
BORLÄNGE OCH NVDB



Borlänge och NVDB

• Organisation

• Metoder för dataleverans till NVDB

• Hur vi gör i Borlänge!

• Hur gör andra kommuner? Funderingar till TRV.



Organisation



Stadsmiljö planering

• Landskapsarkitekter

• Projektledare

• Gatuprojektör
– CAD, projektering oftast inhouse

• GIS- och Skogsansvarig
– Systemförvaltning LV/GATA/LTF

– NVDBleveranser



NVDB – Nationella vägdatabasen

Kommunerna levererar data enligt avtal med TRV



Metoder för dataleverans till NVDB

• System - Exv. Nätredigeraren (Sokigo),.., mfl.

• Webbaserad leverans – NVDB på webb

• Epost – Filbaserat



Webbaserad leverans – NVDB på webb

• Används för mindre leveranser och ändringar



Epost – Filbaserat

• Används för större leveranser. Ny- och Ombyggnad av 
vägar och GC-vägar

• Projekteringsdata (CAD) .dwg levereras av 
gatuprojektör/konsult när bygget är igång

• TRV vill ha en shapefil per företeelse….

…. Många företeelser ….

DATALEVERANSBILAGOR

DATAPRODUKTSPECIFIKATIONER

http://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/dokumentation/

http://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/dokumentation/


Projekt automatisering av NVDBleveranser

• Syfte: Projekteringsdata (CAD - .dwg) till 

leveransdugliga shapefiler semiautomatiserat och 

enhetliga leveranser

• Trestegsprocess baserad på:

ArcGIS, Modelbuilder och Python...

.… och en del manuellt arbete



Steg 1 – Modelbuilder

Skapa linje- och punktshaper för vidare processning

1. CAD.dwg (Vägmitt)  ---> Vägmitt geometri till shapeformat

2. Vägmitt i shapeformat ---> splittas vid samtliga 
företeelseändringar (om dessa digitaliserats)

3. Vägmitt i shapeformat ---> tillförs attribut för alla 
obligatoriska företeelser som ska levereras (med rätt 
datatyper och defaults där det är möjligt)

4. Ny shapefil skapas även för ev. Punktföreteelser



CAD projektering.dwg



Modelbuilder



Modelbuilder – egenheter…



Steg 2 – Manuellt arbete 

• Ev. splitta vägmitt vid företeelseändringar 
manuellt om det inte gjorts mha. punkter (i script 
steg 1).

1. Ta bort felaktiga geometrier

2. Digitalisera ev. saknade geometrier

3. Ange attribut för alla företeelser enligt 
dataproduktspecifikationer.

• Digitalisera ev. utgående geometrier



Vägmitt(shape) med företeelseattribut



Steg 3 – Pythonscript, leverans

1. Vägmitt i shapeformat ---> generera en shapefil

per företeelse.

2. Packa shapefiler till en zipfil.

Företeelser som har data som inte är null i 
attributtabellen genererar en ny shapefil med det 
datat för de features som är aktuella



EFTER STEG 3: En shapefil per företeelse



EFTER STEG 3 : kan förbättras



Uppenbara förbättringar

• Anslutande likadana företeelser splittas  Merge

• Rätt koordinatsystem (Sweref 991545  Sweref

99TM)

• … Men generellt bra kritik från handläggarstödet på 

TRV ☺



Hur gör andra kommuner?

Funderingar till TRV

• Manualer. Listor med referenser

• Handläggarstöd. Bra när det funkar, 

personalomsättning

• Generalisering. REGLER s17, s20.

• Slutanvändning, feedback.




