
LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8475 NY ET "ProsjektInternID" er lagt til de fleste vegobjekttyper 
som i dag har "Prosjektreferanse". Benyttes først og fremst på 
forekomster fra nye vegprosjekt. 

  

8493 Redigert på beskrivelse til egenskapstyper slik at det er 
punktum til slutt. 

  

8527 Har gjort gjennomgang for forberedelse til oppdatert 
produktspesifikasjon for en del vegobjekttyper. Det 
innbefatter oppdatering av bruksområde, justert beskrivelser 
inkl retting av skrivefeil, justert viktighet, mm 

  

8528 Klargjort versjon. Kvalitetskontroll. NVDB-SOSI-navn, 
SOSInavn 

  

8476 Ny TS til "Elektrisk komponent (test)" 87 Belysningspunkt 

8481 Ny ET "Driftsmerking" 475 Brannvarslingsanlegg 

8487 ET 7981 "Detektornummer" endret feltlengde fra 2 til 3. 167 Detektor, trafikk 

8510 Nye egenskapstyper: "Tilrettelagt for modulvogntog" (J/N) og 
"Snøryddingsrampe" (J/N) 

809 Døgnhvileplass 

8511 Egenskapstypene har fått angitt viktighet. Har i tillegg gjort 
noen mindre justeringer av beskrivelser etc. 

809 Døgnhvileplass 

8513 Fjernet "Må ha mor" 906 Elektrisk komponent 
(test) 

8470 ET 9642 "Produsent" og ET 9599 "Styrke" har endra viktighet 
fra 4-Opsjonell til 2-Påkrevd. Tatt med i Objektlista 

845 Fanggjerde 

8489 SOSI-navn er endret fra Ferjeleie til Ferjekai 64 Ferjekai 

8509 ET 9432 "Geometri, linje" har fått prefiks "Utgår". 
Egenskapstype kan bli fjernet helt i neste versjon av 
Datakatalogen. Konvertering: Det bør i stedet benyttes punkt 
eller flategeometri. 

64 Ferjekai 

8507 Gjort justering av definisjon 41 Ferjeoppstillingsplass 

8508 ET 9429 "Geometri, linje" har fått prefiks "Utgår". 
Egenskapstype kan bli fjernet helt i neste versjon av 
Datakatalogen. Konvertering: Det bør i stedet benyttes punkt 
eller flategeometri. 

41 Ferjeoppstillingsplass 

8505 Justert definisjon 821 Funksjonell vegklasse 

8501 ET 5037 "Geometri, hjelpelinje" skal fjernes fra 
NVDB/Datakatalogen. Har i denne versjonen fått prefiks 
"utgår". Konvertering: Eventuelle data tilhørende disse ET-er 
fjernes fra NVDB 

538 Gate 

8502 ET 8897 "Geometri, flate" skal fjernes fra 
NVDB/Datakatalogen. Har i denne versjonen fått prefiks 
"utgår". Konvertering: Eventuelle data tilhørende disse ET-er 
fjernes fra NVDB 

538 Gate 

8516 ET 11827 "Vegkategori": TV 19852 har endra navn fra 
"Skogsbilveg" til "Skogsveg" 

949 GSV langs annen 
vegkategori 

8492 ET 9313 "Kjøring til eiendommer tillatt" har fått prefiks 
"Utgår". ET kan bli fjernet i neste versjon av Datakatalogen 

813 Gågate 



LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8517 Navn på flere egenskapstyper er endret ved at: " kl " er 
endret til " kl. ", " u " er endret til " u.". Alle egenskapstyper 
som beskriver unntak er satt til viktighet = 3-Betinget. 

813 Gågate 

8518 ET 9318 "Varetransport lørdag fra" er endret til 
"Varetransport lørdag fra kl.". ET 9319 "Varetransport lørdag 
til" er endret til "Varetransport lørdag til kl." 

813 Gågate 

8512 ET 1153 "Type": har lagt til beskrivelse på tillatte verdier. TV 
2769 "I plan, Lysregulert" har endra navn til "I plan, 
lysregulert, uten bommer". TV 2768 "I plan, uten sikring" har 
endra navn til "i plan uten lysregulering og bommer" 

100 Jernbanekryssing 

8480 Ny ET "Publiseres på Ekomportalen" 843 Kabelgrøft 

8471 ET "ID": Viktighet er satt til 2-påkrevd 917 Kryssystem 

8482 Vegobjekttype med tilhørende ET tatt ut av Datakatalogen. 
Konvertering: Informasjon overføres vha script til 
egenskapstype «beregningsinfo» på tilhørende 
datterobjekter, deretter slettes forekosmt av 
kurvaturgenerering. 

641 Kurvaturgenerering 

8469 ET 1529 "Produsent, armatur" har endra viktighet fra 4-
Opsjonell til 2-Påkrevd. Tatt med i Objektlista 

88 Lysarmatur 

8524 ET 1529 "Produsent, armatur": Ny tillatt verdi "Euroskilt". 
Tillatt versi "4676 "Siemens/Siteco" har endra navn til 
"Siteco" 

88 Lysarmatur 

8522 Tillatt sammenheng 2214 til Sideanlegg (919) fjernes fra 
Datakatalogen. Konvertering: Relasjon fjernes. Ingen 
vegobjekt skal fjernes. 

950 Omkjøringsruteinnsats, 
punkt 

8474 Vegobjekttype opprettet. For utprøving i Oslo kommune 968 Område, generelt 

8519 ET 9238 "Type kontrollmåling": Ny tillatt verdi 
"Landmåling/avstandsmåling" 

808 Referansestrekning 

8520 ET 9241 "Geometri, punkt 1" og ET 9243 "Geometri, punkt 2" 
har fått prefiks "Utgår". Egenskapstype kan bli fjernet helt i 
neste versjon av Datakatalogen. 

808 Referansestrekning 

8521 Gitt viktighet til egenskapstyper. Justert noen beskrivelser 
inkludert retting av noen skrivefeil. 

808 Referansestrekning 

8495 ET 10881 produktnavn/typegodkjenning: Ny tillatt verdi "Vik 
eo (Megarail oe) - (H2-W4)" 

5 Rekkverk 

8497 ET 10881 "produktnavn/typegodkjenning": Endret beskrivelse 
på tillatte verdier slik at lenker er OK 

5 Rekkverk 

8472 ET "ID": Viktighet er satt til 2-påkrevd 919 Sideanlegg 

8488 ET 2197 "Antall" og ET 1319 "Lengde bolt": Justert litt på 
beskrivelse. 

73 Sikringsbolt 

8468 Ny ET "Fundamentdetaljer" 95 Skiltpunkt 

8525 ET 1876 "Oppsettingsutstyr": Ny TV "Rekkverk/støtpute". 
Feltlengde endret fra 20 til 30. 

95 Skiltpunkt 

8467 Ny ET "Belegning stikkrenne" 79 Stikkrenne/Kulvert 

8473 Vegobjekttype opprettet. I første omgang for utprøving i Oslo 
kommune 

969 Tilstandsgrad, vegdekke 
(test) 



LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8491 Ny ET "Areal". Satt opp betingelse slik at areal kan regnes ut 
fra Geometri, flate. 

172 Trafikkdeler 

8490 ET 1363 "Areal totalt": Automatisk beregning ut fra kun 
Geometri, flateavgrensing (10716), var før også satt opp for 
Geometri, linje (8917) 

49 Trafikkøy 

8479 Ny ET "Publiseres på Ekomportalen" 853 Trekkekum 

8478 Ny ET "Publiseres på Ekomportalen" 852 Trekkerør/kanal 

8526 ET 10046 "Dimensjonerende driftstid" har endra feltlengde 
fra 4 til 6 og antall desimaler fra 0 til 1 

468 UPS 

8503 Tillatt sammenheng Utgår_holdeplass - Gate fjernes fra 
NVDB. Konvertering: Alle eksisterende relalsjoner skal fjernes, 
Ingen vegobjekter skal fjernes. 

751 Utgår_Holdeplass 

8477 Ny ET "Publiseres på Ekomportalen" 30 Veganlegg 

8515 ET 12111 "Type endring" har endra navn til "Foreslått 
endring" 

922 Vegmyndighet kan bli 
endret 

8506 ET 1329 "Lengde": Feltlengde endret fra 6 til 7. Også endret 
anbefalt maks. Har satt absolutt maks og minverdier 

99 Vegoppmerking, 
langsgående 

8484 ET 4167 "Type": Tillatt verdi 5158 "Gangsymbol (1038.1)" har 
endret navn til "Gangsymbol (1037)". Skyldes endring i N302 
Vegoppmerking 

519 Vegoppmerking, 
tverrgående 

8485 ET 4167 "Type": Tillatt verdi 5157 "Sykkelsymbol (1038.2)" har 
endret navn til "Sykkelsymbol (1039)". Skyldes endring i N302 
Vegoppmerking 

519 Vegoppmerking, 
tverrgående 

8486 ET 4167 "Type": Ny tillatt verdi "Delesymbol (1038)" 
opprettet. 

519 Vegoppmerking, 
tverrgående 

8496 ET 12220 "Sted, offisielt start (test)" har endra navn til "Sted, 
fra". ET 12221 "Sted, offisielt slutt (test)" har endra navn til 
"Sted, til". Viktighet er endra til 3 (betinget) for begge. 

107 Værutsatt veg 

8498 ET 8835 "Høyfjellstrekning" har endra navn til "Ekstra 
vintervedlikehold". Informasjon benyttes av MOTIV 

107 Værutsatt veg 

8499 ET 12222 "Sted, spesifikt start (test)" har endra navn til "Sted 
lokalt, fra". ET 12223 "Sted, spesifikt slutt (test)" har endra 
navn til "Sted lokalt, til". Viktighet er endra til 3 (betinget) for 
begge. 

107 Værutsatt veg 

8500 ET 12229 "Ansvarlig VTS (test)" har endra navn til "Ansvarlig 
VTS". Viktighet endra til 2-påkrevd 

107 Værutsatt veg 

8523 ET 1917 "Antall stengte døgn" har endra enhet fra "Stykker" 
(12) til "Døgn" (37). Konvertering: Ikke behov 

107 Værutsatt veg 

 


