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Avtal avseende *** kommuns medverkan som dataleverantör till och
användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB)
Mellan Vägverket och *** kommun, nedan kallad Kommunen, har följande avtal träffats om
Kommunens medverkan som dataleverantör till och användare av NVDB.
För etablering och drift av NVDB har Vägverket bildat ett NVDB-Råd. Rådet består för närvarande av
representanter från Lantmäteriet, Vägverket, Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Svenska
Kommunförbundet. Vägverket är huvudman för NVDB och därmed beslutande i frågor som rör
ägandet av den Nationella vägdatabasen (NVDB). Före beslut ska sådana frågor behandlas i NVDBRådet, varvid enhällighet ska eftersträvas.

1 § Bakgrund
Mellan Vägverket och Svenska Kommunförbundet har den 11 respektive 15 januari 1999 tecknats ett
Ramavtal avseende uppbyggnad, drift och förvaltning av en nationell vägdatabas (NVDB). Avsikten
är att ramavtalet ska utgöra grunden för kommuns medverkan i NVDB. Ramavtalet har 2001-08-06
följts av Normalavtal med Dataleveransbilaga, bilaga 1 som underlag för avtal mellan Vägverket och
respektive kommun. Normalavtalet har reviderats 2004-10-06 och ligger till grund för detta avtal
mellan Vägverket och Kommunen.

2 § Omfattning av Kommunens medverkan
Kommunens medverkan omfattar:
•

<Initial leverans av vägnät.>

•

Initial leverans av företeelser.

•

Ajourhållning av vägnät.

•

Ajourhållning av företeelser.

Förberedande aktiviteter, Fas 1
De förberedande aktiviteterna i Kommunen <omfattar> <har omfattat> följande:
.
•
•

Inventera utgångsläget för Kommunens datakällor inom kart-, gatu- och LTF-verksamheterna
Analysera resultatet från ovanstående inventering och upprätta Dataleveransbilagan, bilaga 1
samt följa NVDB`s Processbeskrivning. Dokumenten är underlag för det fortsatta arbetet.

•

Planera för genomförande av de aktiviteter som erfordras, genom att följa NVDB`s Kvalitetsplan,
för att Kommunen ska kunna medverka i uppbyggnad och ajourhållning av NVDB.

•

Upprätta områden (polygoner) inom vilka Kommunen åtar sig att ansvara för första leverans och
ajourhållning.

Genom att arbeta enligt Processbeskrivning och Kvalitetsplan får Kommunen stöd för att vidta de
åtgärder som krävs för att uppfylla NVDB:s krav på kvalitetssäkring av processen för leverans av data
till NVDB.
Fas 1 planeras färdig … - … - … och utgör grund för de följande faserna.
Iordningställande av data och första leverans, Fas 2
I fas 2 iordningställs data för leverans till NVDB med stöd av ovan framtagna dokument.
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Leverans kan ske
< när Kommunen kan tillhandahålla uppgifterna till regionalt produktionsstöd (planeras till...)>
< när programvaran Slussen har levererats till Kommunen (planeras till ...) >
< när Kommunen kan tillhandahålla uppgifterna direkt till NVDB-systemet (planeras till ...)>.
Bedömda tidpunkter redovisas i Dataleveransbilagan, bilaga 1.
Om Kommunens vägnät har bättre plannoggrannhet än NVDB:s vägnät kan det tas in i NVDB om
höjdvärden kan bibehållas eller tillskapas på ett godtagbart sätt.
Ajourhållning, Fas 3
När den första leveransen är genomförd inträder ajourhållningsfasen. Ledtider för ajourhållning samt
hantering av uttag och inläggning av uppgifter från och till NVDB redovisas i Dataleveransbilagan,
bilaga 1.

3 § Vägverkets åtagande
Vägverket förbinder sig att svara för följande produkter och tjänster:
•

Ge kontinuerligt stöd och medverkan vid genomförandet av samtliga aktiviteter.

•

Tillhandahålla Processbeskrivning och Kvalitetsplan

•

< Upplåta programvaran Slussen jämte därtill hörande programlicenser för internt bruk. >

•

< Medverka vid installation av programvaran Slussen samt att ge utbildning i denna
programvara.>

•

Medverka vid utarbetande av metoder, rutiner och arbetssätt för Kommunens dataförsörjning.

•

< Medverka vid projektinitieringen i Kommunen. >

•

< Medverka som stöd och rådgivare vid konvertering av data från Kommunens datakällor till
NVDB:s definierade gränssnitt. >

•

< Tillhandahålla manual med ADB-teknisk dokumentation, inkluderande hårdvarukrav, för
programvaran Slussen. >

•

<Tillhandahålla Användarhandledning för Slussen>

•

<Upplåta rättigheter till de programvarukomponenter som ägs av Vägverket och som kan vara till
nytta för Kommunens utveckling av tillämpningar för datautbyte med NVDB eller användning av
NVDB-data>

•

Hålla datamodellen för NVDB stabil över tiden.

•

Vidta åtgärder i syfte att underlätta för Kommunen att använda egna ADB-system för att leverera
uppgifter till NVDB.

•

<Hålla en etableringscentral på regional nivå som används av Kommunen i arbetet med
programvaran Slussen. Kommunen står för de egna personella resurser som behövs för
genomförandet av arbetet medan Vägverket medverkar i och stödjer arbetet.>
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<Tillhandahålla regionalt stöd för dataleveranser till NVDB fram till den tidpunkt då Kommunen
väljer att själv leverera data till NVDB. Tidpunkten kan infalla när kommunen använder datorstöd
som kan generera erforderliga data.>

4 § Kommunens åtagande
Kommunen förbinder sig att svara för följande produkter och tjänster:
•

Genomföra de aktiviteter som beskrivs i Processbeskrivningen och Kvalitetsplanen.

•

Utföra initiala dataleveranser i enlighet med Dataleveransbilagan, bilaga 1.

•

Utföra ajourhållning i enlighet med Dataleveransbilagan, bilaga 1.

•

Hålla hårdvara och nödvändig standardprogramvara för NVDB-arbetet enligt bilaga 2.

•

<Hålla lokaler och personal för fullgörande av sitt åtagande.>

5 § Ersättningar mm
Kommunen får ersättning för sina åtaganden enligt den vid varje tillfälle gällande NVDB-Ekonomisk
modell. Modellen kan förändras över tiden. Över den ekonomiska modellen förfogar NVDB-Rådet.
Enligt Ramavtalet mellan Vägverket och Svenska Kommunförbundet kan Vägverket om särskilda och
avgörande skäl finns, utifrån verksamhetens behov, upprätta särskild överenskommelse med
dataleverantör om ytterligare bistånd. Detta bistånd kan bestå i bidrag till Kommunens
anpassningskostnader. Anpassningskostnad utgör de resurser som, i etableringsfasen, erfordras hos en
dataleverantör, för att denne på ett kvalitetsmässigt sätt skall kunna leverera data till NVDB och
upprätthålla rutiner för dataleveranser i enlighet med NVDB:s krav.
< Överenskommelse om bidrag till anpassningskostnad …>

6 § Rättigheter
Vägverket upplåter vid behov till Kommunen icke exklusiva, inte överlåtbara, exemplar av
programvaran Slussen inklusive bakgrundskarta, jämte därtill hörande programlicens, för användning
inom dataförsörjningen till NVDB. Antalet exemplar av programvaran framgår av bilaga 2.
Kommunen har rätt att nyttja från Vägverket/NVDB erhållet vägnät, omfattande Kommunens yta, för
initial leverans av företeelser samt för ajourhållning av vägnät och företeelser till NVDB.
Kommun, som medverkar fullt ut som dataleverantör, har inom ramen för Kommunens ordinarie
verksamhet, rätt att nyttja från Vägverket/NVDB erhållet vägnät och företeelser omfattande
Kommunens yta för framställning och ajourföring av grundläggande geografisk information. Denna
rätt innefattar rätt att fritt bearbeta och till tredje man sprida sådan bearbetad information, i analog och
digital form. Rättigheten gäller även då kommunen deltar i regional samverkan. Spridning av
obearbetade NVDB-data eller NVDB-data som bearbetats eller kombinerats med andra data i
verksamhet utöver den ordinarie omfattas inte av avtalet.
Kommun, som medverkar fullt ut som dataleverantör, erhåller en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att
hämta och internt nyttja NVDB-data, omfattande Kommunens och angränsande kommuners yta.
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Kommun, som medverkar fullt ut som dataleverantör, äger även rätt att upplåta rättigheter till NVDB
till uppdragstagare för utförande av uppdrag som avser Kommunens ordinarie verksamhet enligt ovan.
Efter uppdragets avslutande ska data återlämnas till Kommunen alternativt förstöras av
uppdragstagaren. Detta nyttjande och återlämnande alternativt förstörande av data ska regleras i
respektive uppdragsavtal.
Vägverket äger i NVDB-verksamheten rätt att låta utföra erforderliga bearbetningar av från
Kommunen inlevererade data.
Upphovsrätten till NVDB-data innehas av de datalevererande parterna gemensamt. Vägverket i
egenskap av huvudman för NVDB upplåter nyttjanderättigheter till NVDB-data. Upplåtelse av
rättigheter till NVDB-data till användare/kunder skall ske i enlighet med principer som NVDB-Rådet
tillstyrkt.
Om detta avtal sägs upp gäller att Kommunen vid avtalets upphörande överlåter alla rättigheter till
inlevererade data till NVDB-verksamheten för fortsatt användning i NVDB-verksamheten.
Kommunen behåller samtidigt alla rättigheter till motsvarande data som finns i Kommunens
verksamhet. Kommunen behåller också rättighet att fortsätta att nyttja den version av NVDB som
Kommunen har erhållit enligt detta avtal före avtalets upphörande och med de rättigheter som anges i
detta avtals 6 §.

7 § Ansvar
Kommunen åtar sig att leverera data till NVDB-verksamheten i enlighet med av NVDB fastställda
specifikationer. I de fall fel iakttages i levererad data, åtager sig Kommunen att avhjälpa bristerna.
I övrigt friskriver sig Kommunen från allt ansvar för följder av nyttjande av informationen, i levererat
skick eller tillsammans med annan information.
Det åligger Vägverket som licensgivare att vid upplåtande av nyttjanderätt till data ur NVDB inskriva
följande klausul ”Licenstagare äger inte rätt att rikta ersättningskrav mot licensgivarens
underleverantörer” i nyttjanderättsavtalet. Parterna är skyldiga att meddela varandra om eventuella
krav som framställs mot någon av parterna som kan härledas till detta avtal om Kommunens
medverkan som dataleverantör till NVDB.
I övrigt friskriver sig Vägverket från allt ansvar för följder av Kommunens nyttjande av
informationen, i levererat skick eller tillsammans med annan information.

8 § Tvist
Tvist föranledd av detta avtal löses vid allmän svensk domstol.

9 § Kontaktpersoner
Vägverkets kontaktperson med anledning av detta avtal är:
Namn:
...
Adress:
Telefon:
E-post:
Kommunens kontaktperson med anledning av detta avtal är:
Namn:
...
Adress:
...
Telefon:
...
E-post:
...
Eventuellt byte av kontaktperson ska omgående skriftligen anmälas till den andra parten.
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10 § Uppföljning
Kontaktpersonerna ska genomföra årliga uppföljningsmöten i syfte att:
•

Utveckla verksamheten kring NVDB.

•

Se över leveransåtagande avseende exempelvis antal företeelser, ledtider för ajourhållning.

•

Följa upp kvalitetsplan och kvalitet på data.

Dessa kontaktpersoner har rättighet att avtala om revideringar av Dataleveransbilagan, bilaga 1
grundat på den årliga uppföljningen och bilaga 2 avseende Kommunspecifika programvaruuppgifter.
Reviderad bilaga undertecknas av respektive kontaktperson.

11 § Giltighet
Detta avtal gäller tills vidare.
Detta avtal kan sägas upp av Kommunen, dock tidigast …år efter detta avtals tecknande, till
upphörande 1 år efter det att skriftlig uppsägning mottagits av Vägverket.
Detta avtal kan sägas upp av Vägverket, dock tidigast 5 år efter detta avtals tecknande, till upphörande
1 år efter det att skriftlig uppsägning mottagits av Kommunen.
< Genom undertecknandet av detta avtal upphör det tidigare den ... mellan parterna ingångna
interimistiska avtalet att gälla >

… 2004 - … - …

… 2004 - … - …

För Vägverket

För *** kommun

..............................................

................................................

Kopia av tecknade avtal bör tillställas Svenska Kommunförbundet, Gatu- och fastighetssektionen,
118 82 Stockholm.
Bilagor
1. Dataleveransbilaga med underbilagor
2. Kommunspecifika uppgifter om standardprogramvara och programvaruantal.
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