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VeiGIS 

VeiGIS 

Programmet inneholder skjermbilder for veier, broer og bommer, men en kan også registrere data om stikkrenner, snuplas-
ser mm, samt behandlingsforslag for disse. 

For den enkelte vei har en/kan en legge inn informasjon om Navn, når veien er bygget, i hvilken del av eiendommen den er, 
om det er en hovedvei eller sidevei, om standard på bærelag og slitelag er tilfredsstillende mm. En statuskode (med tilhø-
rende fargekoding) kan også benyttes for på en enkel måte å visualisere f.eks, veier med behandlingsbehov. Planlagte og 
utførte behandlinger/tiltak kan registreres, med dato for når det bør gjøres/er gjort, kostnad, mengde (f.eks. antall meter 
på veien som bør høvles) 
samt kommentarer/notater. 
Disse notatene kan f.eks. 
være en arbeidsbeskrivelse til 
entreprenør for hvordan job-
ben/tiltaket skal gjennomfø-
res. (Denne informasjonen 
kommer også med når en 
lager rapporter) 

En kan også legge inn bilder 
eller dokumenter for den en-
kelte vei.  

 

NORSKOG har i samarbeid med Løvenskiold Vækerø og InterNova AS utviklet en veidatabase, slik 

at eiendommen kan sørge for å ha en god oversikt over alle veier, bommer, broer, stikkrenner 

mm. på eiendommen. 

Etterhvert som det blir stadig færre ansatte på eiendommene øker behovet for å ha rasjonelle 

systemer og rutiner for håndtering av denne informasjonen, slik at en f.eks. kan ha god oversikt 

over når de enkelte veier sist ble høvlet eller om veiene har god nok bæreevne. 

Informasjonen i databasen er koblet mot data i ArcGIS, slik at en kan visualisere og søke frem 

ønsket informasjon. Programmet er utviklet i Access2010 og forutsetter at både Access2010 og 

ArcGIS10 eller nyere er installert.  

Programmet kan installeres på enkeltstående PC eller på server. 



2 

Disse vil bli lagret (komprimert) inne i databasen, slik at en slipper å ha en egen mappestruktur for disse dokumentene eller 
mappene. En kan også legge opp linker til eksterne filer eller web-adresser om ønskelig. 

Bommer og broer kan også tilordnes den veien de ligger på, slik at når en er inne på en konkret vei vil en se hvilke bommer 
og/eller broer som ligger på/til denne veien. 

 

 

 

 

 

 

Herfra kan en gå direkte til detaljskjermbildet for aktuell bro eller bom 

 

 

 

En kan også registrere be-
handlingsforslag/tiltak, 
opprette dokumenter,  bil-
der mm eller legge inn 
kommentarer på den enkel-
te bro (eller bom) 

 

 

 

 

Når en sitter med store datamengder er søkemuligheter sentralt, og VeiGIS har to forskjellige forhåndsdefinerte søkeskjerm-
bilder: 

Et søkebilde der en kan 
søke frem både veier, 
broer og bommer ba-
sert på ”predefinerte 
verdier” , og hvor resul-
tatet vil ble en liste 
over f.eks. aktuelle 
veier, og hovedinfor-
masjon for den enkelte 
vei. Her vises det også 
hvor mange behand-

lingsforslag det er på veien, fordelt på om de er ut-
ført, planlagt eller forsinket. (Forsinket = Dato for når 
behandlingen skulle gjennomføres er passert).  

Resultatet av et slikt søk kan vises i kartet, dvs. at 
fremsøkte veier (eller bommer eller broer) marke-
res/selekteres i ArcMap. 

 

Dersom en gjør et søk i ArcMap kan de tilsvarende 
veiene, broene eller bommene søkes frem i VeiGIS 
vha.  
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For å søke frem behandlingsforslag er det et eget søkebilde 

En kan begrense søket sitt basert på kombinasjon av behandlingsforslag, dato for når forslaget er/skal gjennomføres/er 

gjennomført, status (dvs. om forslaget er utført, planlagt, forsinket eller ikke angitt (ikke gitt dato) og område. 

I eksempelet nedenfor er det søkt frem alle forsinkete behandlingsforslag for veier.  

I tillegg til de for-

håndsdefinerte 

søkemulighetene 

kan en benytte 

Access sin inne-

bygde søkefunk-

sjonalitet eller 

filtrering. 

 

Resultatet av et søk kan skrives ut eller eksporteres til fil (Excel, PDF mm). I Excel kan en så redigere innholdet slik at en 

f.eks. gjør det til en arbeidsordre til veientreprenør. 

Forhåndsvisning av rapport: 

  

 

 

 

 

Rapport etter eksport til Excel, og noe 

redigering: 

 

 

 

 

 

Hvordan finne alle veier som IKKE er høvlet siden 2009 og vise disse i ArcMap? 

I forbindelse med planlegging er en ofte mer opptatt av hva som ikke er gjort enn hva som allerede er gjort. En kan ikke di-

rekte søke frem f.eks. alle veier som ikke er blitt høvlet siden 2009., men en kan benytte flg. fremgangsmåte: 

Søk frem alle veier som ER høvlet til og med 2009 (Søk i Behandlingsforslag) 

Vis disse veiene i ArcMap 

I ArcMap kan en så ”snu dette utvalget” - og vil da sitte igjen med alle veier som IKKE er blitt høvlet siden 2009. Disse 
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F I R M A N A V N  

vil da være utvalgt/selektert i ArcMap 

Kan deretter søke frem disse i VeiGIS vha 

 

I ArcMap kan veiene, broene og bom-

mene visualiseres på forskjellige måter, 

og en har tilgang til dataene om den 

enkelte vei, bro eller bom, samt behand-

lingsforslagene for disse. 

 

I bildet under ser vi informasjon om 

broen vi velger, samt behandlinger for 

denne broen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilaget (med tilhørende informasjon) kan legges inn flere ganger i ArcMap, og symboliseres på forskjellige måter, slik at det 

f.eks. er enkelt å vise enten veiene symbolisert etter veitype eller kvalitet på bærelag og slitelag 

 

VeiGIS er nå til uttesting hos Løvenskiold Vækerø, men vil være klart for salg på ettersommeren. 

Pris: 12.000 kr 

Interesserte bes ta kontakt med Jens Kolstad, NORSKOG, 22 51 89 45 / 913 35 485 / jens.kolstad@norskog.no 

Lilleaker, 11.07.2012 


