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Punkter

• Kartbruk i plan og byggesak
• Svar på behov - DOK- konseptet
• Datakvalitet
• Digitaliseringsstrategi
• Samles om felles tiltak



Hvorfor er kart og geodata viktig?

Dagbladet, 25. november 2014

Fordi det kan være fryktelig dyrt å gjøre feil!





Kartbruk i plan og byggesak



Mitt hus, min eiendom, mitt planområde 

- Hvilke interesser her?
- Hva gjelder her? 



Meråker, Trøndelag 



Detaljregulering – bo-behandlingssenter, Verdal, Trøndelag 

Kilde Norconsult- Illustrasjon Oslo Works 



KU og andre behov

– Grunnforhold
– Trafikk
– Støy
– Naturmangfold
– Naturmiljø og forurensning
– Naturressurser
– Kulturminner og kulturmiljø
– Nærmiljø og friluftsliv
– Samiske interesser
– Landskapsbilde
– Masser

• Visualisere konsekvenser



Regional aktivitet – kommuner og 
fylker

Flomveier - styrtregn

Flom»veier» – styrtregn
NVE
Avhengig av info fra Kartverket, 
SVV, BaneNor, Kommuner mv



DOK-konseptet 



DOK  - det offentlige kartgrunnlaet



DOK 140 kartlag -
Etatene deler sin faginfo

• De mest relevante data fra 
25 etater
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DOK  - kommuner bestemmer

• Kommunene skal definere sitt DOK
• Kommunene skal ha prosess for å velge relevante data
• Geodatamiljøet sammen med plan og byggesak skal utvikle 

kommunens DOK
– Nasjonale data
– Lokale data

• Kartverket koordinerer  



Vær oppmerksom på 
datakvaliteten!



Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, 
Miljødirektoratet 
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Trafikkulykker, Statens vegvesen



Skredfaresoner, NVE



Fullstendighetsdekningskart



DOK
- Tiltak for å forbedre kvalitet og 

egnethet



DOK er del av nasjonal 
geodatastrategi 2019-2025

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-geodatastrategi---alt-skjer-et-sted/id2617560/?q=geodatastrategi

Tiltakene for DOK 

- bedre kunnskapsgrunnlag
- enklere tilgang
- forenklet budskap

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-geodatastrategi---alt-skjer-et-sted/id2617560/?q=geodatastrategi


DOK egnethet- tiltaksplan 2018-
2020 
• Tiltak hos alle etater



Kommuner må bidra og ta aksjoner for å 
bedre kunnskapsgrunnlaget for sin kommune

• Minst 20 av 140 datasett bygger på at kommunen bidrar
• Kreve avlevering av temadata  fra forslagsstillere
• Legge slike data inn i nasjonale fagbaser
• Informere om ordninger i oppstartmøter mv
• Definere inn i egne kontrakter med konsulenter 

• Temaer der det ofte blir 
gjort ekstra kartlegginger 
er:

• Friluftsområder
• Stier og løyper
• Naturtyper 
• Artsdata
• Flomsoner
• Skreddata
• Grunnforurensning
• Grunnforhold og kvikkleire
• Trafikktellinger
• Universell utforming
• Barnetråkk



Økologisk grunnkart – Noen DOK-data med store 
statlige programmer  



Gjenbruk av data etter offentlige krav                                 

Gjenbruk av data 
Data oppstår i mange private prosesser (KU, konsesjon, utredningsplikt) - må ta vare på 
data innsamlet etter offentlige krav  - i dag går store verdier tapt



Stabilitets-
vurderinger
med radardata

NGU
fra 2019

Insar –ny teknologi – nye data 



PBL 
Bruksprofil i endring 



Svært mange etater tilbyr, felles ressurser,  
felles tilgangspunkt 
- Data til å stole på – siste versjon av fagdata
- Enkel tilgang – standardisert – forutsigbart 
- Tjenester – API  - maskin til maskin

Brukere Geoportal
Felles

infrastruktur
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Bruken er i endring        

http://www.geonorge.no/


Modellbasert vegbygging – billigere å bygge feil i 
modellen

• Bygger veien to ganger
– Digital
– Reell

• Digitalt og standardisert i alle 
faser - V770-metoden

– Tidlig fase  -korridor-planlegging
– Reguleringsplanlegging
– Prosjektering 
– Byggefase
– Drift 

• Krav fra vegprosjekter til
– Hvilke data skal leveres
– Hvordan data skal leveres



Byggesak –digital arbeidsprosess – flyt –kommune

Oslo kommune

DiBK-KS-fellestjenester bygg

MÅ ta grep - Forenkling av budskap 
– jobbe med innholdet 



Full-digitalisering av offentlige prosesser 

• Automatisering

• Sertifisering

• Må kunne stole 
på kildene

• Informasjons-
sikkerhet



Ta gjerne kontakt! 
arvid.lillethun@kartverket.no
kjersti.nordskog@kartverket.no

Takk for oppmerksomheten!



Noen relevante lenker 

Film: http://video.kartverket.no/vi-bygger-
det-nye-landskapet

Andre videoer fra Kartverket
http://video.kartverket.no/

Andre videoer fra Kartverket om Genorge
http://video.kartverket.no/search/perform?search=
geonorge

http://video.kartverket.no/vi-bygger-det-nye-landskapet
http://video.kartverket.no/
http://video.kartverket.no/search/perform?search=geonorge
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