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81.000 km statlige veger
38.000 km kommunale veger
78.000 km private veger
48.000 km skogsbilveger

245.000 km totalt



Vei pr folk
meter vei pr innbygger

200 til 850   (87)
50 til 200  (238)
5 til 50  (103)



Vei pr areal
km vei pr km2

2,1 til 16,1  (102)
0,5 til 2,1  (226)
0  til 0,5  (100)
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-Vbase
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Statens vegvesen

Kartverket

Kommunene

Gratis data

NVDB-
API

Brukere

- Locus
- AMK
- Brannvesen
- Politi
- TomTom
- Nokia here
- Google
- Kartdata(N50)
- Offentlig 

forvaltning
- Kartfirma
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Statens 
Vegvesen

Kommunen

Samferdsels-
seksjonen

Fylkeskartkontoret

FKB-Vegnett

Veggeometri
Vegrestriksjoner

Manus
m/endringsflagg

SOSI

Europa-,
Riks- og
Fylkesveg

Kommunal-, 
Privat- og
Skogsbilveg

- Geometri
- Egenskaper
- Restriksjoner
- Alle gatene

VE

Geovekst-
konstruksjon

FKB

- Kontroll/Strukturering
- Innlegging i VE

Vegnett-Endring
QMS arkiv

Dagens dataflyt

Rett i kartet



Planlegging av oppdatering

 Hele landet

 Gjennomgang hver måned

 Settes prioriteringer sammen med 
kartkontorene.

 30-dagers frist på oppdatering i NVDB





Uttak fra NVDB

Vbase

Elveg

FKB-Vegnett

Samme 
vegnettsgeometri, men 
litt forskjellige når det 
gjelder egenskaper.NVDB



NVDB.
• Produktoppdatering fra NVDB:

• Vbase
– Ukentlig oppdatering, hele landet.

• Elveg
– Leveranse 1. februar, 1.april, 1.juni, 1.september, 

1.november og 1.desember. 

• FKB-vegnett
– Eksport fra NVDB.
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TraktorvegSti
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Opprettinger

NVDB

FKB-
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Sentral base
QMS

Lokal kopi
(om ønskelig)

SVV

Vegen videre.
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Vegnettseditor

FKB-Vegnett 
kommunevis 
eksport

Periodisk 
ajourhold

Klientene genererer lineære 
referanser ved endring av data. 
Generering av hjelpegeometri ut fra 
lineærreferanser ved lagring i QMS. Data fra FKB-

prosjekter



Rett i kartet for veger og adresser

rettikartet.no

http://www.rettikartet.no/


Rett i kartet for veger og adresser

• Har vært etterspurt i mange år. 

• Elvegproduktet brukes av mange offentlige og private aktører. Til bla 
ruteplanlegging, ruting, transportstyring, kartvisning.

• På ”proffbrukersiden” er bl.a AMK-sentralene en meget viktig bruker som har 
etterspurt dette. 

• Locus, som er leverandør av alle kartsystemene til AMK og brannvesen, ser nå veldig 
frem til å kunne melde avvik, som de mottar fra AMK og brann, direkte til 
Kartverket, slik at dette blir tatt tak i og rettet på kortest mulig tid. 

• Alle landets AMK-sentraler, ambulanser, brannbiler og brannstasjoner bruker nå 
Elveg som kartgrunnlag for å se vegen i kartet og å finne frem til riktig adresse vha
ruting.

• I tillegg tar alle de store GPS-leverandørene inn vegnettet, via Elveg, inn i sine 
systemer. 

• Det kommer, nesten daglig, telefoner og epost til kundesenteret fra private brukere. 
Folk som ikke finner frem på GPS-en sin, og som lurer på hvor vegen er, eller hvor 
adressen er.



Rett i kartet

Rett i kartet.mp4


- Feilmelder må registrere seg for å melde feil.
- Det sendes en epost til feilmelder når han registrerer feil.
- Denne inneholder en kort beskrivelse av håndteringen av 

feilmeldingen.
- Feilmelder mottar epost når status på feilen endrer. Under 

arbeid, Rettet eller Avvist.



Rett i kartet for veger og adresser

Behandling av feilmeldinger:

Vegnett
- Ukentlige møter med påfølgende feilretting.

- Kritiske feil for ruting i nettverk som har betydning i 
forhold til om en ambulanse finner frem,  rettes 
umiddelbart. 

- Feil på vegkategori(kommunal eller privat veg) og 
gatenavn må sjekkes med kommunen.

Adresser
- Kartverket vurdere innkomne meldinger mot Matrikkelen.
- Endringer i Matrikkelen må utføres av kommunene.





• Oppfølging av innmelder svar og eventuelt oppklarende spørsmål.

• Kontroll av innmeldinger.

•Kode, strukturere og sammenstille med øvrig kartinnhold og datasett.



Vegnettet er viktig for våre brukere!!


