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Objektdefinisjoner
Date : 13. april 2016

Under finnes en liste over alle objektdefinisjoner som er anvendt i standarden.
a|b|f|g|h|i|k|l|m|o|p|r|s|t|u|v

Anlegg - Angir et avgrenset areal som fungerer som morobjekt for alle de tilhørende
underobjektene. Et anlegg kan også inneholde delområder/delanlegg.
Armlene - Støtte for en persons arm når den sitter/reiser seg
Belysning - Gjenstand for opplysning av en flate eller et objekt.
Belysningsarmatur - En beholder for en lyskilde som er montert på vegg, tak, dekke, stolpe,
m.fl.
Benk - Gjenstand primært laget for å sitte på for flere personer
Benkebord - Sammensatt objekt av benk og bord
Bjelke - Avlang gjenstand som har støttende/bærende funksjon
Bord - Møbel med vannrett flate og ben eller annet understell
Bordplate - Gjenstand på toppen av et understell som sammen utgjør et bord.
Busk - Busk, flerårig plante med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, f.eks.
rips, rose, einer, vier.
Flaggstang - Stolpe til å feste flagg i.
Fundament - Bærekonstruksjon som overfører lasten fra byggverk til byggegrunn
Gjerde - NVDB: Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr.
Gras - Lavere vegetasjonsdekke av flerårige grasarter som kan klippes.
HardtTerrengelement - Harde flater i forbindelse med veier og plasser defineres som harde
terrengelementer.
Infrastrukturutstyr - Teknisk utstyr og installasjoner
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Kant - Kant: Skille mellom to dekker. Vishøyde lavere enn 50cm. Det monteres normalt ikke
rekkverk på kant. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på lavere dekke i fremkant)
kan variere. NVDB: Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)
Konstruksjon - Et konkret og avgrenset objekt som fyller en funksjon. Konstruksjonen kan
være enkel eller sammensatt, og bestå av ulike materialer. Eksempler kan være støttemur,
trapp, mindre bygning, rekkverk, skjerm, leskur, port, gjerde.
KunstneriskUtsmykning - Kunstnerisk utformet objekt eller installasjon
Lekeplassutstyr - Utstyr brukt til lek
LøkOgKnollvekster - Løk: En fortykket stand av underjordiske grunnblader nederst på
stengelen til løkplanter Knoll: Botanisk reservoar med opplagsnæring, runde i formen
MyktTerrengelement - Enkle formbare flater av myke materialer som jord, bark, sand o.l.
Oppmerking - Oppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere bruk av et anlegg/delområde
eller element.
Overvannsrenne - NVDB: Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket
dreneringssystem eller grøft
Pergola - SNL: byggverk av stolper eller søyler overbygd med stokker eller bjelker lagt med
åpne mellomrom, som regel beregnet på å bli overgrodd av slyngplanter. Kan tjene som lysthus
eller omramming av en hagegang.
PlantekasseUrne - Beholder for plante
Plantekum - En perforert kum for beskyttelse av rotsystem
Pullert - Mindre stolpe for å hindre ferdsel, og/eller som holder for lys.
Ramme - Bærekonstruksjon hvor de enkelte konstruksjonselementene er forbundet med
hverandre.
Rampe - Skrå flate for gående eller rullende trafikk mellom to forskjellige nivåer
Rekkverk - NVDB: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101
(231)). Rekkverk er en fysisk sikring som skal hindre at mennesker og kjøretøy utsettes for fare.

Renovasjon - Gjenstand for oppbevaring av avfall
Rist - Rammeverk av parallelle eller kryssende deler
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Ryggstøtte - Støtte for en persons rygg når den sitter.
Sitteflate - Tilrettelagt gjenstand for å sitte på.
Skilt - Utstyr for informasjon eller signal.
Skiltplate - Plate eller holder for grafikk.
Skjerm - NVDB: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse.
Skal også hindre vind, innsyn,
Sluk - Gjenstand med en perforert overflate for oppsamling av overvann. Synlig del av
overvannssystem.
SoneRom - Angir ikke-fysiske arealer, soner og rom innenfor et anlegg.
Stammevern - Beskyttende element som plasseres rundt stammen på et tre for å unngå
kjøreskader og annen ytre påvirkning.
Staude - SNL: Flerårig urteaktig plante med skudd som visner ned om høsten, men med røtter
som overvintrer.
Stol - Gjenstand primært laget for å sitte på for en person.
Stolpe - Avlang gjenstand som har støttende/forlengende funksjon
Støttemur - Støttemur: Konstruksjon med vishøyde høyere enn 50cm. Det kan monteres
rekkverk/gjerde/brystning på støttemur. Vishøyde (høyde mellom topp fremkant og høyde på
lavere dekke i fremkant eller bakkant) kan variere. NVDB (Støttemur): Byggverk som brukes for
å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som
sikringstiltak. Tosidig mur: Se Gjerde
Sykkelstativ - Gjenstand for oppstøtting og sikring av sykkel.
Terrengelement - Terrengelement er en overflate som kan være hard eller myk.
Trapp - NVDB: Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal
Tre - SNL: Tre, plante med forvedete skudd og som oftest sekundær tykkelsesvekst. Treet er
ugrenet fra grunnen slik at det utvikles en stamme med en trekrone i toppen. Treet vokser i hele
levetiden. Hver vår eller vegetasjonsperiode vokser det ut et nytt årsskudd. Toppskuddet øker
stammelengden, mens sideskuddene utvikler seg til grener
Trebeskyttelse - Gjenstand for beskyttelse av trær.
Uisolert konstruksjon med tak - Bygg for vern mot vær og vind. Ikke ment for varig opphold.
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Kan brukes om konstruksjoner for oppbevaring.
Understell - Ramme/struktur som holder oppe et bestemt objekt.
UtendørsUtstyr - Utstyr er løs eller fastmontert møblering for utendørs bruk.
Vannarrangement - Konstruksjon utformet for behandling av vann i form av f.eks. vannspeil,
vannstråler, vannfall. Kan etableres i forbindelse med naturlige vassdrag eller bekk. Kan
inneholde belysning og elektrisk pumpesystem.
Vanningsanlegg - System for manuell eller automatisk vanning av grøntareal
Vegetasjon - SNL: Vegetasjon, sammenfattende betegnelse for hele plantedekket eller alle
plantesamfunn i et gitt område. Vegetasjon er morobjekt for andre som for eksempel tre og
busk.
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