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Syftet med NVDB på webb 2012

• Att visa NVDB - Sveriges vägnät med egenskaper i en karta på ett sätt 
som är tolkningsbart för alla, från privatpersoner till olika verksamheter

• Enklare att rapportera in nya och ändra ev. felaktiga uppgifter
• Alla kan rapportera på ett styrt sätt avvikelser som upptäckts mellan 

kartan och verklighet
• Att få in förändringar på vägen i tid, dvs. minska ledtider för 

inrapporteringar
• Att höja kvaliteten på inrapporterade data - höja kvaliteten i NVDB
•   Ersätter nuvarande NVDB på Webb i början av mars 2013
•   Egenskaper om vägnätet, dataslag, hämtas förutom NVDB från flera                                 
olika databaser som Trafikverket ansvarar för, och verktyget har ersatt bland     
annat IOV (Info om vägar)
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• Kommuner som vanligtvis inte har många vägdataförändringar under 
året

• Kommuner som av något skäl valt att inte ha ett eget 
verksamhetssystem för hantering av vägdata

• Skogsnäringens vägdatacentraler
• Nationellt verkande skogsbolag som inte har egna vägdatasystem för 

leverans av data till NVDB 
• Avvikelserapportering för andra aktörer; ex. Lantmäteriet, 

Transportstyrelsen, användare av ISA-data, medborgare

Målgrupp
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NVDB på Webb 2012
 Länken till systemet är:
https://nvdb2012.trafikverket.se
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NVDB på Webb 2012
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Registrerad leverantör
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Inloggad leverantör
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Viktigt att tänka på
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Val av företeelse
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Skapa ärande
10 olika ärande kan skickas under ett och samma leveransen. 
Skicka inte ett ärande i taget
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Skapa flera ärenden
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Status på mina ärenden
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• Suada Crnic, Väg – och järnvägsdata, Indata. tel: 010-123 83 89   
suada.crnic@trafikverket.se

• Stig Gredelöv, Väg – och järnvägsdata, Indata.  tel: 010-124 01 70   
stig.gredelov@trafikverket.se

• Dragana Hrstic, Väg – och järnvägsdata, Indata.   tel: 010-123 82 33    
dragana.hrstic@trafikverket.se

    Kontaktperson ger genomgång av NVDB på Webb 2012, förhandlar nya 
Dataleveransbilagor och överenskommelsen

    Ordinarie vägnäts leveranser skickas till:
    E-post: NVDB-koordinatorSodr@trafikverket.se

Kontaktpersons uppgifter
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FRÅGOR
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