
 

REFERAT 

Tema for møte: NVDB brukerforum – Oslo og Viken 

Dato: 27.04.2022 

Til stede:   

Referent: Tom Joar Kristiansen 

Kopi til: PTU og BU 

 

Velkommen og presentasjonsrunde 

Alle presenterte seg kort. 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/fylkeskartkontorene/kartverket-oslo-og-

viken/norge-digitalt/nvdb-brukerforum 

Presentasjon fra Asker kommune 

Asker kommune har hatt en del aktivitet relatert til NVDB, og har også foretatt 
anskaffelser av både software, hardware og data. Kirsty delta siner erfaringer fra 

dette arbeidet. 

(Se egen presentasjon) 

Statusrunde 

Lørenskog – bruker driftsweb for bestilling til driftsavd. og henvendelse fra 

innbyggere. Har også registrert objekter. Forvalter veilys i ArcGis sammen med 
Nedre romerrike, også skilt og vedtak. Rosie skal brukes sammen med ArcGIS, har 
vært nede en stund, skal legge inn vegelementer. Finner ikke ett program som 

server alt. I gang med å digitalisere vegobjekter. 

Ullensaker - digitalisert 4000 veilys, skal inn i NVDB. Avventer omorganisering. Ny 

parkeringsenhet, skiltvedtak. 

Part Deltaker (fagområde) 

Fredrikstad kommune Torstein Rundhovde (geodata) 

Lørenskog kommune Ann-Karin Isaksen (geodata), Iver Erling Melberg (teknisk) 

Enebakk Johannes Hildre Spilling 

Drammen kommune Michael Andre Sørensen Hervik (teknisk) 

Oslo kommune Guri Skjerdingstad 

Asker kommune Kirsty Johansen (kommunalteknisk/veg) 

Indre Østfold Johnny Spernes, Kristian Fagernes, Joshua Sommerkorn 

Ullensaker kommune Torbjørn Jacobsen (teknisk) 

Viken fylkeskommune Jostein Henriksen 

Statens vegvesen Tu Anh Ngu 

Kartverket Tom Joar Kristiansen, Andreas Dyken, Gry Olaisen, Iren 

Andersen 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/fylkeskartkontorene/kartverket-oslo-og-viken/norge-digitalt/nvdb-brukerforum
https://www.kartverket.no/om-kartverket/fylkeskartkontorene/kartverket-oslo-og-viken/norge-digitalt/nvdb-brukerforum
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Enebakk – bemanningsutfordringer, vegsjef sluttet og GIS-ansvarlig slutter. 
Johannes Hildre Spilling blir med i brukerforumet når Aurora slutter. 

Indre Østfold - to nyansatte på geodata. Ser for seg å bruke NVDB mer framover 

enn det de har gjort før. Har en jobb å gjøre med stikkrenner. 

Fredrikstad - mye data forvaltes i ArcGIS. Bruker FME til å hente ut og oppdatere 

NVDB. Har heller ikke begynt å registrere stikkrenner. 

Oslo – har gjort en del endringer i ELVEG, har fungert bra. Skal konstruere 
rettelser på senterlinje veg. Vet lite om andre NVDB data. 

Vegvesenet – Tina Vestersagen skal overta representasjon i brukerforum. Bruker 
mest Sinus Infra. De har forbedret seg mye, men er fortsatt rom for flere 

forbedringer. Det lages en ny versjon av «Datafangst». Brukes for kontroll og 
massivinnlegging av data fra entreprenører. Ny versjon i løpet av året. Viktig å få 
ferdigvegsdata raskt ut i FKB også. 

Fylkeskommunen - splitting av Viken, usikker på hvordan organiseringen blir. 
Bruker Easyroad som fagsystem. 46000 stikkrenner i NVDB, 12 000 med 

egengeometri. Setter bort innmåling av stikkrenner i «driftskontrakter». Usikker på 
om dette blir standard framover.  

Hvordan hente ut fra NVDB med Gisline? 

Jostein Henriksen fra Viken fylkeskommune viste hvordan man kan hente ut data 
fra NVDB med GISline. De bruker GISline 8.0.6 nyttes til dataforvaltning. 

Vegvesenet har laget tegneregler. Det er mulig å gå via «Datafangst» for å legge 
data inn i NVDB. 

(Se egen presentasjon) 

Stikkrenner 

Kristiansen snakket litt om dreneringslinjer, stikkrenner, mulighet for å søke midler 
fra NVE. 

(Se egen presentasjon) 

Status Elveg 2.0 

Gry fortalte om status for ELVEG 2.0 

(Se egen presentasjon) 
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Sekretariat for brukerforumet 

Det er viktig å få i gang sekretariatet for brukerforumet. Det har nå følgende 

medlemmer: 

ND-region/part Medlem 

Østfold Torstein Rundhovde, Fredrikstad 
kommune 

Indre Oslofjord Kirsty Johansen, Asker kommune 

Romerike Iver Erling Melberg, Lørenskog kommune 

Oslo Tu Anh Ngu, Oslo kommune 

Statens 

vegvesen 

Tina Vestersagen 

Fylkeskommunen Jostein Henriksen 

Kartverket Tom Joar Kristiansen / Gry Merete Olaisen 

 

Det vil bli kalt inn til møte i sekretariatet før neste møte i brukerforumet, for 
planlegging av agendaen. 

 

Momenter å vurdere i videre arbeid 

Rutiner og rutinemaler utarbeidet i Innlandet kan skje være interessant å kikke på. 

 Kommuner deler erfaringer på godt og vondt. Viktig å lære av hverandre. 

Leverandørene lærer hele tiden av kommunens erfaringer. 

Leverandørene kan kanskje fortelle litt om hva deres softvare kan gjøre pr i dag (et 

par år siden sist) 

Kanskje nyttig med en «LINK side»? der viktige dokument og leverandører samt 
andre relevante «hjelp og støtte» kan finnes? 

Sikre rettigheter til data og leveranse av god nok kvalitet 

Stikkrenner. 

Hvor godt snakker Norkart og Nois sine produkt med NVDB? 

REF tillegg fra møtet 09.02.2022 Innlandet: Klara Eline Holen Stensli i Sør Fron: 
«Ikke gi ferdigattest før infrastruktur ligger i kartet» 

 

Neste møte i NVDB brukerforum: Kartverket finner en dato tidlig på høsten, før 

FGU-møtet, og kaller inn. Finner også sted for møtet. 
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