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Temadata:
• Dyrka mark, 

dyrkbar jord

• Flomsoner

• Kulturminner

• Naturtyper

• Arter

• osv. osv.

Brukerstyrt

områdevalg:
• Tegning i kart

• Valg av arealplan

Rapport laget on-

the-fly:
• Objektopptelling

• ArealberegningerArealplaner



• Kartportal på internett for:

– Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, 

Oppland fylkeskommune, Hedmark 

fylkeskommune, Statens vegvesen Region Øst

(Kartverket Hamar deltar i samarbeidet - gir teknisk 

bistand)

– I all hovedsak rettet mot intern bruk

InnlandsGIS



• Arealplaner: nasjonale retningslinjer skal følges 

opp (partene har innsigelsesrett overfor 

kommunene i plansaker)

• Nye behov/muligheter som følge av ny PBL

– Før 2012: Arealplan på papir, i beste fall pdf –

medførte tungvint vurdering av div. 

interessekonflikter

– Nå: Arealplaner etableres digitalt etter en standard 

-> stort potensial for å «arbeide digitalt»

InnlandsGIS - videre



• Plansatsingsprosjektet 2009-2012

– Arealplaner på høring: kopi av alle planer går til 

Statens kartverk for teknisk kontroll, som så gjør 

denne tilgjengelig for InnlandsGIS

– Vedtatte reguleringsplaner: støtte er gitt til 

kommunene for digitalisering

• «Geodataaktiviteter»: Desktop -> Web

– Webkartløsning er «smart» ressursbruk

InnlandsGIS - videre



InnlandsGIS - innhold: arealplaner

• Arealplaner – høring

– Kommuneplaner, kommundedelplaner, 

reguleringsplaner

– Oversendelse av SOSI-fil(er) til kartverket

– Teknisk kontroll -> innlegging i kartverkets nasjonale 

database

– Automatisk rutine hver natt: Eksport fra nasjonal 

database til Sosi -> konvertering og 

tilgjengeliggjøring i InnlandsGIS









InnlandsGIS - innhold: arealplaner

• Arealplaner – vedtatt

– Regionale planer, kommuneplaner, 

kommunedelplaner, 

reguleringsplaner/bebyggelsesplaner

– «Vedtattbasen» hos kartverket blir oppdatert hvert 

halvår, samtidig med det etablerte ajourholdshjulet 

for andre kartdata



• Ca. 100 datasett på vektorform

• Hvorfor?

InnlandsGIS - innhold: temadata



• Ca. 100 datasett på vektorform

• Større teknisk fleksibilitet

– Enklere å symbolisere etter eget ønske

– Enklere å sette opp spørringer/identify

– Enklere å sette opp analyser

• Beredskap (akuttsituasjoner)

– Lokalt tilgjengelig også uten nett-tilgang

– Raskere tilgjengelig

InnlandsGIS - innhold: temadata



• Ca. 100 datasett på vektorform

• Varierende grad av oppdatering hos dataeiere, 

noen datasett er statiske

– > varierende behov for nedlasting av data lokalt

• Utfordring: lokale registreringer som ikke er 

overført til nasjonale databaser

InnlandsGIS - innhold: temadata



• Filnedlasting fra ett nettsted

– Flere metoder for å definere område

• Nedtrekksmenyer fylke/kommuner

• Pek i kart

• Intelligent fritekstsøk

– “Maskin-til-maskin-grensesnitt”

• Ønske: De enkelte “dataeiere” har større fokus 

på datadistribusjon/metadata enn portaler

Ny nasjonal geoportal - Geonorge 



• Personlig henvendelse (DSB, Artskart, Miljødir.)

– Epost med filvedlegg

• Manuell nedlasting vha. nedlastingsapplikasjon 

(Skog og landskap, NGU, NVE, Miljødir.)

• Grensesnitt som gjør det mulig å sette opp 

automatisk nedlasting

– Filnedlasting - shape/sosi (Miljødir., Artskart)

– WFS (Elvemusling, RA, Sak/Arkiv (FM))

– ArcGIS Server - REST (Miljødirektoratet, NVE, RA)

Temadatainnhenting - metoder



• Hver natt: skript tar tak i data på ftp, sjekker 

data på kopibase (de samme attributtene?), 

stopper karttjenester, oppdaterer driftsbasen, 

sletter kopibase, kopierer over fra drift til kopi, 

starter karttjenester

– Transformerer og legger nye data som shapefiler 

inn i zip-filer

– Data inn i PostGIS

Temadataoppdatering



FTP
Manuell bestilling: 

epost/tlf 

Filnedlasting: 

applikasjon

WFS: skript

Filnedlasting 

fra http/ftp: 

skript

ArcGIS Server: 

skript

Driftsdatabase

Kopidatabase

FTP: 

shape

PostGIS





Visuell sjekk



Visuell sjekk: Flomsoner



Visuell sjekk: Flomflaten i 1995



Visuell sjekk: Dyrka mark



Visuell sjekk: Dyrkbar jord



Visuell sjekk: Naturtyper



Nyhet des. 2013: GIS-analyser til folket

• Hva: Tilgjengeliggjøre ressurskrevende 

områdeanalyser for saksbehandlere

• Hvorfor: Enkel tilgang til kompleks og 

sammensatt informasjon

– Selvbetjening

– Fleksibelt

• Hvordan: Legge til rette for å få utført 

analysene i et webgrensesnitt - case-tilpasset og 

enkelt 



GIS-analyser til folket – forts.

• Brukerdefinert valg av område

– Fritt valgt punkt, linje, område

– Reguleringsplan (eller arealformål i denne)

– Kommunedelplan (eller arealformål i denne)

• Brukerdefinert valg av «fagområde»

– Landbruk, miljø, beredskap, kulturvern (+ alle)

• Resultat i form av strukturert PDF

– Arealberegninger

– Objektopptelling



Analysemulighet



Analysemulighet (2)



Analysemulighet (3)



Analysemulighet (4)







• «Forankret» i prosjektet Plan&tema 2015 

(videreføring av Plansatsingsprosjektet)

• I større grad automatisere løyper for 

oppdatering av temadata

– Ønske: Alle relevante dataeiere tilbyr WFS-

tjenester, evt. at andre typer geosynkroniserings-

og geoportalløsninger forenkler datainnhenting 

– Bieffekt: Kommunene/kommunesamarbeidene får 

tilgang til de samme temadataene på vektorform 

som InnlandsGIS

Framtidsplaner



• Nye datasett som er etterspurt av brukerne

• Flere analyser/verktøy

• Kobling mot interne saks-/arkivsystem

= Ferdig for FMOP/FMHE

• Funksjonalitet for høring av planer med flere 

alternativer

= Ferdig

• Visning av flere «høringsgenerasjoner» av 

arealplaner

Framtidsplaner - videre



• Nye datasett som er etterspurt av brukerne

• Flere analyser/verktøy

• Kobling mot interne saks-/arkivsystem

= Ferdig for FMOP/FMHE

• Funksjonalitet for høring av planer med flere 

alternativer

= Ferdig

• Visning av flere «høringsgenerasjoner» av 

arealplaner

Framtidsplaner - videre



• Visning av planomriss fra planoppstart

• Lansering av InnlandsGIS på mobile enheter

= «Ferdig»

• Geointegrasjon

– Kommunikasjon med kommunenes planregister og 

plandialog

• Geosynkronisering

– Hyppigere overføring av plandata 

• Tenke «digital saksbehandling»

Framtidsplaner – videre




