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Införandet av NVDB i kommunerna - en fallstudie av Kiruna

Joel Ahlquist

Detta examensarbete gjordes på uppdrag av Kiruna kommun, Tekniska verken AB. Denna
fallstudie av Nationella vägdatabasen (NVDB) och Lokal vägdatabas (LVDB) ur kommunal
synvinkel, beskriver för och nackdelar med att gå med i NVDB och vilka möjliga vinster som
kan härledas ur ett avtal med NVDB. I rapporten ingår även en tillämpad metod hur en
inventering och revision av lokala trafikföreskrifter med anpassning till NVDB genomförs.
Tanken med NVDB är att den ska vara en heltäckande databas med information om alla
Sveriges vägar. Information som finns lagrad i denna databas är den geografiska placeringen
och vägens egenskaper. Exempel på egenskaper som lagras är: vägens namn, vägbredd,
hastighetsbegränsning, hinder, mm. Databasen bygger på länkar och noder som kopplas
samman i ett stort vägnät. I länkarna finns svängrestriktioner lagrade vilket gör att databasen
kan sägas vara intelligent.
Innan utgången av 2005 skall alla lokala trafikföreskrifter inventeras och revideras så de
stämmer överens med nya trafikförordningen. Det är inget krav från Vägverket att kommuner
som inte har NVDB-avtal ska anpassa sina lokala trafikföreskrifter till NVDB. Men det
rekommenderas att göra detta då det inte krävs någon mertid att NVDB-anpassa föreskrifterna
i samband med den inventering och revision som ändå måste göras.
Nyttan med NVDB är stor för mindre kommuner. Att teckna avtal för leverans av data bör alla
kommuner göra. Fördelen att ha en komplett intelligent databas väger upp de kostnader och
de resurser som krävs vid införandet. Stora kostnader kan dessutom sparas in på att ha en
överblick av vägnätet t.ex. genom mindre utbetalning av driftsbidrag och kostnader i
skolskjutser. Att poängtera är att NVDB skapar behov av sig själv även fast inget sådant finns
innan. Dvs. när databasen finns tillhands upptäcks nya områden där nytta kan finnas och på så
sätt skapar den sitt eget behov. Även fast få behov fylls idag kan många fler fyllas i framtiden.
LVDB är en ny relativt obeprövad tillämpning av NVDB, endast Stockholms kommun och
Göteborgs kommun använder en LVDB-applikation i nuläget. Tanken med LVDBapplikationen
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Abstract 
This case study of the Swedish national road database (NVDB) and local road database 
(LVDB) from the municipal viewpoint describes the advantages and disadvantages of joining 
NVDB. The possible profits and costs that can be deduced with a contract to the NVDB are 
also studied in this thesis. An applied method of how an inventory and a revision of local 
traffic regulations with adaptation to NVDB is made in this thesis. 
 
The basic thought of NVDB is that it is a database with information of all the roads in 
Sweden. The stored information in this database is mainly the geographic placement and the 
characteristics of the road. Examples of road characteristics are: road name, width, speed 
restrictions, obstacles in height and more. The database is constructed by links and nodes that 
are connected together in a road network. Turn restrictions are built in the links and with that 
it makes the database more intelligent. 
 
An inventory and revision of the local traffic regulations to match the new traffic decree has 
to be done before the end of 2005. But there is no requirement from the national road 
administration that the municipalities have to adapt their local traffic regulations to the 
NVDB. But it is highly recommended to do that since there is no extra time needed to do an 
adaptation to the NVDB when the inventory and revision is made. 
 
The benefits of joining NVDB are great for smaller municipalities. The benefit of having a 
complete intelligent database compensates the costs and resources that is needed to introduce 
the database to the municipality. Large costs can be saved by having a good overview of the 
road network. For example by decreasing the payouts in operational subsidies and lower the 
costs for school transports. To be emphasized is that NVDB creates a need to itself; new 
territories of use can be discovered after the municipality has joined NVDB. Needs in the 
future that doesn’t exist today will possibly be filled by the database. 
 
LVDB is a relatively untested NVDB application. Only Stockholms and Gothenbourgs 
municipalities use a LVDB today. The thought with the application is to connect purpose data 
of the road network with other data, for example electric lines and the placement of wells in a 
structured way. The disadvantage today with a LVDB is that it is designed for larger 
municipalities. For that reason the advice for smaller municipalities is to wait until a more 
suitable application can be investigated. That kind of application will be developed in a near 
future. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete gjordes på uppdrag av Kiruna kommun, Tekniska verken AB. Denna 
fallstudie av Nationella vägdatabasen (NVDB) och Lokal vägdatabas (LVDB) ur kommunal 
synvinkel, beskriver för och nackdelar med att gå med i NVDB och vilka möjliga vinster som 
kan härledas ur ett avtal med NVDB. I rapporten ingår även en tillämpad metod hur en 
inventering och revision av lokala trafikföreskrifter med anpassning till NVDB genomförs. 
 
Tanken med NVDB är att den ska vara en heltäckande databas med information om alla 
Sveriges vägar. Information som finns lagrad i denna databas är den geografiska placeringen 
och vägens egenskaper. Exempel på egenskaper som lagras är: vägens namn, vägbredd, 
hastighetsbegränsning, hinder, mm. Databasen bygger på länkar och noder som kopplas 
samman i ett stort vägnät. I länkarna finns svängrestriktioner lagrade vilket gör att databasen 
kan sägas vara intelligent. 
 
Innan utgången av 2005 skall alla lokala trafikföreskrifter inventeras och revideras så de 
stämmer överens med nya trafikförordningen. Det är inget krav från Vägverket att kommuner 
som inte har NVDB-avtal ska anpassa sina lokala trafikföreskrifter till NVDB. Men det 
rekommenderas att göra detta då det inte krävs någon mertid att NVDB-anpassa föreskrifterna 
i samband med den inventering och revision som ändå måste göras. 
 
Nyttan med NVDB är stor för mindre kommuner. Att teckna avtal för leverans av data bör alla 
kommuner göra. Fördelen att ha en komplett intelligent databas väger upp de kostnader och 
de resurser som krävs vid införandet. Stora kostnader kan dessutom sparas in på att ha en 
överblick av vägnätet t.ex. genom mindre utbetalning av driftsbidrag och kostnader i 
skolskjutser. Att poängtera är att NVDB skapar behov av sig själv även fast inget sådant finns 
innan. Dvs. när databasen finns tillhands upptäcks nya områden där nytta kan finnas och på så 
sätt skapar den sitt eget behov. Även fast få behov fylls idag kan många fler fyllas i framtiden. 
 
LVDB är en ny relativt obeprövad tillämpning av NVDB, endast Stockholms kommun och 
Göteborgs kommun använder en LVDB-applikation i nuläget. Tanken med LVDB-
applikationen är att det går att kan knyta ihop data om vägnätet med andra data, exempelvis 
elledningar och brunnars placering på ett strukturerat sätt. Nackdelen med LVDB-
applikationen idag är att den är utformad främst för större kommuner, därför är rådet till 
mindre kommuner att vänta tills det finns en LVDB som är mer anpassad för detta innan 
behovet av LVDB utreds djupare. Just nu finns planer att utveckla en LVDB för mindre 
kommuner och inom något år skall det finnas tillhands för användning. 
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av det examensarbete som jag gjort åt Kiruna kommun, 
Tekniska verken AB juni 2004 – maj 2005. Arbetet är den avslutande delen av 
civilingenjörsutbildningen Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings Universitet. 
 
Jag skulle vilja tacka min handledare Lars Johansson på Kiruna kommun och min 
examinator/handledare Anders Wellving vid Institutet för teknik och naturvetenskap. De har 
kommit med värdefulla och givande synpunkter på mitt arbete som medfört att projektet 
drivits framåt och att kvaliteten på rapporten har höjts ytterligare. Jag vill även tacka familj 
och vänner för det stöd som jag har fått under examensarbetet och under hela min utbildning. 
 
Joel 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
En analys av NationellaVägDataBasen (NVDB) och LokalVägDataBas (LVDB) ur kommunal 
synvinkel är av stort intresse speciellt då den riktas mot mindre kommuner med små resurser. 
För kommuner som är intresserade av NVDB men inte riktigt vågar ta steget mot att ingå 
avtal med NVDB kan denna uppsats vara aktuell. Bakgrunden till detta examensarbete är att 
Kiruna kommun är på väg att ta klivet in i NVDB och många intressanta frågor bör kunna 
besvaras för att göra bästa möjliga beslut i frågan. 
 
Alla kommuner i Sverige förutsätts medverka i NVDB-projektet genom att leverera data om 
de kommunala vägarnas beskaffenhet. I gengäld får kommunerna tillgång till hela 
vägdatabasen och kan använda den i lokala applikationer av olika slag. Här analyseras hur en 
mindre kommun på bästa möjliga sätt kan delta i NVDB-projektet och vilka väntade vinster 
som kan uppkomma vid ett leveransavtal. 

1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att få svar på en rad frågor kring NVDB och dess innehåll. 
Exempel på frågor som denna uppsats tar upp är: Vad NVDB är och vad är nyttan av 
databasen? Vad är relationen mellan NVDB och LTF? Vad har Kiruna kommun (och andra 
kommuner) för nytta av NVDB? Vad är konceptet Lokal vägdatabas (LVDB) och vad finns 
för behov av detta i Kiruna (och andra små kommuner)? Tanken är att uppsatsen skall kunna 
fungera som ett underlag för beslutsfattare i frågan om NVDB. 

1.3. Metod 
Denna examensuppsats är en fallstudie av hur den tillämpade processen för att gå med i 
NVDB fullföljs. Uppsatsen ska ses som en tänkt metod för att göra en total inventering och 
revision av lokala trafikföreskrifter med anpassning till NVDB för små kommuner. Den ska 
kunna hjälpa små kommuner med ungefär liknande ställning mot NVDB som Kiruna. Den 
ska ge beslutsfattare en helhetsbild av vad NVDB-konceptet är och vad den kan ge 
kommunen i form av besparingar och andra vinningar som kan tänkas uppkomma vid ett 
införande. Under genomförandet av examensarbetet har olika experter inom området 
intervjuats, vidare har en djupgående litteraturstudier genomförts.  

1.4. Avgränsningar 
De avgränsningar som finns är att vissa delar behandlas bara ytligt med tanke på den tänkta 
läsaren (beslutsfattare inom kommuner). Det som behandlas på djupet är vad hela NVDB-
konceptet handlar om och vilka vinster och förbättringar som kan tänkas göras med 
databasen. Även LVDB-konceptet som är en tillämpning av NVDB tas bara upp på en 
grundlig nivå. 
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2. NVDB – Nationella VägDataBasen 

2.1. Syfte och tillämpningar 
Det kan sägas att Nationella vägdatabasen (NVDB) är en heltäckande databas som berättar 
om vägarnas beskaffenhet. Namn, vägnummer, vägbredd, bärighet, hastighetsbegränsning, 
hinder, mm. Databasen bygger på länkar och noder som kopplas samman i ett stort vägnät. I 
detta finns svängrestriktioner så som enkelriktning och förbud mot infart, vilket gör att 
databasen kan sägas vara intelligent. 
 
NVDB skapades då Sveriges regering gav direktiv till Vägverket om en rikstäckande 
vägdatabas med aktuella kvalitetsdeklarerande data. Tanken med NVDB är att den ska 
innehålla data om alla Sveriges vägar och att den ska fylla ett antal behov. Det finns t.ex. stora 
behov av digital väginformation bland svenska företag och myndigheter. Bland annat vill flera 
företag introducera avancerade elektroniska bilnavigeringssystem. Transportföretag och 
skogsnäring håller på med uppbyggnad av system för effektiva transporter. System för 
samhällsplanering t.ex. planering av skolvägar med NVDB har undersökts. Även 
väghållningssystem kan komma att integreras till NVDB. Tanken är att all information i 
NVDB ska vara tillgänglig för både offentliga och kommersiella aktörer. 
 
Det främsta syftet är att den ska ge en bra grogrund för att trafikinformatiken ska slå igenom. 
Funktionen för NVDB är att ta emot data från dataleverantörer, sammanställa, 
kvalitetsdeklarera och lagra data och på så sätt utgöra en bra grund för vidareförädling av 
data. 
 
NVDB är en heltäckande vägdatabas, dvs. alla vägar, gator, torg och andra leder eller platser 
som används för trafik med motorfordon skall ingå. Att påpeka är att cykelvägar, gång- eller 
ridbanor inte ingår. Just nu utreds om cykelbanor i framtiden ska kunna ingå i databasen. 
Mängden tillämpningsområden är många, här listas några exempel: 
 

o Skolvägsplanering 
o Väghållning  
o Turistinformation 
o Taxibranschen 
o Trafiksäkerhetsarbete 
o Polisiärt arbete 
o Övervakning 
o Försvar 
o Kartproduktion 
o Miljöarbete 
o Vägtrafikledning 
o Räddningsverksamhetsplanering 
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En annan tanke med databasen är att den på sikt ska kunna ingå i en rikstäckande 
transportdatabas där alla transportslag ingår (väg- flyg- tåg- och båttrafik). Denna databas 
integrerar då viktig information från alla transportslagen: 
 

o För flyg handlar data främst om landningsbanornas geografiska placering, 
beskaffenhet (exempelvis: banlängd, kvalitet) och luftvägar (inflygningsrutter). 

 
o För tåg handlar det främst om geografisk topologi för tågbanan och dess beskaffenhet 

(exempelvis: banbredd och klassificering för bantyp). 
 
o För båt handlar det främst om hamnarnas geografiska placering och dess beskaffenhet 

(exempelvis: storlek på hamnar och resurser som finns på hamnarna). Även båtleder 
ska kunna tänkas finnas i databasen. 

 
Genom att kombinera data från alla de fyra tranportslagen kan man få en komplett helhetsbild 
av transporter över hela landet. Detta kan tänkas vara till god nytta för transportföretag som 
använder en kombination av många transportslag vid arbete. 
 
Idag finns alla dessa data tillhands utspridda över olika databaser och tekniken för att bygga 
databasen finns. Nackdelen är att resurser krävs och samarbete mellan Vägverket, Banverket, 
Sjöfartsverket och Luftfartsverket krävs för ett genomförande, men goda förutsättningar för 
en sådan databas gör att det inom en snar framtid kan bli en verklighet. 

2.2. Aktörer och verksamhetsmodell 
NVDB byggs upp och drivs av Vägverket i samverkan med Lantmäteriverket, kommunerna 
och skogsnäringen. I NVDB finns det statliga vägnätet, de kommunala väg- och gatunäten 
samt de enskilda vägnäten, detta beräknas vara ca 500 000 km väg. I dag har hälften av 
Sveriges 290 kommuner tecknat avtal med Vägverket för dataleverans. 
 
I NVDB-konceptet för kommuner tillkommer en rad tjänster och produkter till stöd för 
dataleverans: 
 

o En databas med grundläggande data 
o En standardiserad modell för lagring och utbyte av data 
o Lokalt IT-system till dataleverantörer (NVDB-Slussen) 
o Utbildning i IT-systemet (NVDB-Slussen) 
o Medverkan vid projektering av initiala dataleveranser 
o Medverkan vid konvertering av data till NVDB:s gränssnitt 
o Abonnemang på förändringar i NVDB-data 
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I NVDB:s verksamhetsmodell som kan skådas i figur 1, beskrivs hur NVDB:s alla aktörer 
samarbetar och hur processen för fångst och leverans av data styrs. 
 
Den fysiska organisationen bakom NVDB står Vägverket för. Genom de sju olika regionerna 
samarbetar Vägverket med dataleverantörerna. Även styrning av processer sker från 
Vägverket. Marknadsutveckling, produktutveckling, förvaltning och support/service 
tillhandahålls i alla steg av styrningsprocessen. 
 
Verksamheten styrs av ett råd med representanter från de fyra huvudaktörerna 
(samarbetsparterna) med Vägverket som huvudman. Rådet ska se till att NVDB:s 
uppbyggnad, drift och ajourhållning sker i samklang med huvudaktörernas intressen. 
 
I processen tillhandahåller och ajourhåller leverantörerna data till NVDB, dessa data 
genomgår sedan kvalitetskontroller och bearbetning för tillhandahållande till de olika 
användarna. 
 
NVDB:s funktion är att ta emot data från dataleverantörer, kvalitetsdeklarera och förvara data, 
tillhandahålla data och på så sätt utgöra en grund för vidareförädling av data. 

Fig. 1. Beskrivning av verksamhetsmodellen. 
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Fig. 2. Principskiss över NVDB. 

NVDB 

NVDB-Nät NVDB-Företeelser Leverantör 

Aktör 

2.3. NVDB:s uppbyggnad 

2.3.1. Översikt 
Nationella vägdatabasen har i grunden en komplicerad uppbyggnad. Den omfattar det 
allmänna väg- och gatunätet samt enskilda vägar inklusive skogsbilvägar. NVDB består av 
två databaser. Den ena databasen beskriver vägnätet geometriskt och topologiskt – NVDB-
Nät. Den andra databasen beskriver vägnätets egenskaper och de regler som gäller för vägen – 
NVDB-Företeelser (se figur 2). 
 

NVDB-Nät anger hur vägen beskrivs: Hur den löper i det tredimensionella geografiska 
rummet och hur den beskrivs topologiskt, dvs. hur vägnätet hänger ihop med länkar och 
noder. Detta beskrivs med ”vägnätsmodellen” (se kap 2.3.2.). 
 
NVDB-Företeelser består av två delar, dels en beskrivning av företeelser som gäller för vägen 
genom ett eller flera attribut, dels en lokalisering av dessa, detta genom att företeelser ges en 
utbredning. Företeelser innehåller exempelvis uppgifter om vägens bredd, tillåten hastighet, 
vägens namn, etc. För företeelsetyper i NVDB se bilaga 1 (för närmare beskrivning av 
utbredning se kap. 2.3.3.). 

2.3.2. Vägnätsmodellen 
I NVDB:s vägnätsmodell beskrivs vägens egenskaper. Men för att kunna beskriva vägens 
egenskaper krävs en viss förenkling. De viktigaste egenskaperna beskrivs och de mindre 
viktiga väljs bort. Vägnätsmodellen består dels av vägens geometri och dels vägens topologi. 
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Geometri 
För att beskriva vägens geometri i NVDB:s vägnätsmodell representeras vägen av en 
referenslinje som avbildas i vägens mittlinje. Denna linje är i sin tur uppbyggd av en serie 
korta raka linjer som löper mellan en serie koordinatsatta punkter. Punkternas läge anges 
geografiskt i tre dimensioner (se fig. 3).  

 
Topologi 
För att beskriva hur vägarna anknyter till varandra (topologin) används noder och länkar. En 
nod är en punkt som representerar en vägkorsning. Vid beskrivning av rondeller används flera 
punkter (i figuren nedan fyra för en fyrvägsrondell) när diametern är större än 20 meter. När 
rondellen är mindre än 20 meter beskrivs rondellen med en enkel punkt. Samma princip gäller 
för vändslingor (vändslingor är en slags vändplan med en rund refug i mitten). En länk 
representerar ett vägavsnitt mellan två noder (se fig. 4). 

 
För varje länk lagras en start- och slutnod, på så sätt får vägen en riktning, även information 
om vilka anslutande länkar som finns till den aktuella länken lagras. Detta för att beskriva hur 
vägarna hänger ihop i vägnätsmodellen. 

Fig. 4. Vägens topologi. 

länk

nod

Fig. 3. Vägens geometri. 

Referenslinje 

Koordinatsatt punkt 
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2.3.3. Utbredning av företeelser 
För att koppla företeelsers läge till vägen görs detta genom att företeelsen ges en utbredning. 
För varje företeelsetyp är det bestämt vilken eller vilka typer av utbredningar som den kan ha.  
Det finns fyra olika typer av utbredningar: 
 

o Sträckutbredning 
o Nodutbredning 
o Punktutbredning 
o Svängutbredning 

 
Sträckutbredning 
Denna typ av utbredning är den vanligaste av de fyra. Den beskriver hur utbredningen är 
knuten till en eller flera sträckor på en länk. 
 
Exempel på sträckutbredning (se fig. 5): För att beskriva att vägen mellan nod A och nod B är 
belagd (asfalterad) används företeelsetypen slitlager. För företeelsetypens attribut slitlagertyp 
anges attributvärdet belagd. Företeelsens läge anges med en sträckutbredning som är knuten 
till sträckan mellan nod A och nod B. 

Det finns även två specialvarianter av sträckutbredning där länkroll anges, detta då en 
företeelse gäller för många länkar efter en vägsträcka: 
 

o Vägutbredning, som används enbart för företeelsetypen vägnamn.  
o Vägutbredning med värd, som används enbart för företeelsetypen vägnummer. 

 
Nodutbredning 
Denna typ av utbredningen är knuten till en eller flera noder, denna används endast för 
företeelsetypen vändmöjlighet. 
 
Exempel på nodutbredning (se fig. 6): För att visa att det finns en vändplan i slutet av vägen 
samt för att beskriva vändplanen, används företeelsetypen vändmöjlighet. Företeelsens 
utbredning knyts till noden i vägens slut (nod B). Företeelsen beskrivs med sina attribut: 
Vändmöjlighetsklass är 2 (lastbilar med förkortat släp eller kortare fordon kan vända). Typ av 
vändmöjlighet är vändplan. 

Fig. 5. Exempel på sträckutbredning. 



Införandet av NVDB i kommunerna – en fallstudie av Kiruna 

 8

 
Punktutbredning 
Denna typ av utbredning är knuten till en eller flera punkter på en länk, denna används 
enbart för företeelsetyperna: Höjdhinder upp till 4,5 meter, planskild korsning, vägbom samt 
vändmöjlighet. 
 
Exempel på punktutbredning (se fig. 7): För att visa att det finns en vägbom på länken mellan 
nod A och nod B, används företeelsetypen vägbom. Företeelsens läge anges med en 
punktutbredning som anger avståndet till vägbommen från nod A mot nod B. Alternativt hade 
läget kunnat anges med koordinater. 

Svängutbredning 
Denna typ av utbredning är knuten till en nod och beskriver en möjlig sväng från en länk till 
en annan länk via en nod, denna används enbart för företeelsetyperna: förbjuden sväng och 
svängmöjlighet. 
 
Exempel på svängutbredning (se fig. 8): För att beskriva vilken typ av fordon som kan svänga 
från länk 1 till länk 2, används företeelsetypen svängmöjlighet. För företeelsens attribut 
svängmöjlighetsklass anges attributvärdet 1 (lastbil med släp och kortare fordon kan svänga). 
Företeelsens läge anges med en svängutbredning som pekar ut från-länk och till-länk samt 
noden där dessa länkar möts. 

 

Fig. 7. Exempel på punktutbredning. 

Fig. 6. Exempel på nodutbredning. 

Fig. 8. Exempel på svängutbredning. 
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Generalisering av utbredningar 
En företeelse kan vara giltig för trafik i enbart en viss färdriktning. Hastighetsrestriktioner kan 
vara olika beroende på trafikens riktning. När hastighetsbegränsningen växlas ner från 90 till 
70 och sen till 50 sker detta inte på exakt samma sätt på den ena färdriktningen som 
motsvarande uppväxling görs i den andra färdriktningen (se fig. 9). Utbredningarna för 
företeelsetypen hastighetsgräns måste därför ha en given riktning. Riktning för utbredningar 
lagras i databasen alltid i förhållande till länkens riktning (med, mot eller med och mot 
länkens riktning). På samma sätt kan svänguppdelningar vara riktningsuppdelade och även för 
trafik i endast en körriktning fungerar det på detta sätt. 

 
Företeelser kan ha sitt läge eller giltighet på den ena sidan av vägen. På så sätt blir 
utbredningen riktningsuppdelad. Det värdet som attributet kan få är då: höger, vänster, höger 
och vänster, mitt samt korsande. 
 
Vägnamn kan förekomma på flera vägavsnitt och ett vägavsnitt kan ha flera namn, t.ex. 
Hjalmar Lundbohmsvägen och E10. På så sätt kan vägen ha två registrerade namn, dvs. två 
samtidiga utbredningar av företeelsetypen vägnamn. 
 
Vid en förbindelse mellan två vägar där en färja är själva förbindelsen sker viss 
generalisering. Dessa registreras på så sätt att färjeleden redovisas med en egen länk som 
börja och slutar vid landfästet. Dock är företeelsen färjeleder väldigt sällsynt i NVDB. 
 
Eftersom vägnätet i NVDB är generaliserat (dvs. det verkliga vägnätet är inte alltid 
fullständigt eller exakt avbildat) finns det fall där företeelser inte alltid kan registreras. Det 
kan t.ex. gälla lokala trafikföreskrifter för en korsning där verkliga förbindelser generaliserats 
bort i NVDB. 

Fig. 9. Olika utbredningar av hastighetsgränser.
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2.4. Leverans av data till NVDB 

2.4.1. Inmatningssystemet 
Inmatningssystemet till NVDB är skapat så att de data som leverantörer skickar går igenom 
noggrann kontroll, detta för att hålla en hög kvalité på de data som matas in. Nedan beskrivs 
hur detta inmatningssystem fungerar. Till höger kan en konceptuell skiss (inmatningsdiagram) 
över inmatningssystemet ses. 
 
1. De data som lagras i den lokala PC-miljön 
är kontrollerade NVDB-data och 
bakgrundsdata. Denna kontroll sker av 
personen framför datorn (kommunal 
tjänsteman) som matar in data. Inmatningen 
av data sker normalt i Slussen eller annan 
lämplig NVDB-anpassad applikation (LVDB, 
etc.). 
 
2. För filöverföring vid leverans till NVDB 
används en Internet-baserad FTP-server. FTP 
står kort för: ”File Transfer protocol”. Detta 
är det enklaste och säkraste sättet att föra 
över data via Internet. Endast de som har 
avtal med NVDB kan komma åt servern 
eftersom den är lösenordsskyddad. 
 
3. En brandvägg finns mellan FTP-servern 
och tillämpningsservern respektive databas-
servern. Denna skyddar de båda servrarna 
mot hackers, datorvirus och maskar som kan 
försöka komma åt dem. FTP-servern har 
direkt kommunikation med databas-servern. 
Även tillämpningsservern har direkt kontakt 
med databas-servern men denna kontakt sker 
innanför brandväggen. 
 
4. På databasservern lagras all data som finns i NVDB. Men endast data och ingen applikation 
för bearbetning av data. För sådana applikationer finns tillämpningsservern där 
applikationerna Slussvakten, Diket och Metadata finns. Alla de tre tillämpningarna är 
program skapade för att kontrollera och bearbeta NVDB-data. 
 
5. På produktionscentralen finns en central PC-miljö med tillämpningarna Diket, Slussvakten 
och Metadata. Dessa kommunicerar med komponenterna direkt från databas-servern via 
tillämpningsservern. Nedan görs en kort förklaring hur de tre applikationerna fungerar. 
 
Diket 
Diket är en applikation som kontrollerar företeelsetyperna i NVDB, programmets primära 
funktion är att se till att inga korrupta data kommer in i databasen. I programmet Diket 
uppträder de nya företeelserna i en trädstruktur. De kan sedan behandlas som NVDB-

Fig. 10. Inmatningsdiagram. 
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företeelsetyper när de har kontrollerats. Företeelser kan även skapas med NVDB-Dikets 
bearbetningsverktyg. 
 
Slussvakten 
Genom kontroll av alla vägdata som görs i Slussen uppkommer inga fel i data, detta görs med 
ett kontrollprogram kallat ”slussvakten”. All data som levereras måste gå igenom slussvakten 
innan den läggs in i NVDB. Genom denna kontroll bibehålls kvalitén på data som 
leverantörerna tillhandahåller. 
 
Metadata 
Historisk definierad data får inte ändras, detta kallas för metadata. Metadatatillämpningen 
fungerar så att när företeelser angivits så sparas dessa utan att kunna ändras eller bytas mot 
nya företeelser. Företeelser som ska härledas, ska inte kunna bearbetas och endast visas 
(exempelvis gällande hastigheter). 
 
Genom den rigorösa kontroll och den höga säkerheten i inmatningssystemet bibehåller man 
kvalitén på data som tillhandahålls och risken för att NVDB-data försvinner eller skadas är 
extremt liten. 

2.4.2. Leverans med Slussen via Internet 
Slussen är en webb-baserad applikation som används vid överföringen av insamlad data från 
fältarbete genom Http-kommunikation till NVDB. De data som samlas in förädlas för att 
sedan skickas in till NVDB. Orsaken att allt måste gå genom Slussen är att inga fel bör finnas 
i NVDB. Registrering av data till NVDB sker med en standardiserad XML-fil och en shape-
fil med företeelser. En nackdel med Slussen är att programvaran är ganska begränsad, man 
kan endast uppdatera data via Slussen. 

2.4.3. Leverans med CD-skiva 
Genom att bränna ner XML-filen och shape-filen på en CD-skiva och skicka denna med 
vanlig post till NVDB kan denna leveransmetod tillämpas. Detta göras i fall då Slussen inte 
finns tillgänglig för kommunen. 

2.4.4. Leverans med e-post 
I detta fall så skickas de aktuella filerna med E-post till NVDB. I detta fall kan det bli 
problem med att filerna är för stora. Då kan något komprimeringsverktyg (winzip) behövas 
för att klara de storlekstak som kan tänkas överstiga. 

2.4.5. Övrigt 
I vissa fall då en forcering av data görs, kan kommunen skicka över data till Vägverket i 
pappersform. Dessa data direktregistrerar då personal på Vägverket från pappersdata till 
digital data med Slussen. 
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2.5. Dataleverans från NVDB 
För att få tillgång till data från NVDB måste man vara registrerad som dataleverantör i 
NVDB-systemet, med användarnamn och lösenord. Endast leverantörer med avtal kan få 
tillgång till data utan extra kostnad. Dessutom måste ett geografiskt område inom vilket man 
har rätt att få ut data vara registrerat i systemet. På samma sätt som vid leverans av data så kan 
data hämtas via Internet, E-post eller via CD-skiva. På årsbasis ska alla aktörer med avtal få 
senaste version av databasen, vilket gör att trafiknätverket ständigt hålls uppdaterat. För en 
kommersiell aktör kostar det för tillfället 50 kkr att få ta del av data från NVDB. Då erhålls 
bland annat en kartdatafil i shape-format (projektion RT90 2,5g V) och företeelser för 
vägnätet. 
 
Idag finns en webbaserad applikation som möjliggör beställning och hämtning av 
vägnätsanknuten data från Vägverkets interna databaser. Denna applikation kallas 
”Lastkajen”. Orsaken till att Vägverket har byggt upp Lastkajen är att ett växande krav på 
väg- och trafikrelaterade data från både interna och externa aktörer funnits under en längre tid. 
Med Lastkajen tillhandahålls data på ett enkelt och säkert sätt till många intressenter. För att 
få data via Lastkajen görs en intresseanmälan på hemsidan, därefter erhålls ett användarnamn 
och lösenord för hämtning av data från applikationen. Tillgången till data styrs av innehållet i 
det avtal som tecknats med Vägverket. 

2.6. Aktuell status för NVDB-projektet 
NVDB är idag rikstäckande och omfattar hela landets vägnät, dvs. alla statliga, kommunala 
och enskilda vägar. Vägnätet är uppbyggt med data från Vägverkets egen vägdatabas (VDB) 
och Lantmäteriets databas Grundläggande Geografiska Data (GGD). De leverantörer som så 
önskar kan i stället infoga sina egna vägnätsdata om dessa har högre noggrannhet. 
 
De statliga vägarna har redan nu en hög s.k. fyllnadsgrad av olika dataslag, bland annat 
gällande hastighet. Skogsindustrin har kommit långt i sitt arbete med skogsbilvägnätet, och 
beräknar att avsluta den initiala dataregistreringen under 2005. 
 
Under 2005 beräknar Länsstyrelsen att kunna börja arbetet med att ansluta sina företeelser till 
NVDB. Då gäller det främst trafikföreskrifter som Länsstyrelsen har beslutanderätt om. 
 
Ett problem med NVDB-projektet just nu är att det är svårt att få vissa kommuner att gå med i 
projektet, men förhoppningen är att allt eftersom fler tecknar avtal kommer fler att följa med. 
I nuläget är intresset från kommuner större än någonsin och inom en snar framtid beräknas 
alla vara delaktiga i projektet. 
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2.7. Vägverkets försök med forcerad insamling av viktiga företeelser till NVDB 
Under våren 2004 har Vägverket haft ett projekt med forcerad insamling av data till NVDB. 
Eftersom det har funnits problem med att få kommuner att teckna avtal med NVDB har detta 
försöksprojekt startats för att få in viktig företeelser till NVDB. Projektet provades på i tre 
kommuner: Falun, Botkyrka och Skellefteå. Orsaken till detta projekt är att öka 
marknadsvärdet av NVDB. Trots att NVDB för närvarande är rikstäckande och omfattar hela 
landets vägnät. 
 
För de kommuner som inte tecknat dataleveransavtal med NVDB kan en överenskommelse 
tecknas med Vägverket om forcerad insamling av vissa för NVDB viktiga företeelser. Målet 
är att så snabbt som möjligt fylla på NVDB med företeelser som är betydelsefulla för en bred 
användning. Genom att teckna överenskommelse om medverkan i forcerad insamling av data 
förbinder sig kommunen inte att senare teckna fullständigt dataleveransavtal. 
 
När en kommun medverkar i forcerad datainsamling får kommunen rätt att utnyttja data från 
NVDB avseende vägnät och företeelser för hela den egna kommunens yta. Kommuner som 
medverkar fullt ut som dataleverantör får också rätt att nyttja data från angränsande 
kommuner. 
 
Vad gäller försöksverksamheten med de tre pilotkommunerna så har insamlingen omfattat fler 
företeelser än vad som prioriteras. Totalt ingick 14 företeelser som grupperades in i tre 
prioritetsgrupper: 
 

o Prioritetsgrupp 1 omfattade företeelserna polygon för tättbebyggt område, väghållare, 
hastighetsgräns, motorväg, motortrafikled, gågata, gårdsgata samt väghållare.  

o Prioritetsgrupp 2 omfattade funktionell vägklass (en vägs roll i vägnätet) samt 
tättbebyggt område (LTF).  

o Prioritetsgrupp 3 omfattade förbjuden/påbjuden färdriktning, förbud mot trafik, 
höjdhinder, slitlager samt bärighet. 

 
Förutsättningen för att samla in de efterfrågade företeelserna var olika i de tre kommunerna: 
 

o Botkyrka hade de flesta av de efterfrågade företeelserna i pappersform. 
o Falun har en del av underlaget i olika digitala format och en del i pappersformat. 
o Skellefteå använder applikationen Galant1 och kan därför enkelt generera ett digitalt 

underlag för de flesta företeelser. 
 
Arbetssättet med att samla in och registrera hastighetsdata har skett genom att Vägverket lagt 
in alla tätbebyggda områden och för dessa satt hastigheten till 50km/h. På samma sätt sattes 
de områden som ligger utanför tätbebyggt område till 70 km/h. Efter det registrerades de 
undantag från dessa hastighetsgränser (ex. 30-, 90-sträckor). 
 
Eftersom förutsättningen var olika för de tre kommunerna blev mängden arbete olika för de 
tre kommunerna. För Botkyrka räknades Vägverkets arbete till ca 5-6 timmar för att ta fram 
underlaget, vid överförandet av företeelserna till NVDB användes ”Slussen”. För Falun tog 
                                                 
1Galant är en programvara med vars hjälp man kan skapa ett lokalt gaturegister som beskriver olika anläggningar 
i gaturummet. Gatans innehåll beskrivs med materialtyp, mängd och utbredning längs gatan och kopplas till 
valfritt GIS-system. Registret utgör underlag till mängdförteckningar, beläggningsplaner och budgetprognoser 
som används vid upphandling, budgetering och planering. 
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detta arbete en arbetsdag, även här användes ”Slussen”. För Skellefteå tog arbetet ca tre 
arbetsdagar, där genererades filer som Vägverkets konverterat och skickat till 
produktionscentralen för inläsning till NVDB. 
 
Resultatet av försöksverksamheten är att tiden som gått åt till att genomföra projektet ej anses 
som betungande mätt ur sammanhanget. De inblandade pilotkommunerna var mycket positiva 
till att hjälpa med att leverera sina företeelser för registrering till NVDB. Den tid det tar att 
genomföra en insamling på kommunen beror helt på komplexiteten på vägnätet och vilken 
ordning kommunen har på sina föreskrifter. En kommun med ordning på sina föreskrifter kan 
på några få timmar förbereda sig för en registrering av företeelserna på en papperskarta. Hur 
lång tid registreringen på papperskarta sedan tar, beror på komplexiteten på vägnätet. För en 
mindre kommun rör det sig om ca 60 timmar. 
 
Då en kommun tecknar en överenskommelse om forcerad datainsamling, påtar sig kommunen 
att också ajourhålla de data man levererat. Ajourhållningen sker på samma sätt som vid initial 
leverans (på papperskarta eller i digital form beroende på kommunens egna förutsättningar).  
 
Av försöksverksamheten framkom följande positiva effekter: 
 

o Kommunen får med en liten insats och på kort tid tillgång till ett digitaliserat vägnät 
med tillhörande företeelser. 

o Forcerad datainsamling underlättar för tecknande av normalavtalen genom att delar av 
den initiala registreringen av företeelser redan är utförd.  

o Kommunen får tillbaka ett digitalt vägnät med företeelser, som omedelbart kan 
användas i den egna verksamheten (t ex planering för skolskjuts, färdtjänst och 
hemtjänst samt turistverksamhet). Detta möjliggör också för kommunen att i sin 
verksamhet nyttja befintliga produkter som är anpassade för NVDB:s vägnät. 

 
Eftersom försöksverksamheten i detta projekt lyckades så väl har många av Vägverkets 
regioner gjort en forcerad insamling på kommunerna inom regionen. I Region Norr har alla 
kommunerna (Kiruna inräknat) genomgått en forcerad insamling och de enklaste företeelserna 
har samlats in, detta gjordes under sommaren och hösten 2004. Med de enklaste företeelserna 
menas hastighetsbegränsningar, huvudleder och dyl. 
 
På samma sätt som Skellefteå hade Kiruna applikationen Galant och på sätt gick insamlandet 
relativt snabbt. Eftersom Vägverket gjorde den forcerade insamlingen på flera av Region 
Norrs kommuner i en och samma veva så är tiden för arbetet okänt. Men tiden för 
insamlandet i Kiruna beräknas vara ungefär den samma som för Skellefteå (ca 3 dagar) 
eftersom det gjordes med samma metod. 
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3. Konceptet LVDB - Lokal VägDataBas 
Lokal VägDataBas (LVDB) är tillämpning av NVDB som utvecklats av två företag: TEKIS 
och KORDAB. Konceptet är liknande för de båda företagen där en databas för lokala vägnätet 
finns uppbyggt med möjlighet att kombinera med andra data. Men applikationerna skiljer sig i 
utseende och uppbyggnad för de två företagen. 
 
Med LVDB kan man knyta ihop data om vägnätet med andra data (t.ex.: elledningar och 
brunnars placering) på ett strukturerat sätt och följer också samma svenska standard som 
NVDB (vägnätet beskrivs med samma vägnätsmodell som NVDB). Därigenom skapar LVDB 
också förutsättningar för kommunen att på ett enkelt sätt kunna leverera både vägnätsdata och 
vägnätsanknutna data till NVDB och även ta emot olika typer av data från NVDB. 
 
LVDB kan sägas vara en intelligent NVDB-applikation med en avancerad sökstruktur. Med 
LVDB kan man koppla ihop data från NVDB med extern data och genomföra planering inom 
en rad områden, t.ex: 
 

o Snöröjning. 
o Kollektivtrafik. 
o Skapa information om lediga parkeringsplatser i närheten av viss adress. 
o Visning av aktuella trafiksituationer ex: trängsel, vägarbeten och olyckor. 

 
En ytterligare fördel med LVDB är att man slipper dubbellagring av data inom kommunen. 
Detta genom att applikationen är en komplett databas där all data om vägnätet finns 
tillgänglig. Till skillnad från situationen för många kommuner idag där data finns utspritt i 
flera olika databaser med flera olika programvaror som bas. På så sätt kan 
förvaltningspersonal inom kommunen arbeta med denna applikation som bra grund vid 
beslutsfattande. 
 
För att förklara ”konceptet” LVDB närmare så kan man se det som ett system delat på fyra 
delar: Programvara, maskinvara, data och användare. I tabellen nedan kan ett exempel på hur 
ett LVDB-system för kollektivtrafikplanering kan se ut. Med extern data menas data som inte 
är NVDB relaterat. I detta fall kan det vara data om exempelvis färdrutter och fordonsflotta 
för kollektivtrafiken. 

 
Programvara 
 
LVDB med modul för 
kollektivtrafik 

Maskinvara 
 
PC 

Data 
NVDB-data 
Extern data 

Användare 
Kollektivtrafikplanerare 

 

Tabell 1. LVDB-system för kollektivtrafikplanering. 
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Idag är det endast Stockholms och Göteborgs kommuner som använder en LVDB-applikation 
för att leverera data till NVDB. Men än så länge är inte arbetet med att föra in data helt klart 
vare sig i Stockholm eller i Göteborg. Orsaken är bland annat att dessa kommuner är så pass 
stora att införandet i sig tar tid. Bara inom Göteborgs kommun finns 36 000 länkar och 4500 
företeelser (i jämförelse har Kiruna kommun ca 300 företeelser). Men när arbetet är färdigt 
beräknar både Stockholm och Göteborg att stora vinster kommer att göras, främst inom 
skolvägsplanering och skolskjutsplanering. Stockholms kommun är delägare i rättigheterna 
till LVDB, med lagliga rättigheter att bygga egna system. 

3.1. Skillnader mellan NVDB och LVDB 
LVDB är ett system som kommer att tillhandahållas till dataleverantörerna för att underlätta 
överföring till NVDB från deras datakällor. Denna kommer primärt att innehålla funktionalitet 
som krävs för att leverera data till, och ta emot data från NVDB. Dvs. med LVDB blir all 
information i gaturummet hanterat enligt NVDB-standard. Med denna programvara kan även 
avancerade sökningar i vägnätet göras. 
 
Ett koncept som LVDB 
har vilket skiljer från 
NVDB är ”pseudonod”-
topologi (se fig. 11.). 
Genom att lägga till nya 
noder och länkar där 
cykelvägar anknyter till 
vägnätet och till 
varandra bygger man ut 
gaturummet. Detta är ett 
sätt att knyta cykelvägar 
till vägnätet och genom 
detta fås en bättre 
övergripande bild av 
vägnätet. 

3.2. Användningsområden för LVDB inom en kommun 
Med LVDB kan data importeras från NVDB och kopplas till LTF-applikationer som det talas 
om i kapitel 4.4.1. Även tillämpningar som kopplar vatten och avlopp till NVDB-data har 
utvecklats. Genom att koppla vatten och avlopp till gatorna skapas en bra överblicksbild som 
kan vara bra att ha, t.ex. vid planering av ombyggnationer. Då kostnaden och arbetet för 
denna lättare kan beräknas och överblickas då alla delar av gatan är med i bilden. 
 
Genom att även cykelvägar kopplas till vägnätet kan en rad tillämpningar göras. Det går att 
mäta barriäreffekter som exempelvis görs vid skolvägsplanering. Där kraftigt trafikerade 
vägar ses som barriärer för skolbarn. Att fotgängare väljer cykelvägar istället för bilvägar när 
de tar sig fram är en regel i de flesta fall. Genom att ha cykelvägarna kopplade gör även att 
problem så som att cykelvägar anknyter trafikfarligt med en bilväg kan ses, och på så sätt kan 
en sådan trafikfara byggas bort. 
 
Skolskjutsplanering är idag en stor faktor som påverkar kommuners ekonomi. Idag beräknas 
kostnaden vara ca 280kr/inv. för skolskjutser (Wilhelmsson 2004). Dvs. med hjälp av en bra 
bas för skolskjutsplanering kan stora kostnader sparas in med små förändringar. Genom att 
koppla ihop kartdata med folkbokföringsregister för elever inom kommunen går det att få en 

Fig. 11. LVDB:s pseudonoder. 

cykelväg
Pseudonod

NVDB-nod 

LVDB-länk

NVDB-länk
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bra bas för planering. En annan positiv faktor är att det enkelt går att redovisa vilka olika 
områden som skolskjutsen täcker. På så sätt är det lätt att visa för missnöjda föräldrar med 
barn som inte fått skolskjuts att de inte täcks av de skolskjutsområden som satts. Idag 
beräknas ett sådant ärende ta 4-6 dagar. Men med LVDB är detta arbete beräknat till en 
arbetsdag eller mindre. 
 
Inom gatuområdet verkar många intressenter. LVDB kan fungera som ett bra underlag för en 
effektivisering för de intressenter som finns inom kommunen. Med åren försämras vägnätet 
på grund av slitage, även i detta fall kan en LVDB-programvara effektivisera underhåll av 
vägnätet. 

3.3. Programvaror och kostnader för dessa 
KORDAB:s programvara heter GEOSECMA-LVDB och TEKIS programvara heter Lokala 
VägDataBasen 1.0. Båda dessa programvaror är liknande i sin utformning men de som 
kommit längst i programvaru utvecklingen är KORDAB som har registrerat varumärket 
LVDB. 
 
KORDAB baserar kostnaden för programvaran per antalet innevånare i kommunen. I denna 
bemärkelse gagnas mindre kommuner. Men några exakta siffror kunde inte utrönas i de 
intervjuer som gjorts under projektets gång. 
 
TEKIS baserar även kostnaden för programvaran på antalet innevånare, ca 1 kr/per 
innevånare beräknas kostnaden vara, detta är en positiv kostnad för små kommuner. För att 
sedan väga det mot nyttan att ha en intelligent lagrings och bearbetningssystem för transport- 
och GIS-analyser gör att denna applikation kan fylla en kostnadseffektiv nytta då den har 
goda användningsområden både som administrations- och planeringsverktyg. 

3.4. Tänkt framtida nytta av LVDB 
För större kommuner kan LVDB fylla ett kostnadseffektivt syfte. Men för små kommuner där 
det är få intressenter på gatunätet kan denna tillämpning vara onödig. Slussen kan då räcka för 
att klara av dataöverföring till NVDB. Men då måste andra applikationer användas, 
exempelvis GIS-applikationer för att kunna bearbeta och använda data från NVDB. 
 
Som skolskjutsplaneringsverktyg kan LVDB i kombination med en modul för 
skolskjutsplanering tänkas vara bra, speciellt för kommuner med ett komplicerat vägnät 
(många byar och småstäder knutna med småvägar). Även sophämtningsplanering kan på ett 
liknande sätt vara en bra tillämpning i LVDB. 
 
Då ett komplett beslutsunderlag om gaturum och företeelser fås, gör att bättre beslut kan 
fattas. Men även möjligheten att kombinera med egen information gör att trafikmiljön kan 
förbättras på många sätt. Bara att ha en helhetsöverblick gör att bättre beslut kan fattas om 
nybyggnationer och andra förbättringar på trafikmiljön. LVDB innebär att alla GIS-användare 
inom kommunen får en gemensam applikation att utgå ifrån och inte enbart exempelvis 
trafikingenjörer. Applikationen riktar sig på så sätt till fler användare än endast NVDB-
ansvariga inom kommunen. 

 
I förlängningen bidrar LVDB dessutom till en bättre service till medborgarna, genom att det 
blir lättare att ta fram, sammanställa och lämna information. På så sätt kan många 
administrativa kostnader i förlängningen sparas in. 
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3.5. Förutsättningarna för LVDB i Kiruna kommun 
I Kiruna kommun är förutsättningen för lönsamhet av en eventuell LVDB liten. Konceptet är 
framtaget främst för större kommuner och kommuner med ett komplicerat vägnät. Kiruna är 
en liten kommun med ett centralknutet vägnät. Skolskjutsplanering fungerar mycket bra tack 
vara denna enkla struktur, LVDB skulle i denna tillämpning vara överflödigt. 
 
Då LVDB kan kombinera vägdata med data om vatten och avlopp, finns ett visst behov av 
detta i Kiruna. Idag finns goda kartunderlag av vatten och avlopp, detta kan tänkas ge stora 
utvecklingsmöjligheter vid ombyggnationer av vägnätet. 
 
Att köpa in applikationer med LVDB till Kiruna kommun är idag inte nödvändigt eftersom 
den dataleverans som finns kvar att göra kan göras med Slussen. Men att ha en komplett 
applikation så som LVDB för bearbetning av data kan dock tänkas ge vissa vinster. Områden 
där vinster kan tänkas göras är exempelvis sophämtning och snabbare service mot 
medborgare (i form av kortare expeditionstider). 
 
Om en LVDB-applikation skulle köpas in skulle kostnaden ligga på ca 30 kkr. per licens, 
vilket idag ses som en stor kostnad med tanke på den låga nyttan den skulle medföra. Idag 
finns det dessutom inte en färdig produkt utvecklad för kommuner i Kirunas storlek. Men 
planer för en sådan applikation finns idag både hos TEKIS och KORDAB. Slutsatsen är att 
förutsättningen för att ha LVDB idag i Kiruna är liten (och även för andra små kommuner). 
Dessutom har NVDB-arbetet kommit relativt långt vilket gör att en LVDB-applikation i 
nuläget inte är nödvändigt för kommunens NVDB-arbete. 
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4. LTF och NVDB 
Före utgången av december 2005 skall alla kommuner i Sverige ha skrivit om sina 
trafikföreskrifter enligt den nya trafikförordningen (TrF). Föreskrifter skrivna enligt den 
”gamla” VTK (Vägtrafik Kungörelsen) upphör att gälla den första januari 2006. Därför 
kommer alla kommuner att till dess ha gjort inventering av alla sina LTF. I samband med en 
LTF-inventering kan den data som samlas in och bearbetas anpassas till NVDB. Eftersom 
LTF-inventering ändå måste göras enligt krav från Vägverket är det effektivt att NVDB-
anpassa data i samband med inventeringen, på så sätt kan kommuner delta i NVDB-projektet 
utan att använda mer resurser än nödvändigt. 

4.1. Vad är LTF? 
LTF är förkortning för Lokala TrafikFöreskrifter, dessa står för regler kring en trafikskyltad 
sträcka, polygon eller punkt i vägnätet. I en lokal trafikföreskrift finns all den information om 
vilka regler som gäller: Vilken paragraf trafikregeln stödjer sig på, vilken sträcka eller vilket 
område som paragrafen gäller och under vilken tid den gäller. Det finns både tillfälliga 
trafikföreskrifter (som kan gälla vid avspärrningar av väg för t.ex. idrottsevenemang) och 
konstanta trafikföreskrifter som gäller från ett startdatum fram till dess att de måste upphävas. 
Upphävanden kan bero på ombyggnationer eller att föreskriften blivit föråldrad. Det går även 
att ändra en gällande trafikföreskrift om denna anses felaktig eller föråldrad. Nedan följer två 
exempel på hur en trafikföreskrift kan se ut (för fler exempel se bilaga 2). 
 
Exempel 1: På Matojärvigatan i Kiruna finns många lekande barn eftersom en skola ligger 
efter denna gata. Dessutom finns många familjehem i området. På dessa grunder finns en 
30km/h sträckning efter gatan, detta för att hålla risken för olycka nere vid färd efter gatan. 
Om en olycka skulle ske trots den låga farten så är risken för dödsfall eller svår skada mycket 
mindre än om fordonet färdats i 50km/h, se figur 12 för sträckning (röd linje). 

 Fig. 12. Exempel på trafikföreskrift: Matojärvigatan 30 km/h. 
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Trafikföreskrift: 
o Ärendetyp: 1.2.65 Hastighetsbegränsning 
o Lagrum: 10 kap. 1 § andra stycket 10 trafikförordningen 
o Lagtext: Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/timmen på Matojärvigatan mellan 
Nygatan och Idrottsvägen. 

 
Exempel 2: På Högalidskolans område i Kiruna finns en 60 meter lång sträcka med 
parkeringsförbud. Denna trafikföreskrift hindrar att bilar parkerar så att skolans varuintag blir 
blockerat. I figur 13 kan bild och föreskriftens utsträckning ses. Skyltplacering anges med blå 
punkt och sträckningen anges med röd linje. 

  
Trafikföreskrift: 

o Ärendetyp: 1.2.40 Parkeringsförbud 
o Lagrum: 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen 
o Lagtext: På den norra gatan på Högalidskolans område från 40 meter väster om 

Matojärvigatan till 100 meter väster om samma gata får fordon inte parkeras. 
 
För att göra någon typ av förändring eller om en ny trafikföreskrift ska börja gälla så måste ett 
beslut normalt tas i trafiknämnden (kommunerna har olika beslutande organ beroende på 
organisationsuppbyggnad). Om vägsträckan ligger efter Vägverkets eller Länsstyrelsens vägar 
måste dessa meddelas. Polisen måste meddelas vid alla typer av förändringar. 
 
Den databas där alla LTF finns kallas för trafikliggare. En del kommuner har sin trafikliggare 
i digital form medan andra har sin i pappersform. Det tidigare är det vanligaste för de flesta 
kommuner. 
 
Det finns ett antal företag som tillhandahåller programvaror för hantering av LTF, de två 
vanligaste är TEKIS (LTFwin) och KORDAB:s LTF-applikation. Båda dessa applikationer är 
liknande och fungerar som databashanteringsprogram med sökfunktioner för att hitta bland de 
olika trafikföreskrifterna. Vid skrivande av nya trafikföreskrifter finns det färdiga mallar 
inbyggt i programvaran för att förenkla arbetet för användaren. 
 

 Fig. 13. Exempel på trafikföreskrift: Parkeringsförbud Högalidskolan. 
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Relationen mellan LTF och NVDB är att all data om trafikföreskrifter lagras som företeelser i 
punktform (start- och slutpunkt) i NVDB beroende på trafikföreskriftens utsträckning. 
 
I nuläget sköts alla delgivningar av trafikföreskrifter via vanlig post till Vägverket. Inom 
några år tanken att det ska finnas en central hantering av alla trafikföreskrifter inom landet. 
Denna LTF-databas ska då fungera parallellt med NVDB och en större enhetlighet ska då 
skapas. Då kommer kostnader i hantering minska för kommuner, Vägverket och andra aktörer. 

4.2. Fältinventering och revision 
Den inventering som görs består dels av en fältinventering och dels en total revision av alla 
lokala trafikföreskrifter inom kommunen. Fältinventeringen består som namnet antyder av en 
genomgång av alla data kring LTF:er. Trafikskyltningens placering och kondition får en 
uppgradering. All gammal och sliten skyltning upptäcks och kan bytas ut. Med tiden kan även 
skyltar bli täckt av buskar eller träd (se figur 14). Inventeringen gör att även detta upptäcks 
och kan rättas till. Genom fältinventeringen kan även felaktig skyltning upptäckas och rättas 
till, vilket kan förbättra trafikmiljön avsevärt. En annan positiv effekt med att göra en 
inventering är att platser där trafikföreskrifter inte existerar men behövs upptäcks. 

 
Normalt tar en fältinventering och revision med två personer ca 1-2 månader för en medelstor 
kommun, där den största delen av arbetet går till fältinventering. En veckas arbete krävs för 
att genomföra en utbildning av inventerare och förberedelse av dokumenteringen för 
inventeringen. 
 
Vid en fältinventering används en bil med lanterna för att varna andra trafikanter om att 
fordonet används för arbete på väg. Normalt är det två personer som genomför inventeringen, 
en person kör fordonet och passageraren dokumenterar arbetet. Eftersom många delar av 
arbetet görs på Vägverkets vägar finns ett krav om att genomgå utbildningen ”Arbete på väg”. 
Detta är en endagskurs som Vägverket håller för exempelvis snöröjningspersonal och 
asfalterare. På kursen får man lära sig hur utmärkning av fordon i arbete ska göras och hur 
avspärrningar av vägarbetsplatser ska göras för högsta säkerhet. 
 
Vid revision av LTF upptäcks felaktigheter i databasen. Dubbletter av föreskrifter kan tas bort 
och felaktigheter i föreskriften kan rättas till. Vid denna del av inventeringen kan man säga att 
databasen städas upp. I bilaga 1 finns exempel på föreskrifter före och efter revision. 
 

Fig. 14. Fyra exempel gammal sliten och täckt skyltning. 
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En del föreskrifter omskrivs för att stämma överens med det modernare trafiknätet. Detta 
beror främst på ombyggnationer av trafiknätet men vissa kan vara felaktiga från början, det 
senare fallet är sällsynt men förekommande. Även föråldrade föreskrifter bör skrivas om. En 
del skyltningar har inga föreskrifter, dessa trafikskyltar bör antingen tas bort eller så kan en ny 
föreskrift skrivas för dessa. För vissa platser kan det under inventeringens gång upptäckas att 
ett behov av föreskrifter och skyltning finns, då bör en ny föreskrift skrivas och läggas in i 
databasen. 
 
Genom en fältinventering och revision kan trafiknätet få en total uppgradering för att passa de 
allt mer moderna kommunerna runt om i Sverige. 

4.3. NVDB anpassning av LTF-data 
Vid inventering och uppdatering av LTF från Vägtrafikkungörelsen till Trafikförordningen 
kan data enkelt lagras i NVDB-format, genom att under inventeringen ha en handdator med 
programvara för GIS-hantering. Där lagras trafikföreskrifterna och dess placering med punkt, 
polygon eller linjeformat. Allt eftersom inventeringen fortskrider byggs en karta (shp-format) 
upp: 
 

o Linje där exakta placeringen av start och slut för en sträcka där en föreskrift gäller. 
o Polygon för ett område som en trafikföreskrift gäller. 
o Punkt för en plats där en trafikföreskrift gäller. 

 
Att påpeka är att vid en inventering och revision lagras allt i punktform, därefter görs en 
omformatering till de tre olika kartdataformerna med hjälp av något GIS-program 
(exempelvis ArcGis). 
 
Även skyltning för föreskrifter lagras in i databasen i punktformat där all information om de 
enskilda skyltarna: typ, skick, placering. Även positioner där skyltar ska sättas upp eller tas 
ner kan matas in i databasen. 
 
När hela kartan är uppbyggd och revisionen av föreskrifterna har färdigställts kan data, med 
hjälp av Slussen, kombineras och skickas om trafikföreskrifternas placering med LTF till 
NVDB. På så sätt ha informationen om trafikföreskriften lagrad i de enskilda punkterna, 
polygonerna eller linjerna. 

4.4. Tillämpad metod för fältinventering och revision i Kiruna 
Under sommaren 2004 genomfördes som en inledning till detta exjobb en fältinventering och 
revision av lokala trafikföreskrifter med anpassning till NVDB inom Kiruna kommun. Den 
arbetsmetod som tillämpas kan vara till ledning för andra som planerar att göra en översyn av 
sina LTF:er. 

4.4.1. Programvaror vid inventering och revision 
ArcPad med LTF 
ArcPad är ett handdatabaserat geografiskt informationssystem som är utvecklat av ESRI (fig. 
15). ArcPad är uppbyggt på liknande sätt som ArcView men är speciellt framtaget för att 
användas i små handburna datorer med pekskärm. Det geografiska redigeringsarbetet görs 
visuellt i kartvyn där objekten är grafiskt representerade och inmatning görs direkt på 
objekten. I ArcPad kan man se aktuell geografisk position för användaren med hjälp av en 
tillkopplad GPS. Det går även att göra en egen applikation i ArcPad med hjälp av 
programvaran ArcPadstudio för att fylla ett specifikt syfte. 
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Fig. 16. Vmlager. Fig. 17. LTFlager. Fig. 15. ArcPad med LTF. 

 
LTF är just en sådan applikation som är utvecklad av Trafikdataprodukter AB. Databasen 
innehåller två shapeskikt: LTFlager och VMlager. 
 
I LTFlager (vit knapp med paragraftecken) markeras trafikföreskrifters utbredning. I 
inmatning till LTFlagers tabell (fig. 16) anges fältnummer, vilken typ av föreskrift (ärendetyp) 
som gäller, typ av punkt (start, slut, ospecificerade) och åtgärd (ok, justeras, ny, upphäves). 
Även eventuella kommentarer kan anges vid behov. För att markera utbredning kan detta 
göras med: 
 

o Enstaka punkter (punkt) 
o Två punkter där ena är start och andra slutpunkt (linje).  
o Med flera punkter med start, ospecificerade punkter och slutpunkt (polygon). 

 
I VMlager (knapp med huvudledsymbol) markeras vägmärkens placering. I inmatning till 
VMlagers tabell (fig. 17) anges fältnummer, vilket typ av skylt (ärendetyp) som finns på 
punkten, om tilläggstavla finns och vilken åtgärd som bör göras på skylten (Tas ner, sättas 
upp, ok, bytes, annat). Även här kan eventuella kommentarer anges vid behov. 
 
För att göra inmatning markeras den önskade applikationen för att sedan markera punktens 
position i kartan, sedan kommer formuläret fram för inmatning. Man kan när som helst 
avbryta inmatningen och avbryta punktplacering genom att stänga ner formuläret. Om 
punkten blir felaktig kan man inte i ArcPad radera eller ändra denna, detta får göras med 
ArcView. 
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ArcView 3 
ArcView 3 är ett GIS-program som även detta är utvecklat av ESRI och som används till att 
presentera och analysera geografiska data. Under inventeringen användes ArcView till att 
korrigera eventuella misstag som skett under datainsamlingen. Misstagen kan vara att punkter 
måste justeras, raderas eller att felinmatning i databasen har uppstått. Orsaken att detta 
gjordes i ArcView och inte i ArcPad är att tabellhantering är effektivare och utskrifter av vyer 
är bättre. 
 

 
Fig. 18. ArcView 3 med vy över centrala Kiruna och dess LTF-punkter. 
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LTFwin 
LTFwin är ett databashanteringsprogram för trafikföreskrifter som är utvecklat av TDP. I 
programmet finns ett flertal menyer för olika typer av inmatningar, även funktioner för 
sökningar i databasen (trafikliggan) finns tillgängliga för användaren. 

 
För att göra ny ärendeinmatning, klickar man på knappen ”nytt”, då kommer en 
inmatningsmeny fram (se fig. 20). I denna inmatningsmeny kan alla de viktiga delarna i en 
trafikföreskrift fyllas i. Denna programvara användes vid revisionen av trafikföreskrifterna. 

 
Fig. 20. Inmatningsmeny för ny föreskrift. 

Fig. 19. LTFwin med sökmeny. 



Införandet av NVDB i kommunerna – en fallstudie av Kiruna 

 26

4.4.2. Fältutrustning 
Handdator 
Fujitsu Siemens pocket LOOX 610 handdator med pekskärm, användarsystem i datorn är 
Microsoft Mobile. För kommunikation med stationär dator används USB-kabel och 
programvaran ActiveSync för att koppla enheterna samman. För kommunikation med GPS 
används trådlös kommunikationsport (bluetooth). 
 
GPS-mottagare 
NAVMAN GPS 4100 Wireless, bärbar GPS-mottagare med bluetooth för kommunikation 
med handdator. 
 

 

4.4.3. Fältinventering 
Fältinventeringen pågick under fyra veckor sommaren 2004. Till en början inventerades 
centrala Kiruna, sedan den omkringliggande bygden runt om i kommunen. 
Inventeringsdagarna delades in så att på förmiddagen pågick inventering och på 
eftermiddagarna gjordes sorteringar och korrigeringar av de under dagen genomförda 
föreskrifterna. På slutet när byar som låg avlägset från Kiruna (Som mest 20 mil) 
inventerades, användes hela arbetsdagen till fältarbete för att hinna, där dagen efter användes 
till sortering och korrigering. 
 
Under inventeringen markeras de gällande föreskrifterna in i ett kartdataskikt med hjälp av 
ArcPad och applikationen LTF. All inmatning gjordes i det NVDB-standardiserade 
koordinatsystemet RT90 2,5g V. 

Fig. 21. Handdator och GPS-mottagare. 
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4.4.4. Revision av lokala trafikföreskrifter 
När fältinventeringen färdigställs skrivs alla trafikföreskrifter om efter nya trafikförordningen 
(TrF). Alla omskrivningar och nyskrivningar till trafikliggaren görs med programvaran 
LTFwin. 
 
De fältnummer som under inventeringen användes sattes som ärendenummer vid revision. För 
att visa vilket år som föreskriften börjar gälla (27 februari, 2005) sätts siffra 2005 innan 
fältnummer. Dvs. syntax för alla ärendenummer blir: 2005.### där det aktuella fältnumret är 
### (Se bilaga 2, kolumnen fältnr och bilaga 3, kolumnen ID). 

4.4.5. Upphävanden vid revision 
Av de 389 gällande föreskrifter i Kiruna kommuns trafikliggare kunde 42 direkt upphävas. 
Upphävanden kunde bero på att föreskriften är föråldrad, ombyggnationer av väg, ny 
lagstiftning eller pga. dubbletter av föreskrifter. 
 
Huvudleder - parkeringsförbud 
Det som gäller allmänt för huvudleder är att parkeringsförbud 
gäller på dessa. Därför bör alla parkeringsförbudskyltar plockas 
bort och föreskrifterna kommer att upphävas eftersom dessa är 
överflödiga. 
 
Ombyggnationer 
På vissa vägar i Kiruna har stora ombyggnationer genomförts på 
slutet av 1990-talet, varefter trafiknät har förändrats. Främst är 
att förbud mot fordonstrafik kan upphävas då det nuförtiden 
finns grönområden som istället avskiljer vägsträckorna varefter 
ett förbud inte behövs. Även lokalgator har integrerats ihop med 
varandra och gator har upphört, vilket medför att alla de 
föreskrifter som gäller för dessa gator kan upphävas. 
 
Under början på 2000-talet har väg E10 fått en ny genomfartsled 
genom Kiruna stad. Ett antal rondeller har byggts vilket har lett 
till förändringar för utseendet av vägnätet. 
 
Övriga upphävanden 
Dessa upphävanden beror på främst dubbletter av föreskrifter. Där den äldre av dessa 
upphävs. Även föråldrade föreskrifter som inte längre anses aktuella kan upphävas, exempel 
på detta är lagstiftning om parkeringskort, förbud mot fordonstrafik på kvällstid inom centrum 
och handikapparkering som bytt placering. 

Fig. 22. Huvudled och 
parkeringsförbud 
kombinerad. 
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4.4.6. Omskrivningar vid revision 
En del föreskrifter bör omskrivas för att stämma överens med nuvarande trafiknät. Detta beror 
främst på ombyggnationer men vissa kan vara felskrivna från början. Det senare fallet är 
sällsynt men förekommande. Även föråldrade föreskrifter bör skrivas om så de stämmer 
överens med nuvarande trafiksituation. 
 
På grund av ombyggnationen och integrering av gator till varandra måste alla föreskrifter som 
innehåller de integrerade gatorna omskrivas eftersom det ena gatunamnet upphört. 
 
För vissa parkeringsplatser bör föreskrifter skrivas om så de gäller för p-skiva, då alla 
myntautomater har tagits bort och ersatts med gratisparkering med p-skiva med klockslag som 
sätts i fordonets framruta. 
 
Eftersom E10 fått en ny sträckning genom staden måste alla föreskrifter som nämner den 
gamla sträckningen av E10 omskrivas. Även p.g.a. ombyggnationer längs den nya 
sträckningen måste föreskrifter skrivas om för att stämma överens med den nya 
trafiksituationen.  

4.4.7. Exempel på nytillkomna föreskrifter och överflödig skyltning 
En del skyltningar har ingen föreskrift, dessa trafikskyltar bör antingen tas bort eller så kan en 
ny föreskrift skrivas för dessa. För vissa ställen kan det under inventeringen upptäckas ett 
behov av föreskrifter och skyltning. I andra fall kan skyltning vara överflödig och bör tas bort. 
Nedan följer några exempel på upptäckter och förändringar som inventeringen och revisionen 
av LTF:er medförde. 
 
Parkskolan, lastzon 
På en sträcka av 6 meter intill Bergmästaregatan framför varuintaget till Högskolekansliet 
(Parkskolan) finns skyltningen lastzon parkeringsförbud. En ny trafikföreskrift har skrivits för 
denna punkt Se figur för bild och sträckning (blå punkt för skyltplacering röd punkt för plats). 
 

 
Trafikföreskrift: 

o Ärendetyp: 1.2.77.1 Parkeringsförbudzon 
o Lagrum: 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen. 
o Lagtext: På en sträcka av 6 meter intill Bergmästaregatan framför varuintaget till  

Högskolekansliet (Parkskolan) får fordon inte parkeras. 

Fig. 23. Parkskolan lastzon. 
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Tvärgatan och Vintergatan vändzon parkeringsförbud 
På Tvärgatan som är en gata som tidigare anslöt till Adolf Hedinsvägen, men sen 
ombyggnationen varit avstängd mot Adolf Hedinsvägen. Istället finns där en vändzon för 
fordon. Där finns skyltning för parkeringsförbud men ingen föreskrift. För denna skrevs en ny 
trafikföreskrift. 
 
På Vintergatan råder samma trafiksituation som på Tvärgatan, de två gatorna ligger parallellt 
med varandra mot Adolf Hedinsvägen. Se figur för bild och sträckning för de båda 
föreskrifterna (skyltplacering blå punkter och röda punkter för föreskriftens placering). 

 
Trafikföreskrift Vintergatan: 

o Ärendetyp: 1.2.77.10.1 Vändzon, P-förbud 
o Lagrum: 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen. 
o Lagtext: På särskilt anordnad vändplats på Vintergatan får fordon inte parkeras. 
 

Trafikföreskrift Tvärgatan: 
o Ärendetyp: 1.2.77.10.1 Vändzon, P-förbud 
o Lagrum: 10 kap. 1 § andra stycket 12 trafikförordningen. 
o Lagtext: På särskilt anordnad vändplats på Tvärgatan får fordon inte parkeras. 

Fig. 24. Till vänster Vintergatan vändzon och till höger Tvärgatan vändzon.
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Överflödig skyltning 
I Tuolluvaara vid infarten till industriområdet finns skyltning för parkeringsförbud. Denna 
skyltning bör tas ned då den inte har någon trafikföreskrift. Någon nyskrivning av 
trafikföreskrift anses onödig då det inte finns något problem med att fordon parkerar och står i 
vägen för andra på den aktuella sträckan under rådande trafiksituation. 
 
Den andra överflödiga skyltningen i Kiruna kommun är efter Värmeverksvägen. Längs denna 
gata finns en pensionerad järnvägssträcka. Vid infarten till värmeverket finns varningsskyltar 
för järnvägsövergång utan bommar men eftersom det inte existerar någon sådan övergång 
nuförtiden då järnvägssträckan är nedmonterad bör även dessa tas bort. 

 
Bristfällig skyltning 
Med bristfällig skyltning menas att skylten kan vara sliten, frånvarande eller täckt. Orsaken 
att skylten kan vara sliten är på grund av ålder och väderslitage, men även snöröjningsfordon 
kan ha gjort åverkan på skyltning. Det finns även fall av skadegörelse på skylten. Orsaken att 
skylten är frånvarande kan bero på att ingen skylt har satts upp eller så kan skylten vara 
stulen. Orsaken att skyltar är täckta beror främst att buskage och träd har vuxit framför 
skylten. En annan anledning för bristfällig skyltning kan även vara att för mycket motsägande 
skyltning har satts upp. 

4.4.8. Slutsatser fältinventering och revision i Kiruna 
Det är inget krav av vägverket på kommunerna som inte har NVDB-avtal att de lokala 
trafikföreskrifterna ska NVDB-anpassas. Detta kan göras i ett senare skede i samband med ett 
avtal. Men det rekommenderas att göra detta då det inte krävs någon mertid för att NVDB-
anpassa föreskrifterna i samband med den inventering och revision som måste göras innan 
utgången av 2005. Orsaken att fältinventeringen görs är för att få bort felaktigheter i de gamla 
föreskrifterna som annars hade följt med in i de nya om de bara reviderats. 
 
I samband med ett NVDB-avtal får kommunen information om hur en inventering och 
revision bör göras. Denna revision kräver dock arbetstid från någon/några inom kommunen. 
TDP (Trafikdataprodukter AB) gör oftast utbildningar i hur inventering och revision bör 
genomföras. TDP kan även göra arbetet åt kommunen på konsultbasis. 
 
Denna arbetsmetod som använts i Kiruna är endast en rekommenderad metod för inventering 
och revision, annan metod kan tänkas vara effektivare för andra kommuner. Men denna metod 
är väldigt effektiv och tidsbesparande då både inventering och revision sköts löpande allt 
eftersom arbetet fullföljs, den följer även Vägverkets (i samarbete med TDP) mall för 

Fig. 25. Överflödig skyltning i Kiruna. 
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inventering och revision. Genom att arbetet görs löpande kan iakttaganden som görs i fält 
komma till nytta vid revisionsdelen. Eftersom minnet från inventeringsplatsen fortfarande är 
fräscht och frågetecken som kan uppkomma vid revisionen lättare besvaras. De positiva med 
en inventering och revision är att en total uppstädning av trafiknätet genomförs. I samband 
med detta får även de lokala trafikföreskrifterna en rejäl upprensning. 

5. Generell analys av NVDB-konceptet 

5.1. Hur har andra kommuner gått tillväga?  

5.1.1. Exempel: Bodens kommun 
På samma sätt som Kiruna kommun så har Bodens kommun valt att skriva avtal med NVDB. 
Avtalet undertecknades december 2003, men från början var de ansvariga för projektet inom 
Boden tveksamma till NVDB. Dessutom var många inom kommunen ej informerade om vad 
NVDB-konceptet handlar om. Men efterhand så skapade NVDB många positiva effekter som 
hjälpt kommunen med bl.a. samhällsplanering, skogsvårdsplanering, allmän information och 
militär nytta (eftersom Boden har flera av Sveriges största militära regementen). 
 
Boden tecknade normalavtal och dataleveransavtal som uppdateras allt eftersom arbetet 
fortskrider. Detta avtal handlar om vad som initialt skulle levereras. Orsaken till införandet 
var att kommunen hade dålig kontroll på sitt vägnät dessutom fanns det mycket gammal och 
motsägande data i kartdatabasen. Bodens vägnät är väldigt stort och består av många mindre 
grusvägar i bygden runt omkring i kommunen. Med NVDB ansågs att en bättre helhetsbild av 
vägnätet skulle uppnås. Dessutom är det väldigt resurssparande att göra införandet forcerat 
eftersom Bodens kommun som så många andra små kommuner har begränsade ekonomiska 
resurser. 
 
Till en början så levererade Bodens kommun ett testmaterial till NVDB för kontroll att 
leveransen sker under rätt dataform. Innan hade kommunen all kartdata i shp-format men 
under införandet av NVDB utsattes noder och referenslinje (vägens geografiska utbredning) 
manuellt av GIS-ingenjören Ritva Mäkeniemi. Att påpeka är att Bodens har ett eget 
koordinatsystem (RT 38), därför krävdes viss tid på transformering till NVDB:s 
koordinatsystem RT 90. Ett av de största problemen som uppkom vid införandet var att de 
noder och länkar för vägar som fanns inte var satta på vägmitt från början. Därför fick GIS-
ingenjören flytta alla noder och länkar till vägmitt för hand med GIS-programmet ArcView. 
Den tid som använts vid införandet till NVDB har varit ca 3-4 månader. Arbetet har förenklats 
tack vare att Boden haft applikationen Galant innan införandet. 
 
Även Vägverket har lagt ner vissa resurser för att hjälpa Boden med införandet. GIS-
ingenjören Ritva Mäkeniemi är den inom Bodens kommun som är ansvarig för NVDB, hon 
gör jobbet vid sidan om sitt ordinarie jobb som GIS-ansvarig. Under intervjun så påpekar hon 
vikten av att ha en ansvarig för NVDB för att upprätthålla ordningen. 
 
Under hela genomförandets gång har Boden och Vägverket bollat information mellan 
varandra. Detta har gjorts med hjälp av Slussen, där har bland annat inmätta LTF levererats. 
Men många problem har uppstått med Slussen, bl.a. ansågs den var en aning instabil och 
krävde mycket datakraft. Detta berodde dels på att de inte fått någon användarutbildning och 
dels p.g.a. de inte hade senaste versionen av Slussen. Bland annat hade de problem med att 
ladda ner och konvertera shp-filer från Slussen. 
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En av de stora positiva effekterna som Boden fått uppleva med NVDB är att en person på 
kommunen som de länge haft som ansvarig för skyltutsättning och kontroll av vägnätet gått i 
pension. Om NVDB inte införts innan hade viktig information om Bodens vägnät gått 
förlorad eftersom han hade lagrat all den viktiga informationen i huvudet under alla år som 
han arbetat inom kommunen. Under införandet var han en viktig informationskälla för data 
om vägnätet. 
 
Arbetet just nu för Boden med NVDB är inne i en ny fas där en ny leverans förbereds inför 
sista juli 2005. Denna leverans består av: 
 

o Vägklasser 
o Slitlager 
o Funktionell vägklass 
o Bärighet 

5.1.2. Slutsatser Bodens kommun 
Bodens deltagande i NVDB har i hittills setts som ett positivt samarbete med Vägverket, men 
en utbildning i Slussen hade behövts för att kunna göra arbetet effektivt och de problem som 
Boden varit med om hade undvikits. Den nyttan som Boden hittills haft av NVDB är 
besparingar i skolvägsplanering och driftsbidrag för enskilda vägar inom kommunen. Bodens 
kommun har ett ganska komplicerat vägnät med många skogsbilvägar och mindre byar runt 
om tätorten. Innan införandet av NVDB var kontrollen över vägnätet ganska begränsad och 
driftsbidragen hade ingen samlad kontrollerbar databas. Slutsatsen av analysen av Boden och 
NVDB är att även fast inget behov av NVDB fanns innan, så skapades införandet ett behov 
som de tidigare inte visste fanns och många vinster kan härledas ur mättandet av detta behov. 

5.2. Hur gå tillväga för att gå med i NVDB? 
För att få fler kommuner att delta tar Vägverket kontakt med kommuner runt om i landet för 
att locka dessa att delta i NVDB-projektet. Oftast får kommuner en introduktion av en 
representant från Vägverket som går igenom det grundläggande om NVDB. 
 
Om en kommun är intresserad av NVDB och vill delta i projektet skrivs ett avtal om 
dataleverans med Vägverket. Det avtal som tecknas reglerar användandet, kommunen får 
nyttjanderätt till en stor mängd data från Metria, Skogsnäringen och Vägverket. Det avtal som 
tecknas är olika beroende på kommunens beskaffenhet, men vid avtal så binder sig 
kommunen att följa de krav på data som Vägverket ställer. Det vanligaste avtalet är ett s.k. 
normalavtal och dataleveransavtal med bilaga där datum för leverans av de olika data som 
krävs finns upptaget (vägnät, hastighet, vägbredd, slitlager, mm.). Datum för de olika 
leveranserna bestäms i samklang med kommunen och en avvägning av dess resurser. Om 
kommunen märker att avtalet inte kan följas finns en uppsägningstid på ett år och 
omförhandling av avtalet kan normalt göras inom tre till fem år. 
 
Den första leverans som normalt görs är vägteknisk data och LTF-data. Normalt levereras data 
med hjälp av Slussen. Kommunen gör då om all data så den passar NVDB:s format. Allt 
eftersom leveranser genomförs görs även fortlöpande uppdateringar av de data som redan 
levererats. Denna ajourhållning görs även när kommunen gjort alla leveranser till NVDB. 
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5.3. Kostnad att införa NVDB 
Kostnaden att införa NVDB i en kommun varierar från 100- till 400kkr beroende på storleken 
på kommunen, ju större kommunen är desto mer blir kostnaden. Men besparingar på mellan 
60- till 300 kkr./år gör att kostnaderna antages tjänas in på 2-5 år (Skagersjö 2004). 
 
Det som kostar är programvarorna, men även arbetskostnad för inventeringen är inräknat i 
siffrorna ovan. Besparingar kan främst härledas ur två anledningar: 
 

o Lättillgängliga korrekta väglängdsuppgifter som ger minskade utbetalningar av 
ersättningar och bidrag, t ex i samband med bidrag för enskilda vägar ersättning till 
entreprenör för skolskjutsar. 

 
o Vinster vid hantering av trafik- och olycksstatistik. Detta gäller dock endast under 

förutsättning att olycks- och trafikstatistik kan levereras med NVDB. 
 
Andra besparingsfaktorer som kan tänkas uppkomma vid ett avtal med NVDB är att 
underhållsarbete på vägnätet kan bli överskådligt, vilket gör att jobb kan koordineras på ett 
bättre sätt och arbeten efter väg blir minimalt och trafiksäkert. Eftersom bättre kontroll av 
vägnätet och dess företeelser uppkommer med NVDB krävs mindre tid för ”kontorsarbete” 
för exempelvis trafikingenjörer, vilket kan göra att arbeten koordineras bättre och de 
viktigaste projekten kan prioriteras. 
 
Att påpeka är att vid tecknat avtal om dataleverans erhålls Slussen gratis eftersom Vägverket 
står för licenskostnaden. Om man skriver avtal med NVDB om forcerad datainsamling kan 
kostnaderna bli lägre, men denna kostnad kan variera mycket beroende på hur data är lagrad 
och hur stor komplexitet vägnätet har. 
 
NVDB är relativt nytt och de flesta kommuner har inte haft avtal med NVDB under längre 
tid. Detta gör att det idag inte finns utförligare underlag för beräkningar på hur stora kostnader 
och besparingar som uppkommer med NVDB. De siffror som redovisas ovan är endast 
beräknade siffror på vad som eventuellt kan uppkomma i kostnadsväg. Eftersom det i princip 
går att kombinera all typ av extern data till NVDB så kan det uppkomma fler 
besparingsfaktorer än de som det talats om i denna rapport, vilket kan göra att besparingarna 
blir mer än beräknat. Det som är viktigt att poängtera är att ett avtal med NVDB är ett bra sätt 
att öka möjligheterna för besparingar (och medföra besparingar) inom kommuner. 
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5.4. Nyttan med NVDB 
Allmänt sett kan nyttan med NVDB anses omfattande. Databasen anses som en nödvändig 
grund för ett modernt samhälle med datakommunikation mellan alla delar av transport- och 
trafiksystemet. Eftersom att NVDB är tänkt att vara tillgänglig för alla kan databasen komma 
till största möjliga nytta för alla i trafiken. 
 
Vad gäller nyttan på nationell nivå är att arbetet för myndigheter och andra samhällsaktörer 
kan effektiviseras avsevärt. Främst då det gäller samhällsplanering och väghållning. 
Fordonsindustrin kommer att tillhandahålla navigeringssystem för bilister och kommer på så 
sätt att kunna få en rad tjänster genom digital överföring av information till och från fordonet. 
En tanke är bl.a. att bensinstationer ska kunna köpa data av NVDB och kombinera dessa data 
med lokaliseringar av deras serviceanläggningar för att dela ut denna information till andra 
kommersiella aktörer inom transportbranschen. Dessa data används sedan i 
fordonsnavigeringssystem och blir därigenom en slags intelligent marknadsföring och 
samtidigt en effektivisering för transportföretagen. 
 
På regional nivå är det främst sjukvården som gynnas, dels för planering och dels för operativ 
verksamhet. De huvudmän som planerar och köper kollektivtrafik inom län eller annan region 
har stor nytta av NVDB, man kan t.ex. beräkna den exakta storleken på den tjänst man köper. 
SOS Alarmering är en annan aktör där ett heltäckande och aktuellt vägnät i digital form är 
betydelsefullt. 
 
För alla kommuner kan nyttan tänkas vara inom kollektiv- och skolvägsplanering, snöröjning, 
olycksanalys, hemtjänst, sophantering och stadsplanering. Eftersom att det förutom de 
kommunala vägarna även finns statliga och enskilda vägar inom kommunen finns det en god 
fördel av att ha ett komplett vägnät. För att kunna beräkna transportvolymer och 
transportarbete krävs denna kompletta bild, vilket kan effektivisera miljöarbetet. En annan 
nytta med NVDB kan vara att om kartdata om t.ex. dagvattenledningar och brunnar 
kombineras med NVDB kan information om avrinning och flöden mm. fås. 
 
Viktigt att säga är att nyttan bygger på användandet, desto mer den används av kommersiella 
och offentliga aktörer desto större blir nyttan. 
 
För att databasen ska fungera optimalt och med störst nytta så uppdateras databasen 
kontinuerligt. När en förändring gjorts på vägnätet måste alltså denna föras in. Om detta inte 
görs används felaktiga data av användarna, vilket kan motarbeta syftet med NVDB. Men i 
samband med tecknande av avtal med NVDB binder sig leverantören att ajourhålla det data 
som levererats till NVDB, genom detta bibehålls databasen alltid uppdaterad. 
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5.5. Vad är behovet och hur kan trafikmiljön förbättras med NVDB? 
Behovet av NVDB för alla kommuner kan sägas var stort. Att ha ett heltäckande trafiknät är 
ett effektivt sätt att kunna ha kontroll över omkostnader. Att kunna effektivisera transporter, 
miljöarbete och underhåll kan ses som stora fördelar. Kostnaderna för att införa NVDB sparas 
in på 2-5 år, vilket kan ses som en snabb tid i jämförelse med vissa vägbyggnadsprojekt som 
kanske sparas in på decennium. Att jämföra NVDB med ett vägbyggnadsprojekt kan tolkas 
som en felaktighet, men syftet med en nybyggnad av en väg är oftast att förändra en dålig 
trafiksituation. I många fall kan man förändra en sådan trafiksituation till det bättre med hjälp 
av en god överblick av hela trafiknätet och erfarenhet av kunniga från tidigare situationer utan 
att bygga om. I sådana situationer kan NVDB med dess kompletta data om trafiknätet hjälpa 
till att göra rätt beslut. 
 
Den förbättring som NVDB kan göra på trafikmiljön är att all överflödig skyltning försvinner 
eftersom kommunen får en bättre överblick på sina trafikföreskrifter och dess skyltning. På så 
sätt upptäcks gamla trafikföreskrifter som i dagsläget är helt onödig. Oftast görs den största 
upprensningen i skyltfloran i samband med införandet då hela trafiknätet får en total 
inventering och revision. Vid en upprensning bland onödiga skyltningar skapas dessutom en 
bieffekt som leder till att fordonsförare får ett större förtroende för kommunens skyltningar 
och därigenom följer de trafikreglerna mycket bättre. 
 
Med färddatorer och NVDB-data kombinerat med egen data kan fordonsförare få den senast 
uppdaterad informationen om trafiknätet relativt billigt, vilket i sig kan förbättra trafikmiljön 
för den enskilde föraren avsevärt. Eftersom han/hon konstant har en överblick över vad som 
kan komma hända längre fram under bilfärden. Att påpeka är att detta inte finns idag, men det 
är en möjlig framtida tillämpning av NVDB. 
 
En annan tillämpning av NVDB är att färddatorerna får information om köbildningar, olyckor 
eller annat som kan skapa problem längre fram under bilfärden. Med information om färdtider 
då alla hastigheter längs färdvägen finns i NVDB, kan trafikstressen minskas på 
fordonsförarna. 
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5.6. Analys av Kirunas situation 
Kiruna kommun har tecknat ett normalavtal med Vägverket för dataleverans och användande 
av NVDB. Vägverket har dessutom gjort en forcerad datainsamling av de viktigaste 
företeelserna till databasen. Kirunas syn på NVDB är idag positiv. Det finns stor drivkraft och 
vilja att slutföra leveranserna till NVDB. Hittills har alla dataleveranser fullföljts enligt avtalet 
som skrivits. De data som i nuläget levererats är: 
 

o Hastighets begränsningar 
o Funktionell vägklass 
o Höjdhinder (upp till 4,5 m) 
o Slitlager 
o Bärighet 
o Väghållare 

 
De data som finns kvar att leverera till NVDB är trafikföreteelser2, men eftersom Vägverket 
har gjort en forcerad datainsamling i alla kommuner i Region Norr kan man säga att alla data 
från Kiruna kommuns trafiknät finns i NVDB, men på en låg detaljeringsnivå. 
Trafikföreteelser med en högre detaljeringsnivå planeras att levereras i juli (2005) från Kiruna 
kommun. 
 
Idag finns en digital karta enligt NVDB:s riktlinjer med noder och länkar efter gatumitt för 
hela Kiruna C. Dessutom finns datautskrifter ur en databas från den tidigare använda 
programvaran Galant. Dessa data är bl.a. vägbredd och beläggning samt några enstaka övriga 
företeelser. 
 
I nuläget finns det god möjligt att kunna fortsätta följa de olika krav som Vägverket ställer. 
Att göra en omförhandling av avtalet är i nuläget inte ett behov ur kommunens synvinkel. 
Kommunen har i nuläget inte Slussen. Orsaken att programvaran inte används är att ansvariga 
inom kommunen inte fått någon utbildning på den, dessutom har andra projekt prioriterats 
högre. I nuläget är intresset högt för en utbildning i Slussen för delaktiga i NVDB-frågor och 
en dialog med Vägverket för en utbildning pågår i dagsläget. 
 
Ett annat problem för Kiruna är att det inte finns någon person som är ytterst ansvarig för 
NVDB-arbetet. Vilket medför att arbetet hittills har varit under dålig kontroll och blivit 
lidande p.g.a. den olika och motsägande information som kretsar bland de inblandade inom 
kommunen. Lösningen på det problemet skulle vara att en person utnämndes till en ytterst 
ansvarig över arbetet. Då skulle allt kunna göras med total kontroll och löpande nulägesmöten 
skulle kunna hållas med de delaktiga för fortlöpande rapportering om arbetets framsteg. 

                                                 
2 Egenskaper och de regler som gäller för vägen, exempelvis: Bredd, enkelriktning, hastighetsbegränsning, 
svängmöjlighet, vägens namn etc. 
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6. SWOT-analys 
SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities och Threats och är en metod för att 
analysera en verksamhet av något slag. I detta fall kommer analysen att göras med avseende 
på NVDB ur mindre kommuners synvinkel. Analysen består av ett första diagram där de 
viktigaste aspekterna inom de ovan nämnda rubrikerna listas. Dessa aspekter analyseras sedan 
och en sammanfattande slutsats av SWOT-analysen görs. 

 
1. Komplett vägnät 
2. Bättre trafikmiljö 
3. Statligt stödd 

 
1. Kombinera med andra data 
2. Effektivisering av transporter 
3. Resurs sparande 

 
1. Höga kostnader 
2. Ständig uppdatering 
3. Resurskrävande 

 
1. Svårt med leverantörer 

Fig. 26. SWOT-analys. 
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6.1. Styrkor 
 
Komplett vägnät 
Att ha ett komplett vägnät gör att en kommun kan spara in omkostnader och ge minskade 
utbetalningar av ersättningar och bidrag. Att man dessutom kan lägga till ytterligare data gör 
att användningsmöjligheterna för NVDB blir väldigt många. 
 
Bättre trafikmiljö 
Att ha kontroll över hela trafiknätet gör att trafikmiljön kan förbättras väsentligt. All onödig 
och gammal skyltning försvinner och trafikbilden hålls konstant ajour. 
 
Statligt stödd 
Att NVDB är statligt stödd gör att införandet av denna underlättas. För att ett projekt av denna 
magnitud skall bli till verklighet måste den stödjas av en kraftfull aktör. 

6.2. Svagheter 
 
Höga kostnader 
De kostnader som uppkommer vid införandet av NVDB kan tänkas vara för höga för mindre 
kommuner men de kostnader som uppkommer beräknas sparas in på några få år. Med en 
bättre överblick över transportarbetet och bättre kontroll över vad som är kommunens vägnät, 
kan omkostnader i vägbidrag sparas in. 
 
Ständig uppdatering 
Att det krävs en ständig uppdatering av vägnätet kan vara en svaghet ifall detta inte görs. På 
så sätt kan det uppkomma felaktigheter i databasen som i längden kan bli förödande. Även 
fast felet från början kan vara litet. Men vid tecknande av avtal med NVDB förbinder sig 
leverantören att ajourhålla det data som levererats. 
 
Resurskrävande 
För mindre kommuner så som Kiruna med små resurser kan det bli problem att införa NVDB, 
eftersom det kan krävas att andra viktiga arbetsuppgifter måste sättas åt sidan. Men många 
kommuner runt om i landet har valt att gå samman för att klara av resursproblemen bättre. 
Dessutom går det att sätta mindre resurser på NVDB för att endast klara krav som Vägverket 
ställer. Idag har dessutom Vägverket börjat genomföra forcerad datainsamling runt om i 
landet vilket gör att mindre resurser krävs från kommunen/leverantören. 
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6.3. Möjligheter 
 
Kombinera med andra data 
Att kunna kombinera data från NVDB med andra data gör att möjligheterna i princip blir 
oändliga. Tanken med NVDB är att fungera som ett slags skelett där andra data kan byggas på 
och ge många tillämpningsområden till många aktörer. Att kombinera egen data med NVDB 
är själva essensen av NVDB. 
 
Effektivisering av transporter 
Att ha en överblick över transportarbetet inom kommunen kan minska transportomkostnader 
och även förbättra miljöarbetet då detta effektiviseras med hjälp av NVDB. 

6.4. Hot 
 
Svårt med leverantörer 
Att många kommuner väljer att avvakta med att gå med i NVDB har varit och kommer att bli 
ett hot mot NVDB. Men under senare tid har fler och fler anslutit sig. När allt mer ansluts 
tvingas mer eller mindre de som är kvar att ansluta sig vilket gör att NVDB kommer att kunna 
täcka in hela Sverige inom bara några år. Att Vägverket gör en forcering av de viktigaste data 
i många kommuner gör att detta problem i stor grad motverkas. 

6.5. Slutsats av SWOT-analysen 
Det som talar för NVDB är att det ger en bra grogrund för trafikinformatiken. Att ha ett slags 
skelett med data över alla vägar och gator inom kommunens gränser ger många möjligheter 
till besparingar. Alla möjligheter att spara pengar är viktigt för dagens kommuner och speciellt 
de små kommunerna som i många fall ligger under stora sparkrav. 
 
Problemet med att få leverantörer till NVDB är ett stort hot men i de flesta kommuner ses 
databasen med positiva ögon och allt fler ansluter sig. Att det dessutom kostar en del att införa 
vägs upp av den stora nyttan kommuner kan ha av den ”intelligenta data” som erhålls. Om 
man väger samman möjligheter och styrkor mot hot och svagheter, kan SWOT-analysen sägas 
vara positiv för NVDB. 
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7. Diskussion och slutsatser NVDB och LVDB 

7.1. Generella slutsatser NVDB 
Det finns idag i Sverige ett stort behov av en heltäckande databas över alla gator och vägar 
inom landet och deras beskaffenhet. NVDB är en databas som kommer att fylla detta behov. 
 
För kommuner är NVDB ett mycket bra sätt att få kontroll över omkostnader för trafiknätet.  
Detta genom att driftsbidrag till extern entreprenör kan beräknas mer exakt då man får exakta 
väglängdsuppgifter genom NVDB. Detta kan vara mycket bra speciellt för 
norrlandskommuner som har mycket kostnader för snöröjning. 
 
Man kan säga att databasen kan fungera som ett kvalitetsledningssystem3 för trafiken som 
ständigt förändras och förbättras. Att ha ett komplett vägnät gör att kommunerna kan spara in 
omkostnader och minska utbetalningar av ersättningar och bidrag till exempel entreprenörer 
för busslinjer och skolskjutsar inom kommunen mm. 
 
Att få leverantörer till NVDB är ett problem för införandet. Men allt fler ansluter sig. Att det 
dessutom kostar att införa vägs upp av den stora nyttan kommuner kan ha av den ”intelligenta 
data” som erhålls. Att det i många kommuner finns problem med resurser för att leverera till 
databasen är även det ett problem, men det jobb som krävs kan göra av en extern tillfälligt 
anställd. Vägverket har delvis eliminerat problemet genom att göra forcerad datainsamling av 
de viktigaste data för många kommuner bl.a. hela Region Norr. 
 
Att kombinera externa data med NVDB-data gör att möjligheterna i princip blir oändliga med 
NVDB. För externa aktörer så som transportföretag kan nyttan vara stor med att använda data 
från NVDB till applikationer i fordonsdatorer. 
 
Slutsatsen av denna studie är att nyttan med NVDB för mindre kommuner är stor. Att teckna 
avtal för leverans av data bör alla kommuner göra. Fördelen att ha en komplett intelligent 
databas väger upp de kostnader och de resurser som krävs vid införandet. Att man dessutom 
rensar upp i trafikmiljön och bland föreskrifter i samband med ett införande är till stor nytta 
för kommunens lokala trafiknät. Det bäste sättet att skriva avtal med NVDB är att göra detta 
med ett normalavtal och ansöka om forcering då det kräver minst resurser och tid av den lilla 
kommunen. 

                                                 
3 Ett kvalitetsledningssystem är en bas för att kunna styra och förbättra kvalitet på en organisations produkter och 
processer. Ett talesätt för kvalitetsledningssystem är: ”ständig förbättring” 
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7.2. Generella slutsatser LVDB 
För LVDB finns goda förutsättningar speciellt för större kommuner, speciellt då det är ett 
verktyg med standardisering av samma typ som NVDB-standard. Att man med applikationen 
kan utföra avancerade sökningar och kunna kombinera NVDB-data med andra data så som 
data om vatten och avlopp. Detta gör att kommunen erbjuds väldigt många 
användningsmöjligheter och många som jobbar med förvaltning kan få stor nytta av en 
applikation. Med LVDB:s pseudonod-topologi som gör att cykelvägar kopplas till vägnätet 
kan hela vägnätet överblickas och underhållsarbeten förenklas. Dessutom kan 
skolvägsplanering och studier av barriäreffekter göras i LVDB tack vare pseudonoder. Med 
verktyg i LVDB kan dessutom stora kostnader inom Skolskjutsplanering sparas in. 
 
LVDB-applikationen är idag utformad efter större kommuner, därför är rådet till mindre 
kommuner att vänta tills det finns en LVDB som är mer anpassad för detta. Just nu finns 
planer att utveckla en LVDB för mindre kommuner och inom något år skall det finnas 
tillhands för användning. För Kiruna kommun är situationen sådan att behovet för LVDB är så 
pass litet i nuläget att applikationen anses onödig då det viktigaste NVDB-arbetet kan göras 
med Slussen. Rådet till Kiruna kommun och andra mindre kommuner är således att vänta tills 
det finns en bättre anpassad applikation innan ett behov av en LVDB utreds djupare. 

7.3. Vad bör Kiruna kommun göra? 
Eftersom Vägverket region norr redan gjort en forcerad insamling av de viktigaste 
företeelserna inom kommunen finns inget behov att skynda på leveransen av trafikföreteelser. 
Men de LTF-data som har samlats in och gjorts om till NVDB-format kan levereras till 
NVDB redan idag. Därför bör Kiruna skaffa den senaste versionen av Slussen från Vägverket 
och börja med en dataleverans. I samband med att Slussen inskaffas bör det dessutom 
genomföras en utbildning i Slussen för NVDB-ansvariga inom kommunen. I Kiruna finns ca 
300 trafikföreskrifter så detta arbete skulle då inte vara för resurskrävande. Om en enda 
person jobbar heltid med detta kan arbetet göras på ca 3-4 veckor. Hela denna leverans kan 
redan påbörjas under vår/sommar 2005 i enighet med nuvarande NVDB-avtal. 
 
Slutsatsen av denna uppsats är att Kiruna kommun bör fortsätta följa det avtal som redan 
skrivits, men en person ur kommunen (trafikingenjören, GIS-ingenjören eller liknande) bör 
bli ytterst ansvarig för att dataleveranser följs. Denne skall då fungera som en ”spindel i nätet” 
i NVDB-frågor. Förslagsvis bör kommunen ha en sådan person som jobbar halvtid med 
NVDB under vissa delar av året för att kontrollera leveranser och ajourhålla NVDB-data.  
 
Nyttan för Kiruna att ha tillgång till databasen är stor. Eftersom all de viktiga data om vägen 
finns tillgänglig från en plats sparas mycket arbetstid eftersom ingen koordinering av olika 
data behövs. Speciellt hjälpsamt kan databasen vara för trafikingenjören då koordinater för 
alla trafikföreskrifter och skyltningen finns i databasen. Dessutom finns skyltningens 
kondition (slitage och typ) tillgängligt vilket kan hjälpa att behålla trafikmiljön i gott skick. 
 
En viktig sak att poängtera är att NVDB skapar behov av sig själv även fast inget sådant finns 
innan. Dvs. när databasen finns tillhands upptäcks nya områden där nytta kan finnas och på så 
sätt skapar den sitt eget behov. Även fast få behov fylls idag kan många fler fyllas i framtiden. 
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Bilaga 1. Företeelsetyper i NVDB (del B) 
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Bilaga 2. Exempel på LTF före inventering och revision i Kiruna 
 

ID Omr Gata Arentyp Arentext BeslMynd Besldatum Lagrum FORFATTNINGSTEXT Fältnr Utmärkn Kommentar 

42 Högalid 
Adolf 
Hedinsvägen 1.4.31 parkering

Kiruna 
Kommun 

1975-10-
03 

147 paragrafen 
andra stycket 7 
VTK 

På Adolf Hedinsvägens norra sida mellan Urmakaregatan 
och Gruvvägen får fordon parkeras högst 5 minuter.  
 
Infört 1975-10-06 1     

547 Luossavaara Porfyrvägen 1.2.65 
begränsad 

hastighet
Kiruna 
Kommun 

1997-05-
15 

64 paragrafen 
tredje stycket 
VTK 

På Porfyrvägen mellan en punkt ca 30 meter väster om 
Grönstensvägen och en punkt ca 30 meter öster om 
Skiffervägens nordligaste anslutning får fordon inte föras 
med högre hastighet än 30 km/h, vardagar utom dag före 
sön- och helgdag mellan kl 07.00 och 16 20     

286 Järnvägen Tätörten (kv) 1.4.11 
enkelriktad 

trafik
Kiruna 
Kommun 

1975-10-
03 

147 paragrafen 
andra stycket 2 
VTK 

På vägslingan framför stadshusets huvudentre får fordon 
endast föras i sydlig riktning.  
 
Infört 1975-10-06 21     

837 Östermalm Lappgatan 1.2.65 
begränsad 

hastighet
Kiruna 
Kommun 

2000-08-
31 

10 kap 1 § 2 st 
10 TrF 
(1998:1276) 

På Lappgatan mellan en punkt 40 m väster om 
Gruvvägen och en punkt 35 m öster om Gruvvägen får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/h. 73     

379 Centrum Vänortstorget 1.4.31 parkering
Kiruna 
Kommun 

1990-01-
17 

147 paragrafen 
andra stycket 7 
VTK 

På 2 markerade parkeringsplatser i den nordvästra delen 
av Vänortstorget samt på 2 markerade parkeringsplatser i 
den sydöstra delen av Vänortstorget får endast sådant 
fordon parkeras som används för befordran av 
handikappad med särskilt parkeringstillstånd 143

sliten 
skyltning 

bristfällig 
skyltning 

18 Bolaget Bromsgatan 1.2.65 
begränsad 

hastighet
Kiruna 
Kommun 

1995-05-
04 

64 paragrafen 
tredje stycket 
VTK 

På Bromsgatan mellan August Malmsgatan och 
Schouggatan får fordon inte föras med högre hastighet än 
30 km/h under skolterminer vardagar utom dag före sön- 
och helgdag mellan kl 07.00 och 16.00. Föreskriften skall 
gälla fr o m  
1995-06-01 och tillsvidare. 150     

212 Triangeln Officersgatan 1.2.40 

förbud att 
parkera 

fordon
Kiruna 
Kommun 

1992-03-
12 

147 paragrafen 
andra stycket 7 
VTK 

På Officersgatans norra sida mellan Thulegatan och 
Kyrkogatan får fordon inte parkeras.  
 
Infört 1992-03-20 169     

901 Tuolluvaara Egnahemsvägen 1.2.65 
begränsad 

hastighet
Kiruna 
Kommun 

2001-03-
22 

10 kap 1 § 2 st 
10 TrF 
(1998:1276) 

På Egnahemsvägen i Tuolluvaara får fordon inte föras 
med högre hastighet än 30 km/h. 182     

66 
Västra 
industriområd Industrivägen 1.4.5 huvudled Länsstyrelsen

1994-02-
24 

147 paragrafen 
andra stycket 9 
VTK 

I Kiruna kommun skall Industrivägen vara huvudled 
mellan en punkt norr Lastvägen och en punkt cirka 100 
meter väster om Forvägen. 
 
Infört 1994-03-17 188

täckt 
skyltning 

bristfällig 
skyltning 



 

 A

Bilaga 3. Exempel på LTF efter inventering och revision i Kiruna 

ID Omr Gata Arentyp Arentext Lagrum FÖRFATTNINGSTEXT Ändringsdatum Ikraftdatum 

2005.001 Högalid 
Adolf 
Hedinsvägen 1.4.31 Parkering 

10 kap. 1 § andra stycket 12 
trafikförordningen (1998:1276) 

På Adolf Hedinsvägens norra sida från Gruvvägen till 
Urmakaregatan får fordon parkeras. Parkering är dock 
tillåten under högst 5 min i följd. 2004-07-19 2005-02-27 00.00 

2005.020 Luossavaara Porfyrvägen 1.2.65 
Begränsad 
hastighet 

10 kap. 1 § andra stycket 10 
trafikförordningen (1998:1276) 

Med avvikelse från 3 kap. 17 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) får fordon inte föras 
med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på 
Porfyrvägen från ca 30 meter väster om 
Grönstensvägen till ca 30 meter öster om 
Skiffervägens nordligaste an 2004-07-19 2005-02-27 00.00 

2005.021 Järnvägen Tätörten (kv) 1.4.11 
Enkelriktad 
trafik 

10 kap. 1 § andra stycket 6 
trafikförordningen (1998:1276) 

På vägslingan framför stadshusets huvudentre får 
fordon endast föras i sydlig riktning. 2004-07-19 2005-02-27 00.00 

2005.073 Östermalm Lappgatan 1.2.65 
Begränsad 
hastighet 

10 kap. 1 § andra stycket 10 
trafikförordningen (1998:1276) 

På Lappgatan från 40 m väster om Gruvvägen till 35 
m öster om Gruvvägen får fordon inte föras med 
högre hastighet än 30 km/h. 2004-07-19 2005-02-27 00.00 

2005.143 Centrum Vänortstorget 1.4.31 Parkering 
10 kap. 1 § andra stycket 12 
trafikförordningen (1998:1276) 

På 2 markerade parkeringsplatser i den nordvästra 
delen av Vänortstorget samt på 2 markerade 
parkeringsplatser i den sydöstra delen av 
Vänortstorget får endast sådant fodon parkeras som 
används för befordran av rörelsehindrad med särskilt 
parkeringstillst 2004-07-20 2005-02-27 00.00 

2005.150 Bolaget Bromsgatan 1.2.65 
Begränsad 
hastighet 

10 kap. 1 § andra stycket 10 
trafikförordningen (1998:1276) 

På Bromsgatan mellan August Malmsgatan och 
Schouggatan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 km/h under skolterminer vardagar 
utom dag före sön- och helgdag mellan kl. 07.00 och 
kl. 16.00. 2004-07-20 2005-02-27 00.00 

2005.169 Triangeln Officersgatan 1.2.40 

Förbud att 
parkera 
fordon 

10 kap. 1 § andra stycket 12 
trafikförordningen (1998:1276) 

På Officersgatans norra sida mellan Thulegatan och 
Kyrkogatan får fordon inte parkeras. 2004-07-21 2005-02-27 00.00 

2005.182 Tuolluvaara Egnahemsvägen 1.2.65 
Begränsad 
hastighet 

10 kap. 1 § andra stycket 10 
trafikförordningen (1998:1276) 

På Egnahemsvägen i Tuolluvaara får fordon inte föras 
med högre hastighet än 30 km/h. 2004-07-21 2005-02-27 00.00 

2005.188 
Västra 
industriområd Industrivägen 1.4.5 Huvudled 

10 kap. 1 § andra stycket 1 
trafikförordningen (1998:1276) 

I Kiruna kommun skall Industrivägen vara huvudled 
från norr Lastvägen till ca 100 meter väster om 
Forvägen. 2004-07-21 2005-02-27 00.00 


