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Hvilke muligheter 
gir nye APIer?



Dataflyt fra 
prosjektering til drift

Før og nå



NVDB

Det produseres tegningsgrunnlag, som brettes pent sammen og arkiveres

Data måles inn etter vegen ferdigstilles, og registreres til NVDB



NVDB

Det produseres digitale 3D-modeller, som lagres på disk og arkiveres

Data måles inn etter vegen ferdigstilles, og registreres til NVDB



Men, vi har jo digitale 
objektmodeller?



Forutsetninger for 
god dataflyt

✓ Sentralt datalager
✓ Gode beskrivelser
x Brukervennlige grensesnitt (API)



Brukervennlige grensesnitt
★ Er åpne og fritt tilgjengelige
★ Er godt dokumentert
★ Er plattformuavhengig
★ Benytter kjente formater og standarder
★ Har en enkel datamodell
★ Løser etterspurte behov



Eksempel: Twitter







Twitter REST API
★ Pent og lettlest design
★ Ryddig navigasjon
★ Gode veiledninger
★ Fyldig beskrivelse av parametere
★ Enkel datamodell, men kan gjerne 

beskrives mer

https://dev.twitter.com/rest/public



NVDB API
★ Basert på REST-prinsipper og HTTP
★ Data er tilgjengelig under NLOD 
★ Ingen brukerhåndtering
★ Datamodell tilpasset faktiske behov
★ Hent data innenfor relevante områder
★ Legg til filtre for å begrense resultatet
★ Returnerer både statistikk og geografi

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/ 

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/
https://www.vegvesen.no/nvdb/api/


NVDB API les
WMS

NVDB

NVDB API
NVDB-nær datastruktur

xml     json

Foredlet datastruktur

gml    geojson    kml     csv

WMS

Verdiøkende tjenester

Leverer
rådata

RuteplanWFS



NVDB API skriv
★ Under utvikling, og bygger på samme 

prinsipper som NVDB API for les
★ Første versjon tilgjengelig til sommeren
★ Mulighet for å validere datasett 

umiddelbart, uten å sende inn data
★ Gode og presise tilbakemeldinger om 

feil i datagrunnlaget
★ Vil fjerne behovet for manuelle 

oversendelser av filer per e-post.



Kontroll av dataleveranser
WMS



Leverandører?
Bruk våre APIer!

Vi er i ferd med å utvikle 
NVDB API skriv

Følg med på vegdata.no

http://www.vegdata.no


Vegkart og 
rapportgenerator

for raske og brukervennlige 
datauttak fra NVDB

www.vegvesen.no/vegkart

labs.vegdata.no/nvdb-rapporter

https://www.vegvesen.no/vegkart
https://www.vegvesen.no/vegkart
http://labs.vegdata.no/nvdb-rapporter
http://labs.vegdata.no/nvdb-rapporter


Spørsmål?

magnus.haugsand@vegvesen.no

mailto:magnus.haugsand@vegvesen.no
mailto:magnus.haugsand@vegvesen.no

