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Prosjektnr/År/Prosjektnavn

Gatenavn - husnummer

Anleggseier

Prosjekt Arkivnr.

Anlegg påbegynt dato

Anlegg avsluttet dato

Arbeidets art Foretak

Foretakets anleggsleder

BreddeAktivitet Kode Fra

Anleggsstatus

Beskrivelse Til Annet

RV

FV

KV

PV

Riksveg

Fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

BreddeAktivitet Kode Fra

Veg

Beskrivelse Til Annet

B

F

GS

S

Busslomme

Fortau

Gang- og 
sykkelveg

Sykkelfelt

R

M

K

P

Rundkjøring

Midtdeler

Kollektivfelt

Parkeringsplass

BreddeAktivitet Kode Fra

Overbygning

Beskrivelse Til Annet

1

2

3

4

Slitelag

Bindlag

Øvre bærelag

Nedre bærelag

5

6

7

Forsterkingslag

Filterlag

Underbygging

Type



BreddeAktivitet Kode Fra

Vegutstyr

Beskrivelse Til Annet

Gj

Gr

M

R

Gjerde

Griser

Murer

Rekkverk

StG

StV

Støygjerde

Støyvoll

Type

BreddeAktivitet Kode Fra

Konstruksjon

Beskrivelse Til Annet

Gj

Gr

M

R

Overgang

Undergang

Bru

Betong

StG

StV

Stål

Tre

Type

Over-/ 
undergang/ 
bru

Material-
type

BreddeAktivitet Kode Fra

Kantstein

Beskrivelse Til Annet

B

G

H

Betong

Granitt

Høyre

V

B

Venstre

Begge

Type

Kantsteins-
type

Kantstein 
side

Aktivitet Størrelse AnnetType

Kantstein
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Aktivitet Koordinater

Fartsdumper

Type

Annet
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