
LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8580 ET "ProsjektInternObjekt_ID" har endra viktighet fra 4-
Opsjonell til 3-betinget. Betingelse: Skal registreres når Nye 
Veier er eier. 

  

8583 Generet SOSI_NVDB-dato og SOSInavn 
  

8541 Sideposisjonsrelevant er endret til "JA". Bakgrunn: I tilfeller 
hvor det er egne roder på fortau kan det angis sideposisjon H 
eller V for disse og M for brøyterode på hovedvegen. 

857 Brøyterode 

8552 ET 9246 "Lokalisert ved" har fått ny tillatt verdi "Annen 
virksomhet" 

809 Døgnhvileplass 

8574 Krysset av for at det er tillatt å angi sideposisjon. 103 Fartsdemper 

8565 ET 9189 "Driftsstatus": Ny Tillatt verdi: "Sommersamband". 
TV 12858 "Trafikkeres" endrer navn til "Helårssamband" 

770 Ferjesamband 

8566 Ny ET "NeTEx_id" lagt til. 770 Ferjesamband 

8557 Ny ET "Registrert dato" (som for Fremmede arter) 800 Fremmede arter 

8534 ET 11531 "Tykkelse, maks": Manglet enhet. Har nå angitt 
meter som enhet. Konvertering: Dersom verdi var oppgitt i 
annen enhet enn meter må det endres til meter. Kontrolleres 
manuelt. 

930 Fylling (Volum) 

8556 Vegobjekttype har fått prefiks "Historisk", dvs vegobjekttype 
skal kun benyttes for å ta vare på data historiske data, dvs 
Vegobjekttype skal ikke benyttes for å registrere nye data. 
Per i dag genereres det data til denne vegobjekttypen direkte 
ved registrering av Trafikkmengde i NVDB123. NVDB 123 skal 
ikke benyttes til registrering av Trafikkmengde lenger. 

643 Historisk_Statistikk, 
trafikkmengde 

8558 Har myket opp noe i krav om at datterobjekt må ha 
stedfesting innenfor morobjekt sin stedfesting. Ikke lenger 
krav om at "Trafikklomme", "Utemøbler", "Renovasjon", 
"Oppslagstavle for rutetabell", "Sanntidsinformasjon, 
kollektivtrafikk" og "Ladetårn" skal være innenfor morobjekt, 

487 Holdeplassutrustning 

8559 Geometri, linje satt som påkrevd geometri. Dette for å få 
bedre samsvar mellom geometri og stedfesting til vegnettet i 
NVDB i og med at det er et strekningsobjekt. Det samsvarer 
også med geometriegenskapstype som er med i Objektlista. 
Det legges opp til at Geoemtri, punkt skal hentes fra Norsk 
Stoppestedsregister fra Entur. Har også oppdatert 
beskrivelse for grunnriss og høydereferanse for Geometri, 
Linje. 

487 Holdeplassutrustning 

8579 ET 3957 "Holdeplassnavn_NVDB_original" endrer nevn til 
"Holdeplassnavn_uoffisielt". ET 10884 "Stoppestedsnummer, 
alternativ" og ET "Stoppunktnummer_alternativ" har fått 
prefiks utgår. Konvertering: Der det finnes NSR-navn/ID vil 
disse verdiene være overflødig. Der vi mangler NSR navn/ID 
vil disse verdiene benyttes for å finne riktige NSR navn/ID. 
Egenskapstypene merket "Utgår" kan bli fjernet fra 
Datakatalogen fra versjon 2.30 

487 Holdeplassutrustning 

8540 ET 3736 "Plassering": Verdi 4742 "I tunnel/fjellrom" har 
endra navn til "I tunnel/bergrom" 

209 Hydrant 



LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8533 ET 10879 "Eier": Viktighet endret fra Betinget (3) til påkrevd 
(2) 

843 Kabelgrøft 

8564 ET 12453 "Publiseres i Ekomportalen" endrer navn til 
"Relevant for Ekomportalen": TV 21379 "Ikke relevant" 
fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Data overføres fra 
verdi 21379 til verdi 21377 "Nei". Gjøres vha script. 

843 Kabelgrøft 

8542 ET 8832 "Type": Ny verdi "Rekkverkskontrakt" 580 Kontraktsområde 

8582 ET 1145 "Utgår_Type" har endra navn til "Type". Viktighet er 
satt til 4-opsjonell. Det er aktuelt å oppdatere denne 
autoamtisk basert på informasjon som ligger på 
Belysningspunkt. 

88 Lysarmatur 

8536 ET 1251 "Bruksområde": Tillatt verdi 4857 har endra navn fra 
"Tunnel, tilgang fjellrom" til "Tunnel, tilgang bergrom" 

13 Port/Dør 

8553 ET 8913 "Geometri, linje": Endret viktighet fra 2-påkrevd til 
4-opsjonell. I tillegg er beskrivelse av grunnrissreferanse 
endret fra "Omriss av rasteplass, også inkludert ikke kjørbart 
areal" til "Senter gjennomgående kjørerute". Konvertering: 
Der det er gitt linjer som er et polygon eller tilnærmet er et 
polygon må geometrien flyttes til "Geometri, flate" 

39 Rasteplass 

8554 ET 5131 "Geomeri, flate": Viktighet er endra fra 4-opsjonell 
til 2- påkrevd. 

39 Rasteplass 

8576 ET 2036 "Type": Tillatt verdi 3249 "Liten/mellomstor 
rasteplass" har endra navn til "Øvrig rasteplass" 

39 Rasteplass 

8577 ET 8766 Areal, kjørbart og ET 1355 Areal, totalt flytta fra 
kategori 3 til kategori 2 

39 Rasteplass 

8578 ET Geometri, Flate endret fra kategori 3 til kategori 2. ET 
"Geometri Linje" endret fra kategori 2 til kategori 3. Det 
ønskes primært flate som geometri for Rasteplass. ET 
"Geometri Linje" kan bli fjernet fra Datakatalogen etter 
hvert. 

39 Rasteplass 

8537 ET 5530 "Skiltnummer": TV 9187 har endra navn fra 
"Naturfredet område" til "Naturvernområde" 

96 Skiltplate 

8538 Nye skiltnummer lagt til: 151 - 306.10 - 367 - 369 - 377 - 379 - 
380 - 382 - 640.101 - 640.102 - 650.22 - 650.41 - 790.16 - 
807.10 

96 Skiltplate 

8543 ET 10942 har endra navn fra "Navn" til "Rutenavn". ET 10943 
har endra navn fra "Nummer" til "Rutenummer" i tillegg er 
feltlengde øket fra 12 til 20. Noe mindre justering på 
beskrivelse for disse egenskapstypene. 

907 Sykkelrute, hovednett 
by/tettsted 

8573 Kjørefeltrelevant er endret til "Nei". 172 Trafikkdeler 

8571 Vegobjekttype fjernes fra NVDB/Datakatalogen. 
Konvertering: Data vil bli slettet fra NVDB.  
 
Merknad 14/3: Ved feiltakelse ble selve vegobjekttypen ikke 
fjernet, egenskapstypene er derimot fjernet. 

707 Trafikkindeks 

8532 ET 9732 "Eier": Viktighet endret fra Betinget (3) til påkrevd 
(2) 

853 Trekkekum 



LG_Id LG_Beskrivelse VT_ID VT_navn 

8561 ET 12451 "Publiseres i Ekomportalen" endrer navn til 
"Relevant for Ekomportalen". TV 21371 "Ikke relevant" 
fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Data overføres fra 
verdi 21371 til verdi 21369 "Nei". Gjøres vha script. 

853 Trekkekum 

8531 ET 9717 "Eier": Viktighet endret fra Betinget (3) til påkrevd 
(2) 

852 Trekkerør/kanal 

8550 ET 9723 "Ledig plass": Nye TV "Ikke relevant" og "Uavklart" 852 Trekkerør/kanal 

8563 ET 12452 "Publiseres i Ekomportalen" endrer navn til 
"Relevant for Ekomportalen". TV 21375 "Ikke relevant" 
fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Data overføres fra 
verdi 21375 til verdi 21373 "Nei". Gjøres vha script. 

852 Trekkerør/kanal 

8535 ET 12087 "Tunnelforvalterområde": Verdi 21007 "N4" har 
endra navn til "OPS". Konvertering: Ingen behov da det ikke 
finnes eksisterende data 

581 Tunnel 

8544 Vegobjekttype fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Data 
er overført til Trafikklomme med 
Bruksområde=Passeringslomme i T-kryss. Eventuelle 
gjenværende forekomster slettes i sin helhet fra NVDB. 

450 Utgår_Breddeutvidelse, 
kryss 

8562 ET 12450 "Publiseres i Ekomportalen" endrer navn til 
"Relevant for Ekomportalen". TV 21367 "Ikke relevant" 
fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Data overføres fra 
verdi 21367 til verdi 21365 "Nei". Gjøres vha script. 

30 Veganlegg 

8575 Vegobjekttype fjernes fra NVDB Datakatalogen. 
Konvertering: Tilhørende data fjernes fra NVDB 

757 Vegliste, vedlegg 

8539 ET 12114 Tilleggsinformasjon: Hadde ved feiltakelse fått 
sensitivitetskode 3. Denne er fjernet nå. Skal ikke ha 
sensitivkode. 

922 Vegmyndighet kan bli 
endret 

8572 Viktighet er satt til 1- Absolutt påkrevd. Konvertering: 
Forekomster uten verdi må gis verdi. Må gjøres manuelt. 

607 Vegsperring 

8555 Ny TS:(relasjon) Ventilasjonsanlegg består av Siktmåler (VT 
214) og ny TS Ventilasjonsanlegg består av Vindmåler ( 
VT165) 

278 Ventilasjonsanlegg 

8530 Justert kategori for noen egenskapstyper. 107 Værutsatt veg 

8568 ET 12224 Merknad (test) er fjernet fra NVDB Datakatalogen. 
Konvertering: Eventuelle verdier tilhørende egenskapstype 
kan fjernes 

107 Værutsatt veg 

 


