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1 Syfte
Dokumentet beskriver de regler som gäller vid dataleverans till NVDB bland annat när
det gäller innehåll och format.

2 Omfattning
Dokumentet ställer krav på det data som ska levereras till NVDB.

Dessa dokument:
 TDOK 2021:0029 Regler vid leverans till NVDB


TDOK 2021:0028 Regler vid ajourhållning av NVDB

ersätter de tidigare regelverken:
 TDOK 2019:0049 Regler vid leverans till NVDB via underlag innehållande
vägnät


TDOK 2019:0050 Regler vid leverans till NVDB av företeelser



TDOK 2019:0051 Regler vid leverans till NVDB av vägnät som sker via system
som är synkroniserade med NVDB

3 Definitioner och förkortningar
Se www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag, under rubriken Termer och
begrepp.

TMALL 0205 Handledning 1.0

4 Leveranskrav
4.1.

Vägnätets omfattning i NVDB

4.1.1.

Följande typer av bil- cykel- och gångvägar ska alltid levereras till NVDB



Bilvägar. Minimikrav för en bilväg är att den har anlagd vägbana som är avsedd
för biltrafik. På bäriga marker med god dräneringsförmåga kan egentlig
vägkropp saknas. Bilvägen är framkomlig för lastbil, åtminstone när vägen är
tjälad. Personbilstrafik är normalt möjlig men på de sämsta bilvägarna kan
begränsad framkomlighet förekomma vid tjällossning och under ihållande
regnperioder. Väg med namn eller adressplats skall redovisas som bilväg även
om den inte uppfyller dessa minimikrav



Alla återvändsvägar (vägar som bara ansluter till en annan väg i ena änden) inom
tättbebyggt område samt återvändsvägar längre än 100 meter utanför
tättbebyggt område
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Bussgator



Vägar som uteslutande används av driftfordon, räddningsfordon eller andra
fordon av icke privat natur



Vägar som går genom parkeringsytor, torg, kajer och öppna ytor (avsedda för biloch/eller cykeltrafik)



Vägar som går genom rastplatser



Gågator där tex varutransporter med motorfordon är tillåten



Färjeleder



Vägar konstruerade för fordon men där förbud mot trafik med fordon råder



Cykelbanor och cykelfält (vägar som är avsedda för cykeltrafik men inte för bileller enbart gångtrafik)



Cykelöverfart och cykelpassage samt övergångsställe då de ingår i cykelnätet



Förbindelser mellan cykelbanor som inte utgörs av cykelbana (tex trapp eller en
kortare passage möjlig att cykla eller där cykeln bör ledas)



Vägar som bara får trafikeras av en viss typ av fordon eller vid vissa tidpunkter
(tex ”enbart bussar i linjetrafik”, ”gågata”)



Trafikverkets investering- och reinvesteringsprojekt ska leverera trottoarer och
gångbanor konstruerade för fotgängare. Konstruktioner för fotgängare som
knyter ihop trottoarer och gångbanor sinsemellan ska också ingå. Exempel är
trappor, ramper och passager genom byggnader samt ytor som normalt används
för gående, men som inte är terräng, t.ex. torg och kajer.

4.1.2.
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Följande typer av gångvägar kan levereras



Trottoarer och gångbanor konstruerade för fotgängare. Konstruktioner för
fotgängare som knyter ihop trottoarer och gångbanor sinsemellan ska också
ingå. Exempel är trappor, ramper och passager genom byggnader samt ytor som
normalt används för gående, men som inte är terräng, t.ex. torg och kajer.



Vid leverans av gångnät ska i första hand fullständighet för det friliggande
gångnätet eftersträvas så att det för fotgängare resulterar i ett användbart nät vid
navigering och ruttplanering.



Gång-och cykelnät som tillfälligt gör uppehåll i en korsning eller förbi t.ex. en
busshållplats eller utfart ska ha en referenslinje som är kontinuerlig genom
korsningen eller förbi hållplatsen/utfarten.



Leverans av gångvägar kan enbart ske i ss-xml-format, dvs via system som är
synkroniserade med NVDB.

4.1.3.

Följande typer av vägar ska inte levereras till NVDB
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Traktorväg



Stigar, motionsspår och vandringsleder i terrängen



Skoterleder



Tillfälliga vägar t.ex. isvägar



Spår och leder på is eller snötäckt mark



Ridleder

4.1.4.
Följande typer av vägar kan ingå i NVDB men det finns inget krav att
leverera dessa


Vägar inom parkeringsytor som ej är genomgående



Vägar inom inhägnade industriområden som enbart trafikeras av fordon med
anknytning till den aktuella industrin



Vägar inom bostads- och industriområden där biltrafik normalt inte förekommer
men där det är fullt möjligt att köra för speciella behov



Återvändsvägar utanför tättbebyggt område som är kortare än 100 meter

4.2.

Olika sätt att leverera data

Data kan levereras på olika sätt:
 Trafikverkets investeringsprojekt ska leverera via filer i shape-, DWG- eller DXFformat, även kallat underlag. Innehållet i dessa filer ska vara tillräckligt för att
NVDB-verksamheten ska kunna generalisera vägnätet innan lagring i NVDB.


Via system som är godkända för leverans till NVDB



Kommuner och skogsnäringen ska leverera via NVDB på webb om leverans inte
sker via system som är godkända för leverans till NVDB

TMALL 0205 Handledning 1.0

4.3.

Allmänna krav vid leverans via filer

Dataleverans ska ske i shapeformat, DWG/DXF-format (mallar finns på www.nvdb.se
samt på trafikverket.se) eller via NVDB på webb. Kommuner med egna system för
leverans till NVDB ska leverera i XML-format.
Bil-, cykel- respektive gångnät ska levereras i separata filer. Gäller ej kommuner som
levererar via eget system.
Vägar som byggts, ändrats eller tagits bort ska levereras i separata filer/lager. Detta
gäller även vid förbättringsarbete som förändrat körbanans mittlinje.
Nya, ändrade och borttagna företeelser ska levereras med en fil för varje företeelsetyp.
Gäller dock varken för vägar som tagits bort eller för kommuner som levererar via eget
system.
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Filerna ska namnsättas så att innehållet framgår. En filförteckning med ingående filer
och dess innehåll ska levereras. Gäller ej kommuner som leverera via eget system.
Avbildningen skall alltid göras av körbanans mittlinje, inte körfältens mittlinje (undantag
är cykelfält). I komplicerade korsningar samt vid på- och avfarter kan skillnaden mellan
körfältsnivå och körbanenivå vara svår att urskilja. Vidare är det för vägar med flera
körfält i samma riktning tillåtet att istället för körbanans mittlinje, avbilda ett av
körfältens mittlinjer, se kapitel 4.8.3 Geometrilinjens placering med exempel.
Refuger, kantstöd och kantsten i form av linjer ska, vid förekomst, levereras i separat fil.
Datum då vägen öppnas för trafik (ÖFT-datum) ska levereras. Om denna uppgift inte är
känd anges åååå-01-01 om vägen öppnats för trafik under första halvåret och åååå-07-01
om vägen öppnats för trafik under andra halvåret.
Leveransen ska innehålla en översiktskarta med grov beskrivning över det som byggts,
förändrats och tagits bort.
Använda referenssystem, i plan och höjd, ska framgå i leveransen.
När en väghållare påverkar en annan väghållares vägnät ska samråd alltid ske, t.ex. när
anslutningen mellan näten påverkas. Samrådet ska i dessa fall styrkas vid leverans av
data till NVDB.

4.4.
Allmänna krav vid leverans via system som är
synkroniserat med NVDB
Dataleverantör som använder eget IT-stöd för att leverera till NVDB i XML-format ska
följa TDOK 2021:0028 Regler vid ajourhållning av NVDB.
Vid leverans ska vägnätet vara färdiggeneraliserat och anslutet mot befintligt vägnät i
NVDB enligt TDOK 2021:0028 Regler vid ajourhållning av NVDB.

TMALL 0205 Handledning 1.0

Avbildningen skall alltid göras av körbanans mittlinje, inte körfältens mittlinje (undantag
är cykelfält). I komplicerade korsningar samt vid på- och avfarter kan skillnaden mellan
körfältsnivå och körbanenivå vara svår att urskilja. Vidare är det för vägar med flera
körfält i samma riktning tillåtet att istället för körbanans mittlinje, avbilda ett av
körfältens mittlinjer, se kapitel 4.8.3 Geometrilinjens placering med exempel.
En referenslänk skall ha en referenslinje med minst två brytpunkter. Dessa brytpunkter
skall ha värden för x-, y- och z-koordinat vid leveranser av statligt vägnät. Vid leverans av
kommunalt och enskilt vägnät gäller det som avtalats med Trafikverket.
En och samma vägsträcka (körbana eller i vissa fall körfält) får inte representeras av mer
än en länk
Två noder får bara sammanbindas av två eller flera referenslänkar eller delar av
referenslänkar om dessa representerar olika körbanor eller körfält.
En referenslänk måste vara giltig i minst ett dygn, d.v.s. skillnad mellan fråndatum och
till-datum skall vara minst 1 dygn.
För varje nod skall det alltid finnas en motsvarande brytpunkt med samma koordinater i
geometrin för anslutande referenslänk(ar).
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Befintligt vägnät måste justeras så att linjer inte korsar varandra oavsiktligt eller att
noder kommer för nära varandra då näten ansluter till varandra. Den relativa
noggrannheten mellan de olika näten måste alltid kontrolleras.

4.5.

Referenssystem

4.5.1.
Referenssystem i plan
System i plan ska vara SWEREF 99 vid leverans från Trafikverkets investeringsrespektive reinvesteringsprojekt.
Vid leverans av övrigt vägnät ska det referenssystem användas som är avtalat med
Trafikverket.
4.5.2.
Referenssystem i höjd
Höjd ska anges i referenssystem RH2000.
Vid leverans av nytt vägnät ska både plan- och höjdkoordinater finnas. På statligt vägnät
skall alltid höjdkoordinat finnas med i leveransen.
Grundkravet för höjd i kvalitetskravklass 1 - 3 är +-4 meter för 98% av referenslinjen,
kraven är större vid fältdatafångst, relations- och bygghandlingsdata, se kapitel 4.8.3.1
Krav på lägesosäkerhet för referenslinjer i dataleveranser.
Ibland finns höjd på det omgivande vägnätet och kanske även på den gamla korsningen
som ska avslutas. Att interpolera värden från det omgivande vägnätet utan specifik
metodik får anses som olämpligt.
4.5.3.
Transformationer
Transformationer mellan SWEREF 99 och andra referenssystem ska, så långt det är
möjligt, utföras med transformationssamband fastställda av Lantmäteriet.
Vid omvandling mellan höjder över ellipsoiden i SWEREF 99 och höjder i RH2000 ska
geoidmodellen SWEN17_RH2000 användas.
Programvara som använts för transformation ska anges i samband med leverans.

4.6.

Shape-format

TMALL 0205 Handledning 1.0

4.6.1.
Referenslinje
Linjen som representerar vägbanemitt respektive GCM-mitt ska levereras med
geometrifiler innehållande linjetypen polyline.
Geometrin ska bestå av endast en Part1.
4.6.2.
Utbredning företeelsetyper
Företeelsetyper med sträckutbredning ska levereras med geometrifiler innehållande
linjetypen polyline.

Shapeformatet tillåter att varje linje av typen polyline delas upp i ett antal delar. Delarna
benämns Parts.
1
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Geometrin för varje sträckutbredning ska endast bestå av en Part2.
Företeelsetyper med punktutbredning ska levereras med geometrifiler innehållande
punkter3.
Någon av de tre utbredningarna enligt bilden nedan ska användas:
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4.6.3.
Attribut
Varje shapefil ska innehålla en tabell med attributvärden som beskriver attributen för
varje enskild individ.

Shapeformatet tillåter att varje linje av typen polyline delas upp i ett antal delar. Delarna
benämns Parts.
3 Benämns även Points
2
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För de företeelser som har riktning ska riktningen anges enligt:
Attribut: Riktning
Följande ska levereras:
Värdemängd

Med

Förklaring
Utbredningen är riktad längs geometrins riktning

Referenslänkar skall ha en riktning men det finns inget krav att referenslänkar ska
registreras i någon viss riktning. Det underlättar om följden av referenslänkar inte har
riktningar där en går åt ena hållet och nästa åt andra. Det är också praktiskt om
referenslänkar läggs i vägnumrets resp. gatunamnets riktning om sådant finns.
Start- och slutnod ska anges enligt:
Attribut: Start- och slutnod för utbredningar
Följande ska levereras:

Värdemängd

Förklaring

Inget

Ingen speciell hänsyn tas till noder vid skapande av utbredningen

Start
Slut

Sträckutbredningen börjar i en nod

Hela

Sträckutbredningen börjar slutar i en nod

Nod

Nodutbredning

Sträckutbredningen slutar i en nod

4.6.4.
Mall för leverans av data
För Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt finns mallar på Trafikverket.se
under:
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/leverera-indata/data-om-anlaggningen--vag/
För övriga leverantörer finns leveransmallar på nvdb.se under:
http://www.nvdb.se/sv/dokumentation/specifikationer-och-stodjande-dokument/

4.7.

DWG/DXF-format
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4.7.1.
Referenslinje
Linjen som representerar vägbanemitt respektive GCM-mitt ska levereras med linjetypen
polyline (3D polyline när höjdvärde ska levereras).
4.7.2.
Utbredning företeelsetyper
Företeelsetyper med sträckutbredning ska levereras med linjetypen polyline.
Företeelsetyper med punkt- eller nodutbredning ska levereras med punkter, ej cirklar
eller linjer.
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Någon av de tre utbredningarna enligt bilden nedan ska användas:

4.7.3.
Mall för leverans av data
För Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt finns mallar på Trafikverket.se
under:
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/leverera-indata/data-om-anlaggningen--vag/
För övriga leverantörer finns leveransmallar på nvdb.se under:
http://www.nvdb.se/sv/dokumentation/specifikationer-och-stodjande-dokument/
Om ovanstående mallar inte används ska kodning ske enligt Bygghandlingar 90
Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, del 7 Redovisning av
Anläggning, bilaga D.

TMALL 0205 Handledning 1.0

Kodning av linjer
Nedanstående tabell är ett urval av koder.
Kod
Fältnr
Benämning
VAGVKA
4000
Vägkant asfalt
VAGVKB
4010
Vägkant betong
VAGVKG
4020
Vägkant grus
VAGVM4060
Vägmitt
VAGKGO
4100
Kantstöd granit, ök
VAGKBO
4110
Kantstöd betong, ök
VAGKSP
4130
Kantstöd ök plattrad
VAGGCM
4350
GCM-bana, allmän
VAGMVE
4540
Refuglinje
VAGMVG
4560
Vägmitt
VAGMVJ
4590
GCM-bana
VAGGLM
4700
Körbanemitt
VAGGKA
4710
Körfältsmitt ett körfält

VAGGKB

4720

Körfältsmitt höger
körfält

VAGGKC

4750

Körfältsmitt cykelfält

VAGGCO

4760

Körfältsmitt
cykelöverfart

Förklaring
Linje utefter vägkant asfalt
Linje utefter vägkant betong
Linje utefter vägkant grus
Linje i vägmitt (vägbanemitt)
Linje utefter överkant på kantstöd granit
Linje utefter överkant på kantstöd betong
Linje utefter kantstöd ök plattrad
Linje utefter GCM-bana, allmän
Linje utefter målad refuglinje
Linje utefter målad vägmitt (vägbanemitt)
Linje utefter målad GCM-bana
Generaliserad linje i vägmitt (körbanemitt)
Generaliserad linje i körfältmitt vid mötesfri
flerfältsväg där det endast förekommer ett körfält
i betraktad riktning.
Generaliserad linje i körfältmitt för körfält längst
till höger vid mötesfri flerfältsväg där det
förekommer flera körfält i betraktad riktning.
Generaliserad linje i körfältmitt för cykelfält
(utmärkt med vägmarkering)
Generaliserad linje i körfältmitt för cykelöverfart
(utmärkt med vägmarkering)
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4.8.

Inmätning

4.8.1.
Kompetenskrav för inmätning
Statliga leverantörer av vägdata skall ha en namngiven ansvarig mätningsingenjör som
har ett av Trafikverket utfärdat intyg för att utföra ”Mätningstekniska arbeten i
Trafikverket” med lägst Behörighetstyp II.
Länk till Trafikverkets information gällande ”Behörighet för mätningstekniska arbeten i
Trafikverket”:
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/Geodetiskmatning/Behorighet/
För övriga leverantörer av vägdata gäller kompetenskrav motsvarande de som
Lantmäteriet utfärdat.
4.8.2.
Inmätning av vägnät
Detta kapitel vänder sig till leverantörer av väggeometrier och innehåller exempel på
geometrilinjens placering för olika typer av vägar. Syftet är att det ska vara ett stöd vid
inmätning av väggeometrier. Väggeometrierna utgör sedan grunden för det
generaliserade referensvägnätet som lagras i NVDB.

TMALL 0205 Handledning 1.0

Refuger (kantstöd/kantsten/målad) i form av linjer skall, vid förekomst, levereras som
stöd för generaliseringsarbetet.

HANDLEDNING

12 (24)

TDOK-nummer

Version

TDOK 2021:0029

1.0

4.8.3.
Geometrilinjens placering med exempel
För att veta var linjen ska placeras är det viktigt att förstå begreppen körfält, körbana och
vägbana. Dessa beskrivs i bilderna nedan.

Definition av körfält, körbana och vägbana. Körbanans mittlinje är vanligen det detsamma som
vägbanans mittlinje.
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Definition av körfält, körbana och vägbana vid fysisk separation mellan vägbanor.
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Exempel på avbildning av referenslinje

Typ av väg

Referenslinjens placering

”Vanlig” väg och gata

Körbanemitt

Mötesfri flerfältsväg
av typen 1+2

Yttre körfältets mittlinje. En linje per riktning.

Mötesfri flerfältsväg
av typen 2+2

Körbanemitt, en linje per riktning.

Flerfältsväg, t ex 4fältsväg

Körbanemitt. Om mötesfri väg – en linje för varje riktning

Fysiskt skilda körbanor mellan två korsningar - körbanemitt, en linje per
riktning
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Körbanor som är fysiskt skilda åt i mer än 200 m - körbanemitt, en linje
per riktning
Motorväg,
motortrafikled

Körbanemitt i varje riktning. Linjen sammanfaller inte alltid med målad
körfältslinje.

Av- och påfarter till
motorväg/flerfältsvä
g

Ramperna redovisas med vägbanemitt.
Den parallella delen av påfarten redovisas med körfältsmitt.

TMALL 0205 Handledning 1.0

Påfart

Avfart
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Cirkulationsplats

Körbanemitt för varje ben och för cirkulationen.

Kanalisationer
Cykelbana

Samtliga körbanor som omgärdar refugen skall redovisas som separata
mätlinjer.
Cykelbanans mittlinje.

Cykelfält

Körfältets (cykelfältets) mittlinje.

Färjeled (bilfärjor
resp. färjor som tar
med cyklar eller
endast fotgängare)

Linje som färjan huvudsakligen följer. Om internationell färja ska linjen
sluta vid territorialgränsen.
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4.8.3.1.
Krav på lägesosäkerhet för referenslinjer i dataleveranser
Grundkrav
Grundkravet för referenslinjer i leveranser till NVDB är att konfidensintervall ± 4 m för
lägesosäkerheten i plan och höjd vid 95 % risknivå (2-nivå) skall vara uppfyllt.
(Detta innebär att för 68 % av värdena är lägesosäkerheten bättre än ± 2 m.)
Lägesosäkerheten för geometrilinjen måste vara så hög att inte de olika nätens
geometrilinjer som löper utmed t.ex. en gata vinglar fram och tillbaka över varandra.
Gäller högre krav än grundkrav skall dessa specificeras på motsvarande sätt.
Exempel på högre kravspecificering för statligt vägnät:
Fältdatafångst
Vid fältdatafångst av väggeometri för statligt vägnät gäller att konfidensintervall ± 2 m
för lägesosäkerhet i plan och höjd vid 95 % risknivå (2-nivå) skall vara uppfyllt.
Projekteringsdata
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För dataleveranser i samband med leverans av underlag från bygghandling för
investeringsobjekt gäller att konfidensintervall ± 0,4 m för lägesosäkerhet i plan och höjd
vid 95 % risknivå (2-nivå) skall vara uppfyllt.
Kraven på lägesosäkerhet för referenslinjer medger att parallella referenslinjer kan
komma att ligga mycket nära varandra och i vissa lägen även överlappa eller korsa
varandra. För att förhindra detta finns en regel att parallella referenslinjer som avbildar
bilvägnät aldrig får ligga närmare varandra än 3 meter.
Kravet gäller inte sträckor där referenslinjerna är på väg att mötas i en nod eller
planskild korsning.
Då bilnät går parallellt med cykel- och gångnät kan avstånden vara mindre än mellan två
parallella referenslinjer i bilnätet. Där cykelfält förekommer samsas bilnät och cykelnät
på samma körbana. Linjerna kan där komma mycket nära varandra och det är då
väsentligt att de inte korsar varandra och att de ligger på rätt sida i förhållande till
varandra. Detsamma gäller då skilda gång-och cykelbanor löper utmed varandra. Om de
olika näten korsar varandra p.g.a. dålig geometri skapas automatiskt noder därför att de
betraktas som plankorsningar.
Referenslinjens form
Samtliga levererade referenslinjer skall uppfylla krav på referenslinjens form enligt
kapitlet om ”Referenslinjens form” i gällande version av dokumentet ”DPS – Det svenska
vägnätet”. Dokumentet finns tillgängligt här:
www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag.
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Provisoriska vägar - NVDB snabbspår
Mycket stora byggprojekt i storstadsmiljö kan bygga provisoriska vägar i syfte att leda
trafiken förbi byggprojektet, alternativt leda in trafiken på en nyöppnad trafikled innan
ordinarie på- och avfarter farter har kunnat öppnas för trafik.
För dessa provisoriska vägar finns inga särskilda kvalitetskrav. Leverans av provisoriska
sker på sedvanligt sätt i form av shapefiler eller DWG/DXF-filer. Kraven på
lägesosäkerhet och liknande undantas från provisoriska vägar. Om leveransen innehåller
en strikt geometrisk avbildning av vägen är det förstås en fördel, men i sämsta fall
accepteras en rät linje från A till B. Koppling till omgivande nät måste framgå. Det är
tillåtet att utelämna höjdvärden. Det är dock inte tillåtet att referenslinjen oavsiktligt
korsar andra befintliga referenslinjer när leveransen är en rät linje. I så fall måste en
justering av den räta linjen göras. Skälet till att en rät linje kan accepteras är att syftet
med den provisoriska vägen framför allt är att den ska fungera i en ruttplanering under
en övergångstid, och då duger en rät linje.
4.8.4.
Inmätning av företeelser som ska knytas till vägnätet
Detta kapitel vänder sig till de som mäter in läget för företeelser som ska levereras till
NVDB. De uppgifter som ska bifogas till företeelsens läge framgår av respektive
företeelses dataproduktspecifikation och av de insamlingsregler som finns i följande
kapitel i detta dokument.
4.8.4.1.
Krav för fastställande av lägen (koordinater)
Generella regler för fastställande av lägen (koordinater).
Fastställande av läge/start/slut
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För att fastställa start/slut/läge (koordinater) kan två principer tillämpas - en av dessa
måste väljas.
Inmätning av företeelsers absolutlägen
Läge absolutläge – företeelsens läge fastställs som absolutläge.
Absolutläget skall alltid utgöra företeelsens ”verkliga läge”.

TMALL 0205 Handledning 1.0

Inmätning absolutläge för punktföreteelse. Inmätning av absolutläget är i denna
figur exemplifierat med användande av GNSS-teknik – givetvis kan andra
metoder såsom totalstation, laserskanning mm också användas.

Inmätning absolut start- och slutläge för sträckföreteelse. Inmätning av
absolutläget är i denna figur exemplifierat med användande av GNSS-teknik –
givetvis kan andra metoder såsom totalstation, laserskanning mm också
användas.

HANDLEDNING

18 (24)

TDOK-nummer

Version

TDOK 2021:0029

1.0

Inmätning av företeelsers läge som fotpunkter
Läge fotpunkt – företeelsens läge fastställs som en ”fotpunkt” på den ”tänkta” ortogonala
projektionslinjen mellan företeelsen och referenslänkens referenslinje.
Ett syfte med möjligheten att ange en företeelses läge som fotpunkt är att effektivisera
datainsamling med enklare (ex. GNSS-antenn monterad på fordonet) fordonsburna
system.
Krav för lägesosäkerhet för företeelser
Nedan beskrivna krav för lägesosäkerhet gäller generellt.
I de fall det finns specifika krav på lägesosäkerhet för en företeelsetyp är det specificerat
för respektive företeelsetyp i respektive dataproduktspecifikation, finns här:
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
Grundkrav för lägesosäkerheten för företeelser
Alla krav för lägesosäkerhet är angivna vid 95 % risknivå (konfidensnivå) – dvs. 2-nivå.
Medelfel i mätningstekniska sammanhang anges oftast vid 1-nivå (dvs. 68 % risknivå).
Detta innebär att alla lägesosäkerhetskrav angivna i NVDB måste halveras vid
användning av begreppet medelfel.
Detta betyder att för varje enskilt lägesmätetal skall med 95 % sannolikhet det
konventionellt sanna mätetalet finnas inom konfidensintervallet.
Nivån på kvalitetskraven i varje kvalitetskravklass återfinns i dess
dataproduktspecifikation för respektive företeelsetyp.
Exempel på högre kravspecificering för statligt vägnät:
Projekteringsdata
Dataleveranser i samband med leverans av underlag från bygghandling.
Alla angivna lägen i dataleveransen skall ges som absolutläge.
Lägesosäkerhetskrav absolutläge – Konfidensintervall för lägesosäkerhet i plan och höjd
skall vara bättre än  0.4 m vid 95 % risknivå (2-nivå).
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Fältdatafångst
Vid fältdatafångst kan val göras om angivna lägen ges som absolutläge eller fotpunkt.
Den valda lösningen förutsätts gälla för hela leveransen.
Lägesosäkerhetskrav absolutläge – Konfidensintervall för lägesosäkerhet i plan och höjd
skall vara bättre än  2 m vid 95 % risknivå (2-nivå).
Lägesosäkerhetskrav fotpunkt – Konfidensintervall för lägesosäkerhet i plan och höjd
skall vara bättre än  4 m vid 95 % risknivå (2-nivå).
Skrivbordsinventering
Med ”Skrivbordsinventering” avses ”Datafångst” ur analoga register eller lokala
databaser med ej vägnätsanknutet data.
Lägesosäkerhetskrav fotpunkt – Konfidensintervall för lägesosäkerhet i plan och höjd
skall vara bättre än  20 m vid 95 % risknivå (2-nivå).
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Inmätningspunkt
(ex. GNSS-Antenn)

Mätriktning

TDOK-nummer

Punktföreteelse
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Inmätning fotpunkt för punktföreteelse med ”personburet” GNSS-system

Inmätning fotpunkt för punktföreteelse med fordonsburet GNSS-system
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Inmätningspunkt
(ex. GNSS-Antenn)

Mätriktning

Sträckföreteelse start

Sträckföreteelse slut
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Inmätning fotpunkter för start- och slutläge för sträckföreteelse med fordonsburet
GNSS-system
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4.9.

Regler för attribut

4.9.1.
Värdet okänt, ej klassificerat och uppgift saknas
För vissa attribut kan det vara viktigt att kunna ange värdet Okänt. Anledningen är att
det är skillnad på att leverera värdet Okänt eller att låta bli att leverera något alls. I de fall
värde Okänt levereras vet Trafikverket att leverantören av data har tagit ställning till
värdet för attributet. Detta till skillnad mot om inget värde alls är levererat.
Värde Okänt får endast användas i de fall andra värden i värdeförrådet inte går att ta
ställning till.
Ovanstående gäller också för värdena Ej klassificerat och Uppgift saknas.
4.9.2.
Företeelsens giltighet i tiden
För alla företeelsetyper anges från- och till-datum (utom för Företeelsetillkomst och
Referenslinjetillkomst). Dessa två datum beskriver den enskilda företeelsens
giltighetsperiod, d.v.s. när företeelsen börjar gälla respektive slutar gälla eller om man så
vill – när den föds och dör. En företeelse kan ha en eller flera tidsversioner, dock gäller
de ej samtidigt! En tidsversion har en uppsättning med attribut och utbredningar som är
giltiga under tidsperioden!
När en företeelse nyregistreras gäller den oftast tills vidare, d.v.s. det finns inget bestämt
datum då den upphör att gälla. Till-datum är i dessa fall alltid 9999-12-31, ett datum som
alltså skall betraktas som ”tills vidare”.
4.9.3.
Från-datum
Med från-datum avses från-och-med-datum. Vilket datum som skall anges som Fråndatum är beroende av företeelsetyp samt huruvida datumet är känt eller ej. I det följande
redogörs för reglerna omkring detta.
Datumet är känt och är inte äldre än Från-datum för det vägnät som den
registrerade företeelsen tillhör.
I normalfallet skall Från-datum för företeelsen alltid vara det datum då den börjar gälla.
Detta datum definieras för respektive företeelsetyp.
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Datumet är känt men det är äldre än Från-datum för det vägnät som den
registrerade företeelsen tillhör.
Från-datum för företeelser får inte vara äldre än födelsedatum på det vägnät som
företeelsen tillhör. Det skulle i så fall innebära att för datum före vägnätets födsel skulle
det finnas företeelser som inte är knutna till något vägnät.
För att undvika detta har alla företeelser i uppbyggnadsskedet fått 2001-04-01 eller ett
senare datum som födelsedatum. Detta gäller dock inte vissa företeelser på det statliga
vägnätet som hämtas från f.d. Vägverkets vägdatabank (VDB). Företeelser från och med
1980-01-01 finns för detta vägnät.
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Datumet är inte känt
Om ett exakt datum inte är känt kan man ange datumet 1 januari eller 1 juli för det halvår
som registreringen gjordes. Känner man till ett tidsintervall som företeelsens från-datum
borde ligga inom, kan istället datumet 1 januari eller 1 juli för ett lämpligt halvår inom
detta tidsintervall anges.
Ett datum måste alltid anges. Företeelsens Från-datum får dock aldrig vara äldre än
Från-datum för det vägnät den tillhör.
Framtida datum
Då vägnät och företeelser registreras innan de öppnas för trafik med ett Från-datum som
ligger i framtiden, skapas ett framtida vägnät som är av stort värde för planeringsarbetet
i många verksamheter.
4.9.4.
Till-datum
Det datum som anges skall vara den första dag då företeelsen inte längre är giltig.
De företeelsetyper som ingår i NVDB är alla sådana att de bör upphöra att gälla när den
väg de är knutna till tas ur trafik. Av den anledningen är det tillåtet att företeelser är
giltiga även om det vägnät de är knutna till har upphört att gälla (har avslutats).
Avsluta en viss utbredning för en företeelse som har flera utbredningar.
Då en företeelse ska avslutas måste man vara medveten om att företeelsen kan ha
utbredning på flera ställen och det är då inte säkert att den ska avslutas på alla dessa
ställen. Utbredningar kan finnas utanför det utcheckade området!

4.10.

Företeelsetyper på gångnät och cykelvägnät

4.10.1.
Bilnätets företeelsetyper kan även finnas på gång- och cykelnätet
Vissa företeelsetyper som är beskrivna för bilnätet ska även registreras på gång- och
cykelnätet och behandlas som om de tillhör kvalitetskravklass 3.
Vilka dessa är framgår av sammanställningen Lista dataprodukter - vägdata som ligger
här: http://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
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4.10.2.
Samband mellan företeelsetyper på gångnät och cykelvägnät
Nedan listas de samband som finns mellan några företeelsetyper som registreras på
gångnätet och cykelvägnätet.
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Företeelsetyp med nättyp kan ha företeelsetyp
Vägtrafiknät Bilnät
C-rekommenderad
bilväg för cykeltrafik
GCM-Passage
Farthinder
Cykelnät
GCM-Belyst
GCM-Vägtyp

med värde

kan ha företeelsetyp med värde

alla (punktutbredning)
alla (punktutbredning)

Cykelbana
Cykelfält

Cykelöverfart i plan/
cykelpassage

GCM-Separation
GCM-Separation
GCM-Passage (nod)

Farthinder (nod)

GCM-Passage (nod)
Övergångsställe
Farthinder (nod)

GCM-Passage (nod)
Cykelpassage och övergångsställe
Farthinder (nod)
Gatupassage utan utmärkning
Koppling till annat nät
Fortsättning i nätet
Trappa
Torg
Kaj
Öppen yta
Annan cykelbar förbindelse
Annan ej cykelbar förbindelse
Färja
Cykelbana ej lämplig för gång
Vägtrafiknät
forts

Gångnät

GCM-Belyst
GCM-Vägtyp

Gångbana
Trottoar

3 övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan/cykelpassage
4 signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelpassage
5 annan ordnad passage i plan
Alla utom 5 väghåla men 7 förhöjd genomgående gcm-passage är
vanligast
3 övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan/cykelpassage
4 signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelpassage
5 annan ordnad passage i plan
Alla utom 5 väghåla men 7 förhöjd genomgående gcm-passage är
vanligast
3 övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan/cykelpassage
4 signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelpassage
5 annan ordnad passage i plan
Alla utom 5 väghåla men 7 förhöjd genomgående gcm-passage är
vanligast

GCM-Separation
GCM-Separation

Övergångsställe
Farthinder (nod)
Gatupassage utan utmärkning
Koppling till annat nät
Fortsättning i nätet
Passage genom byggnad
Ramp
Perrong
Trappa
Rulltrappa
Rullande trottoar
Hiss
Snedbanehiss
Linbana
Bergbana
Torg
Kaj
Öppen yta
Färja

5 vägmarkering

Färjeled

GCM-Passage (nod)
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3 övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan/cykelpassage
4 signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelpassage
5 annan ordnad passage i plan
Alla utom 5 väghåla men 7 förhöjd genomgående gcm-passage är
vanligast

Färjeled

Samband mellan några företeelsetyper på gång- och cykelnätet.
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4.11.

Detaljerade krav vid leverans av företeelser

För detaljerad beskrivning av bland annat struktur, kvalitetskrav och regler vid insamling
av data för varje företeelsetyp, se respektive dataproduktspecifikation:
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

5 Resultat och dokumentation
Resultatet är fil färdig för leverans till NVDB.

6 Relaterade dokument
NVDB’s regelverk för vägnät och företeelser finns beskrivet här:
https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/
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