningslag og 
Underbygningslag i to Featuretyper  

 

Definere en FeatureType for alle typer lag i 
overbygning, underbygning og planum. Kanskje 
også for andre lag utenfor vegen.  

 

 

Er lagt inn for å være i samsvar med 
vegvesen-prinsippene.  

Ingen forandring gjøres 

 
Vegdesign 

  



TP 1 
5.1.3 Diagram 

1 m.fl. 
 

 Tungvindt og unødvending og 
definere bredde og helling slik det 

er defienert i modellen.  
 

 Definere bredde og helling i 
hvert knekkpunkt  

 

Vegdesignelement 
 

Inger avklarer (?) etter diskusjon 

med TP. 

 
I henhold til LandInfra-standarden 

håndterer ikke RoadElementSet (som 

Vegdesign arver fra) knekkpunkter i det 

hele tatt. Knekkpunkt er knytta til 
referanselinje (?). Dermed er det ikke 

mulig å referere til knekkpunkter på 

«gamle måten» 

 

Vegdesignelement har fått en start- og 
sluttverdi for både bredde og helning med 

muligheter for mellomverdier for gitte 

profilnummer. 

 
Løst på en måte. 

 

TP 2 
5.1.3 Diagram 

1 m.fl. 
 

 Flere lag i overbygning 

mangler i forhold til det som 

brukes i praksis  
 

 Definere opp manglende lag. Viktig 

å få med f.eks. dypsprenging  
 

Vegkroppelement 
 

Kodeliste utvides med  

- dypspregning 

 
Endret til: 

 

TP 7 
  

 
 Dypsprenging bør vel være et eget lag. Hvor skal det være med? 

 
Kodeliste UnderbygningsLagtype? 

 

Synonymt med «undergrunnForbedret»? 

Lagt inn, se over. 

TP 
11 

5.1.3.6.
3 

 
 

Helling må være med når BreddeHelling 
type 3 angis  
 

Endre teksten for BreddeHelling type 3  
 

I: Tipper Tore har rett 
 

Forstår ikke hva «BreddeHelling type 3» 

betyr. 

 
 

Oppdatert metoden for dette, skal være 
dekket. 



SVV 
5 

5.1.3.6.
4.2 

referanse 
til HB 278 

 HB 278 er gammel nummer skal være V129 (universel utforming)  Definisjoner rettes opp 

 

TP 
10 

5.1.3.6.
4.7 

 
 

Fjellhylle er en del av vegen og trengs ikke 
som sideområde.  

 

Fjerne fjellhylle fra kodeliste 

Vegdesign_RekkverkOgVegensSideområ
de_ 
 

I: Dette diskuterte Erling og jeg med Tore 
i møte og kom til at vi vel egetlig har 

ment Fjellrensk, dvs. Før jordskjæring 

over fjell. Riktignok sa Danile Sosna at de 

bruker betegnelsen fjellhylle i Novapoint, 
eller jeg forsto han slik, men ser figurer i 

SVVs håndbøker som viser fjellhyller som 

hyller i fjellet, og for oss bær det bare bli 

at fjellskjæring formes som flere 
trappetrinnsflater. Dekker modellen det? 

Det må den nok dekke.  

 

Kodeliste er angitt slik i modellen: 
 

 
 

Betegnelser hentet fra Håndbok N101  

Link til Håndbok N101 Rekkverk og vegens 
sideområder (2014)  

 

Men: Ingen av de fire ordene i kodelista 

finnes i N101/2014. 

Fjellhylle tas bort i kodelista. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/69909/binary/1140041?fast_title=H%C3%A5ndbok+N101+Rekkverk+og+vegens+sideomr%C3%A5der.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/69909/binary/1140041?fast_title=H%C3%A5ndbok+N101+Rekkverk+og+vegens+sideomr%C3%A5der.pdf


SVV 
6 

5.1.3.6.
4.12 

referanse 
til HB 231 
s106(rekk 
verskomr 
åde) 

 HB 231 er gammelt nr Skal være N101  
 

Oppdateres. 

 

 

TP 
12 

5.1.3.6.
4.14 

 
 

Parkering for elsykkel og elsparkebrett bør 
beskrives  

 

 

Jobbe med å få med beskrivelse for parkering 
elsykkel og elsparkebrett  

 

I: Pr nå tror jeg dette dreier seg mest om 
oppmerking, men tipper det kommer inn i 

prosjektering veldig fort. Vurderes tatt 

med. Er trolig med i nye FKB. 

 
 

Legges inn når håndbøkene dekker dette, 

sannsynligvis ikke i denne versjonen av 

spesifikasjonenh 

Ingen tiltak i denne versjonen 

 
  

 
  I og E: Kom hit 2021-06-22  



DS 3 
5.1.3.6 Vegdesign 

te 
Designparametre er ikke godt nok 
dekket for gjennomføring av eksport 

og reimport av disse for reberegning. 

Det mangler mulighet til å lagre flere 

designparametre. 
 

En løsning i nåværende utkast er å 

bruke VegdesignElementType i 

utstrakt grad for å supplere modellen. 
Dette krever at man definerer et/flere 

tillegg til nåværende modell pr 

software, eller i avtale mellom 

softwares. På denne måten vil man 
bevege seg vekk fra standarden. 

 

Det vil være vanskelig å dekke alle 

funksjonsløsninger på tvers av alle 
software og implementasjon og logikk 

vil variere mellom programvarene, 

men i dag mangler det plass til 

friheten. 
 

Eksempler fra Novapoint:  

• Indre fyllingsskråning  

• Detaljert 
overbygningsbeskrivelse  

• Avtrapping av overbygning  

• Rehabilitering av veg  

• Fyllingsgrøft  

• Avansert grøft  

• Referanseflate for 

vertikalgeometri fra senterlinje  

… og flere  

 
Noen av disse eksemplene er relatert 

til designinput, andre er «brytere» for 

aktivering av alternativ 

tverrprofilslogikk. 

VegdesignElement kan benyttes friere 
om VegdesignElementType utvides med 

også overbygningstyper og funksjonstyper 

(en funksjonstype kan være dekkende for 

å informere om at det innholdet ikke 
nødvendigvis er en egen geometri/form). 

Funksjonstypedefinisjoner kan hentes fra 

liste, men bør også være mulig å utvide 

med egendefinerte typer der det alltid vil 
være mangler. 

 

For utvidede overbygningsfunksjoner vil 

VegdesignElementType kunne fungere, 
men den spesialhåndteringen av 

overbygning frikobles mer fra 

Overbygning, noe som ikke nødvendigvis 

er ønskelig. 
 

Beskrivelse av indre fyllingsskråning 

(ytterkant av overbygning/steinfylling) 

mangler plass. Kan ha helling pr 
overbygningslag og for steinfyllingen. 

Uvisst om denne skal være en sub-

egenskap til hvert overbygningslag. 

 
 

 Indre fyllingsskråning er med, resten 
avventes til neste versjon. 

 

 
Vegkropp 

  

SVV 

7 

5.1.3.7  

Vegkropp 
 Finnes det kopling mellom de ulike 

elementene og innhold, f.eks 
materiale og fraksjon på 
forsterkningslag, eller er dette tenkt 
dekket av komponentreferansen i 
5.1.3.2? 

 Ingen kobling finnes. Løses med 
komponentreferanse. 

Ingen modellforandring 

 
  

 
    



DS 4 
5.1.3.7 Vegkropp 

te 
VegkroppElement mangler mulighet 
til å lagre data for vegoverflaten. Det 

ser ut til at bare overbygning og 

underbygning er fokusert på. 
 

Vegoverflaten bør være med på samme 
måte som for VegdesignElement. 

Ja, enig Er allrede påplass  i modell 

 

DS 5 
5.1.3.7 Vegkropp 

te 
Underbygning virker ikke klart nok 

definert. Hva er målet med denne? 

 

Den er definert med lagtykkelse, og 
det er uklart hva det betyr. 

Fylling, undergrunn og forbedring av 

denne defineres trolig ikke med 

tykkelser på denne måten. 

Vegkropp som en resultatmodell og bør 

trolig ikke holde på tykkelse som 

egenskap. Resultatmodellens tykkelse kan 

variere, og tykkelse brukt i inndata for 
prosjekteringen kan være fraveket. En 

kontroll mot minimum nominell tykkelse 

for overbygninger kan allikevel være 

aktuelt, så det kan ha sine bruksområder. 

 
  

Lagt til i forklaring til tykkelse på 

Underbygging:  

- er definert med lagtykkelse.  Fylling, 

undergrunn og forbedring av denne 

defineres i noen tilfeller ikke med 

tykkelser på denne måten. Siden 

attributten tykkelse er frivillig, kan den 

da utelates. 

DS 6 
5.1.3.7 Vegkropp 

te 
YtterFlatekant virker feilplassert. 

Dette er normalt omtalt ifbm. 
vegoverflate. For overbygningslag 

kan det være flere knekklinjer på 

overflaten av disse som gir 

grunnlaget for stikningslinjer. 

Endre definisjon til å være «knekklinje» 

eller liknende. 
Gi mulighet til å definere om knekklinjen 

er ytterkant, innerkant eller en «linje på 

flaten». 

Enig i at YtterFlatekant (eller 

YtreFlatekant som de theter i UML-
modellen) er en ufullstendig måte å 

beskrive overbygnings-geometri på. 

Burde kanskje heller bruke LineSting-

delen av SOSI Vegkropp-modellen for 
dette. 
  

Lagt inn «advarsel» om bruk: 

 

DS 7 
5.1.3.7 Vegkropp 

te 
Mangler plass til å lagre 
skjæringsvolumer fra beregningen. 

 

Eller er dette tenkt inn under 

«Underbygning» og bearbeidelse av 
eksisterende masser? 

Det bør åpnes for muligheten til å lagre 
alle data fra beregningen og her savnes 

det plass for skjæringsvolumer. 

Oppfatter «skjæringsvolum» som det som 
må tas bort fra overflata for å gi plass til 

vegen, dvs utgraving ned til planum. 

SOSI Vegkropp beskriver IKKE dette i 

denne versjonen. SOSI Vegkropp 
håndterer «bare» vegen som skal legges 

oppi denne «byggegropa». 
 

Ingen tiltak i denne versjonen. 

 
 
Koordinatsystemer 

  



ES 2 
6 6.1.2 

ge Å ikke tillate bruk av UTM begrenser 
nytteverdien av SOSI Vegkropp, da 
mye arbeid for andre byggherrer enn 
Staten vil fortsatt måtte gjøres med 
LandXML. 
 

Tillat følgende tre ekstra 
referansesystemer: 

 

EUREF89 UTM Sone 32, 2d + NN2000 

EUREF89 UTM Sone 33, 2d + NN2000 
EUREF89 UTM Sone 35, 2d + NN2000 

Ikke noe i veien for at andre (utenfor 
«SVV-regimet») kan kreve andre 

koordinatsystemer.  

Men må være oppmerksom på at meter i 

terrenget IKKE nødvendigvis er 1000mm i 
en UTM-basert BIM.  

I en NTM-basert BIM er avviket mellom 

BIM-lengde og terrenglengde så liten at 

avviket kan ignoreres. 

Ikke tatt til følge siden dette er krav fra SVV 
i Håndbok V770 Modellgrunnlag.  

  

 FRA = Etaten kommentaren kommer fra, eller evt. en privatperson 

2 Type kommentar: ge = generell, te = teknisk, re= redaksjonell 

NB Kolonnene 1, 2,3, 4, 5 og 6 er obligatoriske  Kartverket  2014  


