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SAK 05/12 – LEVERANSER AV DATA FRA STATENS VEGVESEN  

 
Dato:   13.02.2012 
Fra:  Statens vegvesen 
Til:  Geovekst-forum 
Gjenpart:  
 
Statens vegvesen har satt i gang flere tiltak for å bedre rapporteringen av terrengendringer som skjer 
som følge av vegutbygging. I prinsippet skal alle byggeprosjekter overlevere ferdigvegsdata både til 
Nasjonal vegdatabank og til oppdatering av FKB når anlegget er ferdigstilt. Statens vegvesen ønsker å 
orientere om dette arbeidet i Geovekst-forum. 
 
I denne forbindelse dukker det også opp enkelte spørsmål som ønskes drøftet: 

 Det ser ut til at det ikke er tilstrekkelig klarlagt hvilke data man er forpliktet til å levere gjennom 
FDV-avtalene. Det vises i denne forbindelse til følgende oversikt: 
http://www.statkart.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=43305. Den enkelte FDV-avtale bør 
ta stilling til dette. 

 Hva er en endring? Hvor mye kan f.eks. vegkanten endres uten at det er en endring som vi er 
forpliktet til å levere data for gjennom FDV-avtalen? Denne problemstillingen oppstår ofte i 
såkalte forsterkningsprosjekter. I noen prosjekter forsterkes bare vegen uten at det legges asfalt, 
mens i andre legges det asfalt. Felles for alle er at stikkrenner kan skiftes ut eller forlenges og det 
settes av og til rekkverk, avkjørslene gruses opp, skilt flyttes og /eller byttes. Nøyaktighetskravet 
til FKB-B er ± 20 cm. Kan vi la være å levere data hvis ny vegkant ligger innenfor dette kravet? 

 Region midt har anslagsvis ca 500 små og store prosjekter i løpet av et år. De antar at de vil få 
data fra 80 – 90 % av disse for 2012. De (og andre) regioner har opplevd at leverte data ikke blir 
lagt inn i originaldatabasen fordi det kommer en fotogrammetrisk ajourføring om ett til to år. 
Hvordan skal vi forholde oss til dette? Ref tidligere diskusjon om at data med god kvalitet skiftes 
ut med data som har dårligere kvalitet gjennom fotogrammetrisk ajourhold. 

 Er det aktuelt med en tiltaksbase for veg? 
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