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1 Bakgrunn InfraN 
InfraN er betegnelsen på et omfattende informasjonsmodelleringsprosjekt utført i regi av BA-

nettverket, i perioden 2017 – 2020. Arbeidet er finansiert av bl.a. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, Vegvesenet og BaneNor. 

1.1 Hensikt med arbeidet 
Hensikten med arbeidet er å lage en konseptuell modell som kan brukes  

• ved identifikasjon av krav til ulike deler av vegen. Kravene til hvordan veg skal bygges finnes i stor 

grad i håndbøkene fra Vegvesener. I første omgang er utvalgte deler i to av håndbøkene brukt: 

Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019) og Håndbok N200 Vegbygging (2018). 

• ved leveranser av datasett.  

 

Ved identifikasjon av krav, er begrepene som brukes i forbindelse med veg- og gateutforming viktig. 

Håndbøkene bruker disse begrepene for å stille krav. I alle faser av vegprosjekt er det viktig at det 

som prosjekteres og bygges knyttes til kravene. Da er begrepene som brukes i kravstillingen viktig. 

Ved leveranse trengs en informasjonsstruktur, der de ulike delene av vegen identifiseres og forholdet 

mellom disse blir ivaretatt. Her er modelleringsspråket UML en sentral del. UML med visualisering 

gjennom UML Klasse diagram gir mulighet for å spesifisere objekter med deres egenskaper og 

hvordan objektene henger sammen. I UML er objekttyper viktige. Objekttypene bestemmer hvilke 

egenskaper som trengs for hvert enkelt klasse av objekt. Objekttypene er også naturlige koblinger til 

krav som stilles. 

For å identifisere krav til de ulike delene av en veg, er det nødvendig å se på hva slags veg som 

bygges. Eksempel på dette kan være at kravene til bredden på kjørefelt (en forekomst av objekttypen 

Overbygning/Kjørefelt, subtype av Vegelement) finnes ved å se på hvilken type veg kjørefeltet er 

knytta til. Og den modellmessige knyttingen mellom vegelementet kjørefelt og veg går ofte via en 

forekomst av Vegelementsamling. 

Trengs eksempel-figur her?? 

 

1.2 Datateknisk fundament 
Det er i InfraN-arbeidet tatt utgangspunkt i spesifikasjonen som Open Geospatial Consortium (OGC) 

har gjort med Land and Infrastructure Conceptual Model, med kortnavn LandInfra/InfraGML, se 

https://www.ogc.org/standards/infragml. OGC skriver i Overview-delen til LandInfra: 

“The scope of the Land and Infrastructure Conceptual Model is land and civil engineering infrastructure 

facilities. Anticipated subject areas include facilities, projects, alignment, road, railway, survey, land 

features, land division, and “wet” infrastructure (storm drainage, wastewater, and water distribution 

systems). The initial release of this standard is targeted to support all of these except wet infrastructure.” 

I InfraN-arbeidet brukes kun deler av LandInfra, de delene som beskriver infrastrukturprosjekt det 

veg inngår. Det er også så vidt påbegynt et arbeid med LandInfra/Rail, i samarbeid med BaneNor. 

 

 

https://www.ogc.org/standards/infragml
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1.3 Begreper 
(utvides ved behov) 

  

Objekttype Vises som <<featureType>> i UML klassediagrammene 

Kodeliste Vises som <<codeList>> i UML klassediagrammene 

 

1.4 Lesing av UML klassediagram 
En UML-modell består av mange ulike klasser med forbindelser (assosiasjoner). Klassene med deres 

attributter og assosiasjoner er organisert i UML-pakker. Klassene kan vises i ulike slags diagram, der 

UML Klassediagram er det som brukes i dette dokumentet. 

Hvert UML Klassediagram er laga for å få fram et spesielt budskap, dvs en spesiell side ved 

modellen. Det viser altså ikke alt som er bestemt med hver klasse som vises, kun det som er 

relevant for å få fram budskapet. 

Den fulle UML-modellen er altså summen av det alle UML Klassediagrammene viser. 

I denne rapporten brukes først og fremst UML Klassediagram for å forklare selve UML-modellen.  

 

 

Figur 1 Eksempel på deler av strukturen av en UML-modell 

De ulike delene av modellen har ulike symbol/ikon. Noen av de viktige ikonene er forklart i tabellen 

under. 

Ikon Forklaring 

 

UML-pakke, brukes for å samle sammen modell-deler som henger sammen. Svært 
sammenlignbart med mappestruktur i filsystemer. 

 

UML-pakke som er forvaltet i et versjonerings-system. I InfraN-aktivitetene er 
modellen som brukes forvaltet i SOSI Modellregister. Da er modellen tilgjengelig 
for alle, og samtidig sikret forsvarlig forvaltning. 

 

UML Klassediagram 

 
 

UML Klasse 
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For mer om UML-symbolene, også de som ikke vises i tabellen, henvises til generelle UML-veiledere. 

I UML Klassediagram har farge ingen UML-messig betydning. I InfraN er det brukt farge på UML-

klasser for å skille på hvor de ulike klassene kommer fra. Fargebruken går fram av tabellen under. 

UML-klasse med farge Kilde for klassen 

 

Beige/grå: Originalklasser fra LandInfra. Disse er «utenfor InfraN-
kontroll», og må derfor godtas som de er 

 

Grønn farge: Modeller definert av InfraN. Slike klasser kan derfor 
modifiseres etter behov. 

 

Turkis: Brukt på noen klasser som er subtyper av Vegelementsamling. 

 

Med rosa-skjær, også brukt mer skarp rosa: Modell-elementer tatt fra 
NVDB-arbeidet. Dette er også modell-deler «utenfor InfraN-kontrolL», 
og må bare aksepteres slik de er. 

 

Gule PostIt-lapper, legg merke til knekka hjørne. Dette er kun 
huskelapper brukt i UML-klassediagram for å peke på forhold som bør 
avklares. En «ferdig UML-modell» bør ikke ha slike. Har ingen formell 
betydning i UML-modeller. 

  

1.5 Original-modellene 
Originalmodellen fra OGC finnes på deres web-sider, uheldigvis er den «pålitelige versjonen» fra OGC 

bare GML-realiseringen, med XSD-skjemaene. Men det finnes også noen UML klassediagram brukt 

for illustrasjoner. 

UML-modellen med de tilpasninger som er gjort i InfraN-prosjektet er tilgjengelig i SOSI 

Modellregister. Alle figurene i dokumentet er tatt fra denne, unntatt de som dokumenteter 

Alignment og Lineære referanser. Modellen heter «SOSI_Fagmodell_Veg» og finnes som vist på 
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Figur 2 SOSI_Fagmodell_Veg i SOSI Modellregister 

2 Hovedstrukturen fra LandInfra: Veg – Vegelementsamling – 

Vegelement 
 

Original-begrepene i LandInfra (Engelsk): Road – RoadElementSet  - RoadElement 

Oppdeling i samsvar med OGC og også BuildingSmart. 

De viktigste begrepene som utgjør den overordna strukturen i InfraN er: 

• Objekttypen Veg er objekttypen som representerer hele vegen. De kravene og egenskapene som 

gjelder for hele vegen, tilhører denne objekttypen.  I N100 brukes betegnelser som Hovedveg og 

Lokalveg, og det stilles krav til slike. Hovedveg og Lokalveg er eksempler på det som i InfraN 

modellers som subtyper av objekttypen Veg,  

• Objekttypen Vegelement er byggeklossene som trengs for å «bygge veg». Eksempler på 

vegelementer er Slitelag og Frostsikringslag. Begge disse brukes for å bygge veg. Kravene som 

stilles til disse avhenger i stor grad av hva slags type veg de brukes på. 

• Vegelementsamling er mellom Vegelement og Veg. Dette trengs i de tilfeller der det er behov for 

oppdeling av vegen i flere «vegbiter». Eksempel på slik samling er Vegkropp, som i N200 er 

definert som «vegens overbygning og underbygning». Det betyr at Vegkropp er en samling av 

Vegelementer som brukes for å bygge en Veg. 
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Figur 3 Hovedstrukturen fra LandInfra, med norske tilpasninger i grønt. 

 

 

2.1 Hovedstrukturen for Veg 
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Figur 4 Veg og et utvalg av sub-objekttypene 

 

2.2 Hovedstrukturen Vegelementsamlinger 
Burde kanskje vært sagt mer om byggeprosess og faser her 

I InfraN er det identifisert behov for flere vegelementsamlinger. Behovet for vegelementsamlinger er 

i noen grad knytta til fasene i byggeprosessen. Vegelementsamlingene er hovedgruppert i to, se Figur 

5: 

• Oppdeling basert på kravene i N100 og N200.  

o Sideområde, se kapittel 4.1.4 

o Tverrprofil_Gateområde, referanse?? 

o Tverrprofil_Vegområde, se kapittel 4.1.2 

o Vegkropp, se kapittel  4.1.6 

• Oppdeling for å støtte dataleveranser 

o Tverrprofil_SOSI_Vegkropp 
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Oppdelinger som også er med i InfraN-modellen, men som ikke er med i Figur 5 (ennå): 

• Sideanlegg, se kapittel 4.1.5 

• VegOgGateElement, se kapittel 4.1.1 

Dette er oppdelinger som i alle fall i første utgangen av InfraN er utelatt. 

 

 

 

Figur 5 Vegelementsamlinger med subtyper 

2.3 Hovedstrukturen Vegelement 
Vegelementene er byggeklossene som brukes for å bygge vegen. Fordi behovene er ulike i ulike faser 

i byggeprosessen, vil også vegelementene være tilpasset fasene og dermed modellmessig knyttet til 

en vegelementsamling (se kapittel  2.2.) 

Vegelementer inngår som regel i vegelementsamlinger, som igjen beskriver en del av et vegprosjekt. 

I InfraN UML-modellen er også vegelementene knytta sammen i hierarki. Det er derfor viktig å skille 

mellom de to UML-assosiasjon, se tabell under. 
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«er-en/et»: generalisering/spesialisering (også kalla subtyping/supertyping), med 
trekant-symbol 
 

 

«er-en-del-av»: aggregering og komposisjon , med diamant-symbol, enten fyllt eller åpen 
 

 

Fra Figur 6 ser en (fra teksten i øvre høgre hjørne av klasse-figuren) at klassen Vegkropp «er en» 

Vegelementsamling, og klassen VegkroppElement «er et» Vegelement. Det betyr at når en skal si noe 

om hvert enkelt vegelement, brukers klassene som arver fra Vegelement. Til mer generelle ting en vil 

si, til lenger oppe i arve-hierarkiet passer der. 

Når en derimot ønsker å si noe om vegkroppen for en bestemt del av vegen, brukes klassen 

Vegkropp, eller en av de generaliserte klassene over den. 

 

Figur 6 Utsnitt av figur for å vise forskjellen på UML-assosiasjon "er-en" og "er-en-del-av" 

2.4 Vegnettverket 
Vegnettverket er samlingen av alle veger. N100 gir navn på og beskrivelse av noen slike vegnettverk, 

se Figur 7. 

LandInfra-spesifikasjonen fra OGC dekker ikke dette. Når det likevel er tatt med i InfraN, er det fordi 

Vegvesenets håndbøker, spesielt N100, i noen tilfeller beskriver egenskaper ved og krav til vegnettet.   
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Figur 7 Vegsystemet - samlingen av alle veger 

 

3 Mer om bruken av klassen Veg 
Veg er en sammenhengende strekning. Hva som er naturlig enhet for veg kan variere med 

sammenhengen vegen inngår i. Sammenhengen mellom Veg og resten av modellen er forklart i Figur 

3 og Figur 7. I Håndbok N100 brukes begrepene Veg og Gate, uten at det blir helt klart hva som er 

forskjellen mellom de to. Begge inngår i det som i LandInfra kalles Veg. 

3.1 N100 Vegklasser 
Håndbok N100 beskriver Vegklasser, og stiller krav til de ulike klassene. Vegklassene som er definert i 

N100 vises i Figur 8.  
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Figur 8 Veg-klasser i N100 

 

3.2 N100 Gateklasser 
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Figur 9 Gateklasser i N100 

4 Mer om bruken av klassen Vegelementsamlinger 
 

4.1 Oppdeling etter håndbøkene til vegvesenet 
 

 

 

 



15 
 

 
 

            

 

 

4.1.1 Veg og gate-elementer 
 

 

 

 

Figur 10 Veg- og gate-element (Usikker på om denne skal være med, er kanskje dekka av andre) 

 

4.1.2 Tverrprofil vegområder 
Kilde: N1000 C3 

Tverrprofil vegområder er de vegelementene som inngår i vegelementsamlingen 

Tverrprofil_Vegområde. 
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Figur 11 Tverrprofil Vegområder 
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Figur 12 Vegelementer som inngår i Tverrprofil 

4.1.3 Gateområder 
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Figur 13 Gateklasser 
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Figur 14 Gateelementer 

4.1.4 Sideområder 
Sideområde omfatter areal utenfor vegkant og består av følgende arealer: 

- Grøfteskråning  

- Skjæring/fylling 

- Sideterreng 
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Figur 15 Sideområde med definerte Vegelement 

 



21 
 

 
 

            

 

 

Figur 16 Vegelement som inngår i Sideområder 

4.1.5 Sideanlegg 
Sideanlegg er noe som anlegges ved siden av vegen. Sideanlegg inngår derfor ikke i selve vegen, men 

trenger adkomst fra vegen. 

Sideanlegg er antatt å ikke inngå i SOSI Vegkropp (ennå). 
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Figur 17 Sideanlegg 

 

4.1.6 Vegelementsamling – Vegkropp 
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Figur 18 Vegkropp (over og underbygning) etter Hb  N200, med forklaringer 

 

4.2 Vegelementsamlinger for dataleveranser 
 

4.2.1 Leveranse SOSI Vegkropp Normalprofil 
Kommer (kanskje), men se også kap 7.2.2. 
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4.2.2 Leveranse SOSI Vegkropp Vegkroppen 
Kommer (kanskje), men se også kap 7.2.2. 

4.2.3 Leveranse SOSI Vegkropp NVDB 
Kommer (kanskje), men se også kap 7.2.3 

5 Geometri / Linjeføring 
Det er flere typer geometri involvert i InfraN. Her forklares de viktigste. 

5.1 Referanselinje/Alignment 
LandInfra bruker en konseptuell modell for linjegeometri som er laga av OGC og BuildingSmart i 

fellesskap. Modellen gir mulighet for å definere referanselinjer som består av linjer med både 

horisontalkurvatur og vertikalkurvatur. Denne metoden er tatt inn i SOSI Vegkropp uten 

modifikasjoner. 

 

 

Figur 19 Alignment slik OGC har definert 
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5.2 Bruk av lineære referanser 
LandInfra baserer bruken av lineære referanser på ISO19148-prinsippene. Det betyr at vegen selv og 

deler av vegen kan stedfestes ved hjelp av referanselinjer. Slike referanselinjer kan være baser på 

alignement-modellen (se 5.1) eller andre slags linjer. 

 

 

 

 

Figur 20 Bruk av lineære referanser slik LandInfra-modellen sier 

 

Tilleggsmetode for InfraN. 
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Figur 21 Tilleggsmetode (snarvei) for lineære referanser i NorskInfra 

5.3 Vegkropp/Overbygnings-geometri 
Objektene som inngår i vegkroppen kan stedfestes på etter prinsippene beskrevet i kapitlet om 

lineære referanser. Det er også mulig å bruke koordinatbasert stedfesting. 

De fleste objekttypene i vegkroppen er av natur volumobjekter. Disse kan gis en volum-geometri. Det 

har imidlertid også vært vanlig praksis å stedfeste vegkropp-objekter kun med topp-overflata. 

Volumet for objektet er da bestemt ved at en kjenner topp-overflata på det underliggende vegkropp-

objektet. Denne topp-overflata blir bunn-flata på vegkropp-objektet over. 
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Figur 22 Geometri - overbygning 

 

6 Brukerdefinerte utvidelser 

6.1 Proxy-attributter 
I utgangspunktet er det bare lov å legge inn verdier på egenskaper som er en del av den konseptuelle 

modellen. Dette kan i noen tilfeller være for begrensende. Derfor har LandInfra åpnet for muligheter 

for å legge inn brukerdefinerte egenskaper også, såkalte proxy-attributter. 
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Figur 23 Proxy-elementer 

6.2 Prosjektreferanse 
Alle dataleveranser i et vegprosjekt må knyttes til en bestilling. Det forutsettes at det finnes en 

tilgjengelig dokumentasjon av prosjektet. Klassen Prosjektreferanse (se Figur 24) inneholder alle 

egenskapene som knytter leveransen til korrekt plass i prosjektet. Figur 25 viser hvordan klassen 

Prosjektreferanse er knyttet til resten av modellen. 
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Figur 24 Prosjektreferanse 

 

6.3 Komponentreferanse 
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Figur 25 Prosjekt- og komponentreferanse 

 

 

7 Bruk av modellen 
 

7.1 VU053: Rammeverk for kravstilling og informasjonsflyt i vegprosjekter 
Dette er den mest omfattende oppgava. Den omfatter  

• en helhetsmodell på alle grunnlagsdata i et vegprosjekt, og kravene til disse 

• hvordan disse data skal tilrettelegges som grunnlagsmodeller i vegprosjekt 

• hvordan fagmodellene skal etableres, inkludert beskrivelse av retningslinjer for vegbygging 

beskrevet i bl.a. mange håndbøker fra Statens Vegvesen 

• hvordan informasjon om gjennomførte vegprosjekt skal overleveres til byggherre og videre til 

vegforvalter. 
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Denne aktiviteten forutsetter at informasjonsmodellene tilpasses språkbruken i håndbøkene. Den 

forutsetter også at krav til de ulike delene av vegprosjektene uttrykkes på digital form. En del av 

kravene kan nok uttrykkes ved hjelp av UML Klassediagram. Men for en del krav vil UML-modellene 

kun ha pekere/lenker til mer fullstendige krav. Og for å sikre at prosjektgjennomføring er i samsvar 

med kravene, vil en være helt avhengig av faglig programvarestøtte. 

7.2 Standardiseringsprosjekt SOSI Vegkropp 

7.2.1 Leveranse av ferdig prosjekterte data til veg/infrastrukturanlegg til entreprenører 
Dette er den første typen leveranse som inngår av standardiserings-prosjektet «SOSI Vegkropp». 

Innhold i leveransen PV (ProsjektertVeg), ev del-leveranser: 

• PVa DimensjonerendeParametre: Overordna kriterier for vegdesign. Disse er samlet i modell-

elementene DimensjonerendeParametre_Veg, se Figur 26. 

• PVb Normalprofil med senterlinje: Inn-parametre for vegdesign på det konkrete vegprosjektet. 

Dette er de data som ble brukt for beregning av vegen. Dersom vegdesignet må justeres, vil det 

være disse data som må justeres. 

• PVc Vegkropp: Ferdig beregna veg, klar til bygging. Dette er data som skal være tilstrekkelig til å 

bygge vegen slik den er designet. 

 

 

 

 

 

Figur 26 Dimensjonerende parametre Veg, inngår i leveranse PVa. 
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Figur 27 Leveranse SOSI Vegkropp - normalprofil 
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Figur 28 PVb: Tverrprofil/Normalprofil-leveranse i SOSI Vegkropp (viser mye det samme som figuren over, men med flere 
nyttige gule lapper) 

 

7.2.2 Leveranse av som-bygget-dokumentasjon av veg 
Dette er den andre typen leveranse som inngår av standardiserings-prosjektet «SOSI Vegkropp». 

Denne leveransen følger samme struktur som leveranse av ferdig beregna veg, ref leveranse PVb 

beskrevet over. 

7.2.3 Leveranse til NVDB 
Dette er den tredje typen leveranse som inngår av standardiserings-prosjektet «SOSI Vegkropp». 

NVDB-leveranser er en tilpasset som-bygget-leveranse, basert på eksisterende NVDB-

informasjonsmodell (legg merke til rød farge på klassene). 
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Figur 29 NVBD Overbygning – mulig leveransemodell? 

7.2.4 Leveranse til FKB 
Dette er den fjerde typen leveranse som inngår av standardiserings-prosjektet «SOSI Vegkropp». 

FKB-leveranse er også primært en som-bygget-leveranse, basert på eksisterende informasjonsmodell 

for FKB. 

 

8 Utfordringer som ennå ikke er løst 
 

8.1 Sammenheng mellom leveranser for ulike prosjekt-stadier og behov 
Figuren under viser eksempel på hvordan Slitelag foreslås modellert på de ulike stadiene beskrevet i 

dokumentet. Mer arbeid må til for å løse dette. 
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Figur 30 Uløst utfordring: Hvordan sikre informasjonsflyt mellom ulike stadier i prosjekteringen? 

 

8.2 Dekke ulike dokumentasjonstyper og prosesser i vegprosjekt 
Dette er mer beskrevet i VU053-dokumentasjonen, se f.eks. 

https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/informasjon 

 Ennå ikke tatt inn i InfraN-modellen. 

 

https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/informasjon

