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★ Basert på REST-prinsipper og HTTP 

★ Data er tilgjengelig under NLOD  

★ Ingen brukerhåndtering 

★ Datamodell tilpasset faktiske behov 

★ Hent data innenfor relevante områder 

★ Legg til filtre for å begrense resultatet 

★ Returnerer både statistikk og geografi 

 

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/  
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NVDB API les 
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Vegkart 

http://www.vegvesen.no/vegkart 
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Rapportgerator 

http://labs.vegdata.no/nvdb-rapporter/ 
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Utfordringer ved dagens datafangst 

● Dårlig dataflyt 

● Varierende kvalitet på data 

● Måten datafangsten er organisert på 

– Fragmentering av ansvar 

● Ikke entydige prosesser, rutiner og maler 

● Kompetanse 



Datafangst til NVDB 

● Nytt API sikrer en bedre dataflyt 

 

 

– NVDB må bli tydelig på: 

• Hva skal registreres 

• Hvorfor skal det registreres 

• Hvordan skal det registreres 

• Når skal det registreres 

Målbilde 

Produkt- 
spesifikasjoner 



Nytt API 

● Hvilke muligheter gir det oss? 

– Forenkler leveranse fra entreprenør 

• Saksbehandlerstøtte i APIet 

– Nye verktøy for registrering og oppdatering… 

• Mulighet for bruk av hyllevare 

• Mulighet for bruk av tynne klienter 

• Mindre behov for egenutviklede verktøy 

• Konkurranse i markedet 

 

NVDB API skriv 



NVDB API skriv 
★ Under utvikling, og bygger på samme prinsipper som NVDB API for 

les 

★ Første versjon tilgjengelig til sommeren 

★ Mulighet for å validere datasett umiddelbart, uten å sende inn data 

★ Gode og presise tilbakemeldinger om feil i datagrunnlaget 

★ Vil fjerne behovet for manuelle oversendelser av filer per e-post. 



Kontroll av dataleveranser 
WMS 



 



Leverandører? 

Bruk våre APIer! 

 
Vi er i ferd med å utvikle  

NVDB API skriv 

 

Følg med på vegdata.no 

 

http://www.vegdata.no
http://www.vegdata.no
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