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Vägdata – en förutsättning för rätt beslut

Populärversion
NVDB – Specifikation av innehåll 

Version 5.4 



Innehållet – kort och gott

Detta är en kortfattad populärversion som visar vilka företeelser som finns i Nationell  

Vägdatabas, NVDB samt vilka Statliga Vägdata som vi tillhandahåller.

I populärversionen går det att finna en kortfattad 

beskrivning på varje företeelse samt ett exempel på vad 

varje företeelse kan ha för obligatorisk attribut. Om du 

är på jakt efter en mer utförlig information går detta att 

finna på www.nvdb.se. Där finns det även möjlighet att 

ladda ner en fullängdsversion av ”NVDB - specifikation 

och innehåll samt ”Specifikation av innehåll Statliga 

Vägdata. 

Välkommen att höra av dig till oss om du har några 

funderingar, frågor. Kontaktuppgifter hittar du på 

sista sidan. 

* Denna pop spec. speglar version 5.4 (2009-06-30) av 

”NVDB” – Specifikation av innehåll – företeelsetyper” 

samt ”Specifikation av innehåll Statliga Vägdata  

version 2.30”.
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NVDB – Företeelser
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VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Vägtrafiknät  Beskriver huvudsakligt användningssätt Nättyp
  som nätkomponenter är ämnade för. Ett exempel på hur det kan se ut är:
  Nättyp kan vara Bilnät och Cykelnät.  Nättyp = Bilnät 
 

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Vägtrafiknät

Administrativa företeelser

Driftsbidrag

Gatunamn

Väghållare

Vägnummer

Övrigt vägnamn

Vägavsnitt som erhåller bidrag till drift  
och underhåll från Trafikverket och/eller en 
kommun.

Adressbildande namn på gatan.
Namnet avspeglar det namn som satts 
genom kommunalt beslut av den funktion 
inom en kommun som hanterar namnsätt-
ning av gator och vägar (t.ex. Namnbered-
ningen). Namnet är normalt skyltat.

Den som är ansvarig för väghållningen av 
en väg.

Vägnummer för allmänna vägar som ingår 
i riks- och länsvägnätet.  

Ej adressbildande, skyltat namn på en väg. 
Namnet avspeglar skyltade och icke skyl-
tade namn som används som identitets-
begrepp för statliga, kommunala, skogliga 
och enskilda vägar.

Bidragsgivare
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Bidragsgivare = Skara kommun

Namn
Ett exempel på hur det kan se ut är: 
Namn = Åsgatan

Väghållartyp
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Väghållartyp = Statlig

Huvudnummer, undernummer,
länstillhörighet, Europaväg.
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Huvudnummer = 4

Namn, namnsättande organisation
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Namn = Inlandsvägen

NyhETER

Följande NVDB företeelser kommer att vara tillgängliga 
i nästa version av spec. innehåll (2010-06-30):

Körriktning•	
Korsning•	

GCM-Passage•	
Farthinder•	
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VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Trafikregel företeelser

Begränsad 
bruttovikt

Begränsad 
fordonsbredd

Begränsad 
fordonslängd 

Begränsat 
axel-boggitryck

Bärighet  

Cirkulationsplats  

Förbjuden 
färdriktning

Trafikregel om begränsad bruttovikt med-
delad genom föreskrift eller annat beslut.

Trafikregel om begränsad fordonsbredd 
meddelad genom föreskrift eller annat 
beslut.

Trafikregel om begränsad fordonslängd 
meddelad genom föreskrift eller annat 
beslut.

Trafikregel om trafik med visst axeltryck 
och/eller boggitryck och/eller trippelax-
eltryck meddelad genom föreskrift eller 
annat beslut. 

Upplåten bärighetsklass på statliga och 
kommunala vägar och gator.

Trafikregel om cirkulationsplats meddelad 
genom föreskrift.

Uppgift om förbjuden eller påbjuden 
färdriktning på vägsträcka meddelad ge-
nom föreskrift eller som resultat av fysisk 
vägutformning.

Högsta tillåtna bruttovikt
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Högsta tillåtna bruttovikt = 10 ton

Högsta tillåtna fordonsbredd
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Högsta tillåtna fordonsbredd = 
2,2 meter

Högsta tillåtna fordonslängd
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Högsta tillåtna fordonslängd = 
20 meter

Axel-boggitrycksbegränsning, 
typ av tryck.
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Högsta tillåtna tryck = 6 t
Typ av tryck = Axeltryck

Bärighetsklass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Bärighetsklass = BK 3
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VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Trafikregel företeelser

Förbjuden sväng 

Förbud mot trafik

Gågata  

Gångfartsområde 

Hastighetsgräns

Inskränkningar  
för transport  
av farligt gods 

Miljözon  

Motortrafikled 

Motorväg 

Tättbebyggt 
område

Trafikregel om förbjuden sväng genom 
korsning meddelad genom föreskrift.

Trafikregel om förbud mot trafik. Kan gälla 
för vissa typer av fordon och vissa tider, 
meddelad genom föreskrift.

Trafikregel om gågata, meddelad 
genom föreskrift. Innebär att hastighets-
gräns är gångfart.

Trafikregel om gångfartsområde,  
meddelad genom föreskrift. Innebär att 
hastighetsgräns är gångfart.

Trafikregel som talar om vilken  
högsta hastighet ett fordon får föras.  
Meddelad genom Trafikförordningen eller 
föreskrift.

Trafikregel om inskränkningar för transport 
av farligt gods. 

Trafikregel om miljözon meddelad genom 
föreskrift.

Trafikregel om motortrafikled. 

Trafikregel om motorväg. 

Trafikregel om tättbebyggt område med-
delad genom föreskrift.  
Ortsnamn kan vara infogat i märket. 

Gäller genomfart
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Gäller genomfart = Nej

Högsta tillåtna hastighet, Avvikande has-
tighet / tidsintervall
Exempel: Högsta tillåtna hastighet = 70
Avvikande hastighet / tidsintervall = 50 / 
kl 07.00 till 16.00

Får inte föras/stannas/parkeras.
Gäller genomfart
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VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Vägtekniska företeelser

Bro och tunnel 

 

Färjeled 

Höjdhinder upp till 4,5 
meter

Slitlager

 

Väghinder 

  

Vägbredd

Konstruktioner som tillåter trafik över 
eller under vattendrag, dalgångar, vägar, 
byggnader, järnvägar och cykelvägar eller 
genom berg och jord.

Vägförbindelse över vattendrag med fartyg 
(vägfärja). Kan vara allmän (avgiftsfri) el-
ler enskild. Även utlandsfärjor på sträckor 
inom territorialgräns ingår.

Höjdhinder i form av konstbyggnad eller 
annan konstruktion som  
medför begränsning av fri höjd  
upp till 4,5 meter. 

Beskriver vägens slitlager, om vägen är en 
grusväg eller om den är belagd.

Förekomst av permanent fysiskt hinder 
med syfte att hindra obehörig fordonspas-
sage. 

För belagd väg: avstånd i meter mellan 
beläggningskanter eller kantstöd. För 
grusväg: den del av vägen som uppfyller 
angiven bärighet.
 
 

Viktiga attribut här är konstruktion.
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Konstruktion = Tunnel

Färjeledsnamn
Ett exempel på hur det kan se ut är: 
Färjeledsnamn = Ekeröleden

Höjdhindertyp
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Höjdhindertyp = Bro

Slitlagertyp
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Slitlagertyp = Grus

Hindertyp
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Hindertyp = Låst grind eller bom

Vägbredd
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Bredd = 13,5 meter
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Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Särskilda företeelser för transport på skogsbilvägnätet

Övriga företeelser 

Framkomlighet för 
vissa fordonskombina-
tioner 

Svängmöjlighet 

Tillgänglighet

Vändmöjlighet  

Funktionell  
vägklass

Rekommenderad väg 
för farligt gods

Beskriver vägens linjeföring, kurvatur och 
bredd i fordonsbaserade klasser som utar-
betats av skogsnäringen. 

De möjligheter olika typer av  
fordonskombinationer har att svänga  
i en korsning på grund av dess  
utformning. 

Beskriver när på året vägen är tillgänglig 
för olika typer av fordon.

Beskriver var det finns vändmöjligheter i 
form av slinga, yta eller vändficka.

Beskriver hur viktig en väg är för det totala 
vägnätets förbindelsemöjligheter.  Man 
klassar in vägen från 0-9,  
0 är de viktigaste vägarna (europavägar och 
alla motorvägar som utgör eller ansluter 
till en europaväg) och 9 är de minst viktiga 
vägarna (de yttre förgreningarna av det 
enskilda vägnätet)

Anger om en väg är av länsstyrelsen re-
kommenderad för transport av farligt gods.

Framkomlighetsklass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Framkomlighetsklass = 1 lastbil med släp

Svängmöjlighetsklass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Svängmöjlighetsklass = 2 lastbilar med 
förkortat släp

Tillgänglighetsklass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Tillgänglighetsklass= A last- och person-
bilstrafik hela året om

Vändmöjlighetsklass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Vändmöjlighetsklass = 2 lastbilar med 
förkortat släp

Klass
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Klass = 0

Rekommendation.
Ett exempel på hur det kan se ut är:
Rekommendation = Rekommenderad 
primär väg

VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT



Statliga Vägdata
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Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Administrativa företeelser 

NRL-nät

Stråk

Vinter2003

Vägnybyggnad_2009

Vägkategori

Avser det vägnät där områden med riksin-
tresse för kommunikationer kan uppstå vid 
ny- och ombyggnad av väg.

Avser en indelning av vägnätet som an-
vänds för den ekonomiska planerings- och 
uppföljningsverksamheten

Används för indelning av vinterväghåll-
ningsstandard i driftupphandling från 
2003.

Beskriver dels det årtal som en nybygg-
nad/ombyggnad utförts på en vägsträcka 
dels årtal som förstärkelsearbete utförts 
på en vägsträcka.

Avser vägens ”status”. Vägkategori indelas 
i Europa- och riksvägar, primära, sekundära 
och tertiära länsvägar

Kriterium 
Ett exempel på vägnät som är klassad med 
siffra 1 är: Stamvägnät

Typ
Indelning av vägnätet i Nationella stråk, 
Regionala stråk och Lokala stråk. 

Driftklass
Anger kod mellan 1 till 5 för beskrivning av 
vilken vinterväghållningsstandard.

Nybyggnad år
Detta visar det årtal som en nybyggnad/
ombyggnad utförts på att envägsträcka.

Kategori
Exempel på väg med ”status” 1 är: Euro-
paväg

VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Foto: Lars Lindström
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Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Geografiska företeelser 

Driftområde

Kommun

Region

Driftområde avser ett geografiskt område 
som används i samband med upphandling 
av drift- och underhållstjänster

Kommun avser kommunalt förvaltnings-
område med nummer och namn enligt 
SCB:s indelning.

Region avser ett geografiskt område dit 
vägen hör. Trafikverket kommer under 
2010 att indela landet efter Trafikverkets 
regionindelning.

Namn
Ett exempel på ett driftområde är: 596 
Linköping

Namn
De två första siffrorna i koden anger kom-
munnummer, de två sista siffrorna anger 
länsnummer.   T.ex. 2081 Borlänge

Region
Namnet på regionen inkl. nummer. T.ex.82 
Norr

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Trafikregel företeelser 

Omkörningsförbud Omkörningsförbud avser vägsträcka med 
förbud mot omkörning, skyltat med skylten 
”Omkörning förbjuden” till skylten ”Slut på 
omkörningsförbud”. Anges i den riktning 
som skyltningen gäller. Inga attribut finns.

Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Trafikutrustning företeelser 

ATK-kameraskåp

ATK-kamerasträcka

ATK-upplysningsskylt

Viltstängsel

VVIS

Avser de skåp som innehåller kamera för 
Automatisk Trafikövervakning.

Avser de sträckor som har Automatisk 
Trafikövervakning med Hastighetskameror.

Avser skylt (Automatisk trafikövervakning) 
som informerar att en ATK-kamerasträcka 
eller ATK-kameraskåp kommer att finnas i 
vägens körriktning. 

Viltstängsel avser högt nätstängsel, avsett 
att försvåra för vilda djur att komma ut på 
vägen

Avser VVIS- stolpar utefter vägen.

Typ
Avser vilken sorts nät som är uppsatt.  
T.ex. Gunnebo

Typ
Exempel: Kamerastolpe

Foto: Lars Lindström
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Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Vägtekniska företeelser 

Järnvägskorsning

Korsning

Mittbarriär

Mittremsa

VV-slitlager

Stigningsfält

Vägtyp

Avser järnvägskorsning (Spår för regul-
järtrafik eller industrispår) i plan.  Endast 
på statlig väg. Företeelsen levereras från 
BIS-systemet

Avser samtliga korsningar mellan stat-
liga vägar och dess ingående noder. En 
korsning definieras med samtliga noder 
som kan hänföras till att reglera trafiken 
i korsningen enligt den typ av generali-
sering som anges enligt det obligatoriska 
attributet generaliseringstyp. En korsnings 
samtliga noder hålls ihop till en företeelse. 
Om ändring sker att en eller flera noder 
tillkommer eller utgår bildas en ny tidsver-
sion av företeelsen som visar korsningen

Mittbarriär avser en mittbarriär som hin-
drar att fordon kommer över till mötande 
körfält eller vägbana.

Mittremsa avser markering som åtskiljer 
vägbanor med motriktad trafik.

VV- Slitlager avser vilket slitlager (belägg-
ning) som förekommer på vägen.

Stigningsfält avser vägsträckor som givits 
ökad vägbredd i större lutningar, för att un-
derlätta framkomligheten. Stigningsfält är 
i vissa fall skyltade, samt markerade med 
målning på körbanan. En ökad vägbredd är 
dock avgörande om stigningsfält är regist-
rerad. Inga attribut finns.

Avser vägens typning enligt GD:s beslut 
2001-06-20 Dnr 16783 ang. gällande väg-
typer i Trafikverket med viss anpassning till 
Trafikverkets verksamhetsbehov.

Vägskydd
Visar vilken typ av vägskyddsanordning 
som finns i plankorsningen t.ex. Helbom.

Generaliseringstyp
En beskrivning av hur korsningen är ge-
neraliserad enl. gällande generaliserings-
regler. Med övergångsnod menas den nod 
som sätts där en körbana övergår till två 
körbanor eller tvärs om. Färjenod sätts 
där förbindelse kan ske med färja både i 
nationell och internationell fart. Bryggnod 
sätts där brygga finns för båtangöring för 
persontrafik. t.ex.1 Enkel korsning (en nod)

Typ
T.ex. Vajerräcke

Bredd
Bredden på mittremsa som åtskiljer väg-
banor med mot- riktad trafik angivet i 
intervall.

Typ
Anger typen av Slitlager. T.ex. 3 Grus

Typ
Exempel på typ av väg: 1 Motorväg

VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT
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Företeelse  Symbol Beskrivning Obligatoriska attribut/exempel

Övriga företeelser 

Ledningspassage

Ledningssträcka

Företeelsetillkomst

Avser en punkt där ledningar under mark-
ytan korsar vägen.

Avser ledningsträcka under markytan 
utmed vägen. Kan förekomma på vänster/
höger sida eller i mitten av vägen.

Den process som skapat och hanterat en 
företeelses data.

Typ
Avser typ av ledning.

Typ
Avser typ av ledning.
 Ett exempel på ledning är: 4 vatten

VÄGDATA – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR RÄTT BESLUT

Foto: Trons
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NVDB-Vägdatas kundstöd 

Öppetider kl 08.00–16.00, tel 0771-900 100,  
e-post: nvdb@vv.se, www.nvdb.se 

e-post: lastkajen@vv.se, www.trafikverket.se/lastkajen 

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90

www.trafikverket.se


