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ForordForordForordForord 
Til innhold 

 
Dette er en veileder for planer utarbei-
det etter Plan- og bygningsloven og 
gjengitt på digital form.  Veilederen om-
fatter både utarbeidelse og overføring 
av den digitale gjengivelsen av planene.  
Denne utgaven av veilederen er en førs-
te utgave.  
 
Denne veilederen er ment å være et 
supplement til Miljøverndepartementets 
basisveiledere T 1382 Kommuneplanens 
arealdel og T 1381 Reguleringplan Be-
byggelsesplan,  T 1377 Kartgrunnlag for 
plan- og byggesaksbehandling og SOSI 
Plandata.  (Veilederen ble utformet ut 
fra da gjeldende SOSI Plandata versjon 
3.3.  Siden er SOSI blitt oppdatert til 
versjon 3.4.  Det er denne versjonen 
som i utgangspunktet hentes opp på 
nettet, men derfra kan tidligere versjo-
ner også hentes opp). 
 
Veilederen er tenkt som et praktisk 
oppslagsverk og hjelpemiddel for alle 
som arbeider med gjengivelse av planer 
digitalt, både for forslagsstiller i planut-
arbeidelse og kommunale myndigheter 
ved mottak, bearbeidelse og forvaltning 
av den digitale gjengivelsen av planen.  
Hovedfokus settes på kommu-
ne(del)planer og reguleringsplaner, 
spesielt utarbeidelse av reguleringspla-
ner. 
 
Digital gjengivelse av planer krever pre-
sise regler for at gjengivelsen skal bli 
ensartet. Arbeidet med veilederen og 

arbeider forut for denne, har avdekket 
at det på flere områder mangler slike 
presise retningslinjer.  Veilederen be-
skriver løsninger så langt det har vært 
mulig på nåværende stadium, men på 
flere områder er det fortsatt behov for 
avklaringsprosesser som ligger utenfor 
mandat og tidsramme for denne veile-
deren.  Det henvises bl.a. til Planlov-
utvalgets arbeid med revidering av plan-
bestemmelsene i Plan- og bygnings-
loven.  
 
Innholdet i denne veilederen er ikke 
uttømmende, verken med hensyn til 
planfaglige, kartfaglige eller juridiske 
spørsmål.  Den må derfor brukes sam-
men med lovtekst, forskrifter og de pre-
siseringer og tolkninger som er gitt, og 
sammen med standarder, produktbe-
skrivelser, datamodell og annet veiled-
ningsmateriell på området. 
 
Det foregår for tiden en omfattende 
overgang til bruk av digitale planverktøy 
ved utarbeidelse og lagring av planer.  
Etter hvert som flere vinner erfaring på 
området, vil det bli behov for supplering 
og videre detaljering av veilederen.  Hå-
pet er at veilederen allerede nå kan 
være til nytte som oppslagsverk.  Ved 
hjelp av kommentarer, innspill og for-
slag fra brukere vil veilederen ytterlige-
re kunne forbedres ved neste utgivelse. 
 
Veilederen er blitt til gjennom prosjek-
tet "Plandataforvaltning", som Miljø-
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verndepartementet startet i 2001.  Ar-
beidet skjedde i en prosjektgruppe med 
disse deltakerne: 
 
• Prosjektleder Wenche Stinessen, 

Trondheim kommune 
• Anne Elvenes, Oslo kommune 
• Jørgen Havig, Bærum kommune 
• Terje Lønseth, Buskerud fylkes-

kommune 
• Thorolf Trolsrud, Statens kartverk 
• Kåre Ivar Melsæther, Miljøvernde-

partementet 
• Ketil Omberg, Miljøverndeparte-

mentet 
 

Videre har Tor Bernhardsen ved Asplan 
Viak gitt verdifulle bidrag til veilederen. 
 
Miljøverndepartementet takker alle som 
har bidratt i arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøverndepartementet 
Avdeling for regional planlegging 
Juli 2001, 1. utgave 
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1. BAKGRUNN OG BEHOV  Til innhold 
 Dette kapittelet beskriver bakgrunnen og 

behovet for veilederen, samt oppbygging-
en av veilederen, med angivelse av et ”pro-
sesshjul” med 4 ”stasjoner” som en av bæ-
rebjelkene i veilederen.  

 
 1.1 Bakgrunn 
 For tiden foregår det en omfattende over-

gang til bruk av digitale planverktøy ved 
utarbeidelse og lagring av planer.  Men 
erfaringene så langt har vist at det som 
hittil fins av standarder og veiledningsma-
teriell, gir muligheter for svært ulike måter 
å løse den digitale gjengivelsen på.  Denne 
veilederen vil derfor gi anbefalinger om 
hvordan den digitale planen bør være. 
 

 
 

1.1.1 Forutgående aktiviteter 
 Det er flere forhold som danner grunnlaget 

for arbeidet med veilederen, bl.a.: 
• Arealdokumentasjonsprogrammet i 

regi av Miljøverndepartementet - 
AREALIS 

• Planlovutvalgets arbeid 
• Nasjonal standardisering i SOSI plan-

datagruppen 
• Kurs i digitale reguleringsplaner i regi 

av foreningen GEOLOK 
 

Arealdokumentasjon 
• AREALIS 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

Arealdokumentasjonsprogrammet
”Arealdokumentasjonsprogrammet"  har 
vært gjennomført av Miljøverndepartemen-
tet i perioden 1997-2000.  AREALIS er blitt 
et begrep for arbeidet med arealinforma-
sjon på digital form.  Hovedhensikt med 
AREALIS er å få fram data i planleggingen 
for å sikre bedre arealplaner, mer forutsig-
barhet og færre innsigelser på sviktende 
grunnlag. 
 
I arealdokumentasjonsprogrammets tiltak 

http://www.dep.no/md/
http://www.statkart.no/arealis/index.html
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Forvaltning av plandata 
• Forprosjekt 
• Delprosjekter 2001 
 
 
 
Forprosjektet anbefalte følgende visjon for et 
forvaltningssystem for plandata: 
 
Det må opprettes et landsdekkende informasjonssystem som 
gir brukeren innsyn og tilgang til gjeldende planer og som 
muliggjør kobling av kart, tematisk informasjon, eiendomsin-
formasjon og andre registre. Forvaltningsløsningene på 
kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå må spille sammen for 
å sikre kvalitet, unngå dobbeltlagring av informasjon og 
uklarhet om versjoner. 

6 heter det: ”Hvordan bedre tilgang til pla-
ner for publikum og offentlig forvaltning”. 
 
Videre arbeid knyttet til digital gjengivelse 
av planer tas opp under prosjekter under 
tittelen ”forvaltning av plandata”, først 
gjennom et forprosjekt gjennomført i 2000.  
 
Høsten 2001 ble prosjektaktivitetene satt i 
gang, men i et mindre omfang enn foreslått 
i forprosjektet.  Arbeidet ble organisert i 3 
delprosjekter: 
 
A. Standarder og veileder for utarbeiding 

av digitale planer 
B. Nasjonal plankatalog tilgjengelig på 

Internett 
C. Tilgang til gjeldende kommuneplaner 

via Internett 
 
Denne veileideren er et resultat av del-
prosjekt A.  Delprosjekt B og C er nærme-
re beskrevet under punkt 1.1.2. 
 

Planlovutvalget: 
 
 

Planlovutvalget 
Planlovutvalget har lagt fram sin første 
delinnstilling, NOU 2001:7, hvor det bl.a. 
er foreslått en ny § 5 i Plan- og bygningslo-
ven. Foreslått paragraf vil gi kommunene 
mulighet for å kreve at planer skal leveres 
digitalt.  Den vil også gi mulighet for for-
skrifter om minimumskrav til innhold og 
utforming. 
  
Denne veilederen vil få stor betydning når 
eventuelle forskrifter skal utformes. 
 

SOSI: 

 

Nasjonal standardisering 
Nasjonal standardisering innen plandata 
har pågått noen år.  Fokus har vært kon-
sentrert rundt planer etter Plan- og byg-
ningsloven.  Noen få kommuner har vært 
aktive hele tiden, men det siste året har det 
vært en markant økning både fra kommu-
ner og konsulenter i antall forespørsler og 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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innspill til standardiseringsarbeidet.  Inn-
spillene har vist at det er deler av planda-
takapitlet i den nasjonale standarden 
(SOSI) som er vanskelig tilgjengelig.  Slike 
tema vil bli tatt opp og belyst nærmere i 
denne veilederen. 
 

Foreningen GEOLOK: 
 

 

Kurs i digitale reguleringsplaner 
Foreningen GEOLOK har arrangert flere 
regionale kurs om digitale reguleringspla-
ner.  Responsen på kursene har vært stor, 
og kursene har gitt verdifulle erfaringer 
som det er bygd videre på i denne veilede-
ren.  Tilbakemeldingene har vist at det er 
mulig å legge ulike tolkninger av standar-
den til grunn ved utarbeidelse av digitale 
planer og at behovet for veiledningsmate-
riell er stort. 

 
 

1.1.2  Parallelle aktiviteter 
BYGGSØK 
• eByggesak 
• ePlansak 
 

 

  

BYGGSØK (eByggsak, ePlansak) 
Prosjektet BYGGSØK er et 3-årig samar-
beidsprosjekt om effektivisering av bygge-
saker, plansaker og delingssaker ved hjelp 
av elektroniske hjelpemidler.  BYGGSØK 
har som mål at tiltakshaver skal kunne gå 
på nettet og finne all relevant informasjon. 
 
ePlansak er definert som et delprosjekt 
under BYGGSØK.  Det er sterk sammen-
heng mellom prosjektene ePlansak og 
”Forvaltning av plandata”, men arbeidene 
under ePlansak er ennå ikke kommet i 
gang, og innspill derfra vil neppe bli klare 
før arbeidet med denne utgaven av veile-
deren er fullført.  Videre ligger det an til at 
disse prosjektinitiativene kan koordineres. 
 
Nasjonal Plandatakatalog (Delprosj. B) 
Miljøverndepartementet har iverksatt ar-
beid med å opprette en nasjonal plankata-
log for planer etter Plan- og bygningsloven 
- hovedsakelig kommune- og regulerings-
planer.  Katalogen skal gjøres tilgjengelig 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://geolok.no/
http://www.byggsok.be.no/
http://www.dep.no/md/
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på Internett.  Arbeidet ledes av Statens 
kartverk.  Katalogen vil inneholde identifi-
kasjon av planen og en del sentral informa-
sjon om  hver plan (metadata).  Planav-
grensing (omriss) og planbestemmelser 
blir i første omgang ikke knyttet til selve 
katalogen, men katalogen vil kunne inne-
holde pekere til slike og andre data.  Tek-
nisk realiseres registeret i en relasjonsda-
tabase.  Katalogstrukturen er opprettet, og 
noen data lagt inn.  Videre arbeid er å leg-
ge inn mer data, og å gjøre katalogen bed-
re tigjengelig på Internett. 
 
Skannede kommuneplankart på Inter-
nett (Delprosjekt C) 
Miljøverndepartementet er i full gang med 
å opprette en nasjonal innsynsløsning for 
skannede versjoner av alle landets kom-
muneplaner på Internett.  Arbeidet ledes 
av Statens kartverk.  Teknisk blir dataene 
håndtert som beskrevet i kapittel 7.2.   
 
Planbestemmelser og tegnforklaring kan 
knyttes til vektorisert planavgrensning.  
Historiske data (4-års syklus) tas vare på 
ved arkivering av hvert enkelt originalda-
tasett.  Rasterdataene vil trolig bli arkivert i 
en GIS-base for rasterdata, og som er tilret-
telagt for videre visning på Internett.   I 
tillegg til den nasjonale løsningen vil hver 
enkelt kommune, etter behov kunne lagre 
dataene lokalt. 
 
Disse to siste aktivitetene (Delprosjekt B 
og C) er samordnet med utarbeiding av 
denne veilederen, og med versjon 3.3 av 
SOSI plandata. 

 

http://www.dep.no/md/
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1.2  Mål for veilederen 
 

1.2.1  Målgrupper  
 Fokus i veilederen settes på kommu-

ne(del)planer og reguleringsplaner, spesi-
elt utarbeidelse av nye reguleringsplaner. 
 
Veilederen er tenkt som et praktisk opp-
slagsverk og hjelpemiddel for alle som ar-
beider med gjengivelse av planer digitalt.  
 
Forslagsstiller bør kunne finne nyttige råd 
i forbindelse med utarbeidelse av planen. 
En meget stor andel av planforslagene som 
behandles, er utarbeidet av konsulenter på 
vegne av forslagsstiller.  Digitale metoder 
tas i bruk av stadig flere.  Dersom planut-
arbeidelsen gjøres skikkelig og i henhold 
til omforente standarder allerede fra star-
ten av, vil mye kunne spares i nøyaktighet 
og behandlingstid.  Veilederen vil gi anbe-
falinger om hvordan planutarbeidelsen bør 
være og hvordan dataene bør være for 
overføring til behandling. 
 
Kommunale myndigheter mottar planfor-
slag til behandling, og må kontrollere mot-
tatte data før disse kan legges inn i kom-
munale systemer.  Den digitale utgaven av 
planen krever som regel bearbeidelse for å 
kunne gå inn i kommunens forvaltnings-
system for plandata.  Veilederen vil gi råd 
om overføringsformater, digital plangjen-
givelse og digital forvaltning av planer. 
 
Hvis anbefalingene i veilederen følges, vil 
det bli enklere for publikum og andre bru-
kere som har behov for tilgang til planin-
formasjon, ved at den blir tilgjengelig på 
ensartet måte. 
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1.2.2  Målsetting  
 Målsettingen med veilederen er primært å 

være et oppslagsverk under utarbeidelse 
og forvaltning av digitale planer, med ho-
vedfokus på kommuneplan og regule-
ringsplannivået.  Den skal presentere sent-
rale anbefalinger og retningslinjer, videre-
bringe forslag til gode løsninger basert på 
erfaring fra deltakere og bidragsytere og gi 
praktiske råd og vink.  Den skal således 
sette leseren i stand til å løse oppgavene på 
mer hensiktsmessig og effektiv måte. 
 
Veilederen skal være et hjelpemiddel på 
produsentsiden for å sikre standardisert og 
kvalitetssikret produksjon og leveranse av 
digitale plandata.  Det er sannsynlig at 
overgang til digitale plandata vil være et 
middel for å effektivisere den kommunale 
saksbehandlingen, spesielt innen bygge-
sak, plan og deling.  På dataeiersiden skal 
veilederen derfor være et hjelpemiddel for 
å sikre effektiv tilrettelegging og forvalt-
ning av digitale plandata, og sikre at datae-
ne gjøres tilgjengelige og brukes.   
 
Veilederen skal supplere annet tilgjengelig 
materiell som andre utgitte veiledere og 
standarder. Målet er for eksempel ikke å 
gjengi SOSI-standarden komplett, men 
lette forståelse av hva standarden sier og 
hvordan den kan anvendes.  Den skal også 
forklare sentrale ord og uttrykk.  Det pre-
siseres at veilederen ikke er ment som læ-
rebok i saksbehandling eller GIS, for dette 
henvises det til annen litteratur. 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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1.3  Oppbygging veilederen 

 
 Fig: sammenheng mellom dokumentasjon, plan-
legging, bygge- og delesaksbehandling og frade-
ling/gjennomføring av byggetiltak 

Veilederen beskriver forhold knyttet til 
digital gjengivelse av plan.  Plandataene er 
en del av et større kretsløp.  Med utgangs-
punkt i dokumentasjon av grunnlagsdata 
utarbeides planer, på bakgrunn av planer 
utføres bygge- og delesaksbehandling, på 
bakgrunn av bygge- og delevedtak gjen-
nomføres byggetiltak og fradeling, og der-
etter skal dette igjen dokumenteres, og 
ringen er sluttet. 
 
Denne veilederen konsentreres om saks-
feltet planlegging, og dette saksfeltet er 
komplekst.  Illustrasjonen under viser en 
del sammenhenger mellom flyten av digita-
le data, saksbehandling og saksdokumen-
ter. 
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Planlegging: Sammenheng mellom flyt av digitale data, saksbehandling og saksdokumenter 
 
 
  

 
Fig: Dataflyt i planforvaltningen 
 

Videre beskrivelse tar utgangspunkt i den-
ne illustrasjonen. Dataflyten for plan be-
skrives i illustrasjonen som en sirkel som 
vi har omtalt som ”prosesshjul”. 
 
Veilederen deles inn etter samme planhie-
rarki som finnes i Plan- og bygningsloven 
med egne kapitler for kommuneplan og 
reguleringsplan.  For hver plantype be-
skrives ”stasjoner” underveis i planproses-
sen, som til sammen danner et ”prosess-
hjul”.  Stasjonene er kalt: 

1. Anskaffelse datagrunnlag 
2. Planframstilling 
3. Mottak og kontroll 
4. Vedlikehold 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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Fig: Dataflyt illustrert som et ”prosesshjul” 
 
 
 
 

 
Fig: Sammenheng mellom dataflyt og saksbe-
handling og publikums muligheter for innsyn 
 

 
Under disse overskriftene vil det bli rede-
gjort for relevante forhold knyttet til den 
spesifikke plantypen. 
 
Denne utgaven av veilederen vil konsent-
reres om tema hvor ”skoen trykker mest”, 
dvs. nye reguleringsplaner, men også and-
re relevante forhold vil bli omtalt. 
 
Saksbehandlingsrutiner kan variere.  Som 
følge av dette fokuserer veilederen på akti-
vitetene og ikke tidspunkter i forhold til 
saksbehandlingen.  Muligheter for innsyn 
vil kunne finnes fra det tidspunkt planleg-
gingen kunngjøres igangsatt og  til saken 
er avsluttet, avhengig av hva som er tilret-
telagt digitalt 
 
I beskrivelsen vil det ved hjelp av symbo-
likk / tegn bli angitt hva som er pålagt, 
minimumskrav eller kun er anbefalinger 
eller råd. 

  = må (pålegg) 

  = bør (minimum) 

  = kan (tips, anbefaling) 

  = spørsmål (fortsatt avklaring nød-
vendig) 
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2. LOVVERKET - PLANER OG PLANDATA  Til innhold 
 

Digital gjengivelse og forvaltning av planer 
vil berøre flere lovverk.  I dette kapitlet 
omtales det juridiske grunnlaget for fram-
stilling av planer, plandata og kart.  Lov-
verket danner det formelle grunnlaget for 
”prosesshjulet” som vi benytter som gjen-
nomgående figur og strukturerings-
grunnlag.  I tillegg utdypes hjemler og 
krav som gjelder kart og kartbruk, samt 
plandatas relasjoner til saksbehandlings-
data og eiendomsdata.  
 

2.1  Berørte lovverk 

 
Fig: Omtale av lovgrunnlaget for framstilling av 
planer og basiskart  

Som en vil se av det følgende er gjeldende 
regelverk i liten grad tilpasset lagring, 
bruk og utveksling av plan- og kart-
informasjon i digital form.  
 

 
 

2.1.1 Plan- og bygningsloven med for-
skrifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) 
• Teknisk forskrift (TEK) (Forskrift om 

krav til byggverk og produkter til bygg-
verk) 

• Forskrift om saksbehandling og kont-
roll (SAK) 

 
 
 
 
 
 
 

Det mest sentrale lovverket er Plan - og 
bygningsloven. 
Plan- og bygningsloven forvaltes av: 
• Miljøverndepartementet (MD) - Plan-

delen 
• Kommunal- og regionaldepartementet 

(KRD) - Byggesaksdelen 
 
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77 (PBL) har regler om planer, planinn-
hold, saksbehandling, deling, bygging, 
med mer.  Den har ingen bestemmelser 
om fremstilling, bruk og oppbevaring av 
kart i plansammenheng.  Loven omtaler 
bare "planen".  
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0034.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0034.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.dep.no/md/
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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TEK-forskrift til PBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK-forskrift til PBL 

 
 

Forskrift av 22. januar 1997 nr. 33 om krav 
til byggverk og produkter til  byggverk, 
tekniske forskrifter (TEK) til Plan- og byg-
ningsloven, angir at det er kommunen som 
har det formelle ansvar for å opprette og 
holde ved like et nødvendig kartgrunnlag 
for oppgaver etter Plan- og bygningsloven.  
 
Kap. II Kartverk i forskriften har følgende 
ordlyd: 
 
"Kommunen skal påse at det blir utarbei-
det kart for: Reguleringsplaner, bebyggel-
sesplaner, veg-, vann- og kloakkplaner og 
for andre formål som omhandles i Plan- og 
bygningsloven eller forskrift. 
 
Kommunen skal fremme forslag om kart-
verk og påse at det holdes ajour."  
 
 
Forskrift av 22. januar 1997 nr. 34 om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker, 
saksbehandlings-forskrifter (SAK) til Plan- 
og bygningsloven angir en del unntak fra 
PBL's regler om søknad, ansvar og kont-
roll.  Dette gjelder offentlige veganlegg 
samt jernbanetekniske anlegg.  Forutset-
ningene er at det enkelte tiltak er detaljert 
avklart og fremgår av regulerings- eller 
bebyggelsesplan med tilhørende illustra-
sjonsplan.  
 

 
 

2.1.2  Annet lovgrunnlag 

 
 

 
 
Delingsloven: 
 
 
 
 
 

Følgende lover og forskrifter er også rele-
vante å vurdere i forbindelse med etable-
ring av digitale plandata: 
 
Lov om kartlegging, deling og registrering 
av grunneiendom (delingsloven)  av 23. 
juni 1978 med tilhørende forskrifter.  Opp-
lysninger om eiendomsforhold er viktig for 
all plan- og byggesaksbehandling.  De-
lingsloven inneholder regler for eiendoms

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0034.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0034.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0034.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780623-070.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780623-070.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19780623-070.html
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Offentlighetsloven: 
 
 
 
 
Forvaltningsloven: 
 
 
 
 
 
Meglerloven: 
 
 
 
 
 
Arkivloven: 
 
 
 
 

lingsloven inneholder regler for eiendoms-
oppmåling, føring av eiendomskart og for 
føring av grunneiendoms-, adresse- og 
bygningsregister (GAB).  Delingsloven er 
under revisjon, jfr. NOU 1999:1 Lov om 
eiendomsregistrering. 
 
Lov om offentlighet i forvaltningen av 19. 
juni 1970 nr. 69 (offentlighetsloven) inne-
holder regler for innsyn i saker med mer. 
 
Lov om behandlingsmåten i forvaltnings-
saker av 10. februar 1967 (forvaltningslo-
ven) inneholder regler for saksbehandling, 
klageadgang med mer. 
 
Lov om eiendomsmegling av 16. juni 1989 
nr. 53 (meglerloven) inneholder bestem-
melser om meglers plikt til å undersøke og 
gi korrekt informasjon om eiendommer. 
 
Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126 
(arkivloven) med forskrifter inneholder 
regler om oppbevaring dokumenter, her-
under krav til dokumentformater for elekt-
roniske dokumenter i offentlige arkiver. 
 
Når det gjelder andre aktuelle lover, for-
skrifter, standarder mv. vises det til side 21 
i Miljøverndepartementets veileder T 1377 
Kartgrunnlag for plan- og byggesaks-
behandlingen. 

 
 

2.2 Aktuelle veiledere 
 
 
 
Kommuneplanens arealdel: 
 
 
 
 
 
 
Regulerings- og bebyggelsesplan: 
 
 

Kort omtale av MD’s planveiledere: 
 
T 1382  Kommuneplanens arealdel, revi-
dert utgave pr. 01.11.2001 
Basisveileder for utarbeiding, utforming 
og behandling av kommuneplanens areal-
del.   
 
T 1381 Reguleringsplan Bebyggelsesplan, 
revidert utgave pr 01.11.2001.  

http://www.lovdata.no/all/nl-19700619-069.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19700619-069.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-053.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19890616-053.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
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Kartgrunnlag : 

Basisveileder for utarbeiding, utforming 
og behandling av reguleringsplaner og 
bebyggelsesplaner.  
 
T 1377 Kartgrunnlag for plan- og bygge-
saksbehandlingen.  Versjon 2.0,  juni 2001 
Veileder om etablering og drift av kom-
munens kartverk i henhold til kapitlet om 
kartverk i de tekniske byggeforskriftene.  
Omtaler også EUREF89 med kartbladinn-
deling. 
 

 
 

2.3 Planlegging etter Plan- og byg-
ningsloven 

 
 

2.3.1 Planhierarkiet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Følgende typer arealplaner er angitt i PBL, 
og er alle aktuelle å gjengi og forvalte på 
digital form:  
 
Planlegging på riksnivå 
I henhold til Plan- og bygningsloven (PBL 
§ 17-1) kan Kongen stille opp  generelle 
mål og rammer og gi retningslinjer for den 
fysiske, økonomiske og sosiale utviklingen 
i fylker og kommuner som skal legges til 
grunn ved planlegging etter PBL.  Plan-
nivået omfatter rikspolitiske retningslinjer 
(RPR), rikspolitiske bestemmelser (RPB) 
og 100-metersbeltet langs sjø.  Plannivået 
omtales ikke videre i denne veilederen. 
 
Fylkesplan og fylkesdelplan 
Følgende gjelder i henhold til Plan- og 
bygningsloven (PBL § 19-1, 5. ledd): 
 
"I fylkesplanen fastsettes også retningslin-
jer for bruken av arealer og naturresurser 
i fylket når det gjelder spørsmål som får 
vesentlige virkninger ut over grensene for 
en kommune eller som den enkelte kom-
mune ikke kan løse innenfor sitt område, 

å i h f fl

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120023/index-dok000-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-004.html#17-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-004.html#17-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-005.html#19-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-005.html#19-1
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og som må ses i sammenheng for flere 
kommuner i fylket."  I samme paragrafs 6. 
ledd heter det at det kan utarbeides 
delplaner som er geografisk eller tematisk 
avgrenset.  Plantypen beskrives ikke nær-
mere i denne veilederen. 
 
Kommuneplan og kommunedelplan 
Følgende gjelder i henhold til PBL § 20-1, 
2. og 4. ledd: 
 
"I hver kommune skal det utarbeides en 
kommuneplan.  Planen skal inneholde en 
langsiktig og en kortsiktig del.  Den lang-
siktige del omfatter: 
- mål for utviklingen i kommunen, ret-
ningslinjer for sektorenes planlegging og 
en arealdel for forvaltningen av arealer og 
andre naturressurser.”…   
”Det kan utarbeides arealplan og hand-
lingsprogram for del av kommunen og 
handlingsprogram for bestemte virksom-
hetsområder.”   
 
Til arealdelen kan det gis utfyllende be-
stemmelser (PBL § 20-4, 2. ledd).   
Disse bestemmelser danner grunnlaget 
for den juridiske arealdelen med plankart 
og bestemmelser.  
 
Kommunedelplanen er en del av kommu-
neplanens arealdel, men kan for eksempel 
være en mer detaljert utdyping for et geo-
grafisk område som tettsted, kystsonen, 
fjellområde med tilhørende plankart og 
bestemmelser.  En kommunedelplans 
arealdel har formelt samme innhold, be-
handlingsform og rettsvirkning som en 
kommuneplan, men er gjerne mer detal-
jert. 
 
Det kan også utarbeides kommunedelplan 
for et bestemt tema. 
 
Kommuneplanens arealdel, herunder  
kommunedelplan omtales mer detaljert i

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html#20-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html#20-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-006.html#20-4
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kommunedelplan omtales mer detaljert i 
kapittel 4. 
 
 
 
 
Reguleringsplan 
Følgende gjelder i henhold til PBL § 22.: 
 
"Med reguleringsplan forstås i loven her 
en detaljplan med tilhørende bestemmel-
ser som regulerer utnytting og vern av 
grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse 
og det ytre miljø i bestemte områder i en 
kommune innenfor den ramme som §§ 25 
og 26 angir.” 
 
I § 26 Reguleringsbestemmelser heter det:  
 
”Ved reguleringsplan kan det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser om utfor-
ming og bruk av arealer og bygninger i 
reguleringsområdet.  Bestemmelsene kan 
sette vilkår for bruken eller forby former 
for bruk for å fremme eller sikre formålet 
med reguleringen." 
 
Disse bestemmelser danner grunnlaget 
for den juridiske reguleringsplanen med 
plankart og bestemmelser.  Plantypen 
omtales mer detaljert i kapittel 5. 
 
”Mindre vesentlige endringer i regule-
ringsplan kan gjøres av det faste utvalget 
for plansaker” (PBL § 28-1 nr. 2) 
 
Bebyggelsesplan 
Følgende gjelder i henhold til PBL § 28-2: 
 
"Med bebyggelsesplan forstås i loven en 
plan vedtatt av det faste utvalget for plan-
saker selv, og som fastlegger arealbruk og 
utforming av bygninger, anlegg og tilhø-
rende utearealer innefor et nærmere av-
grenset område hvor det etter arealdelen 

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#22
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#26
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#28-2
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#28-2
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av kommuneplan eller reguleringsplan er 
stilt krav til slik plan som grunnlag for ut-
bygging."   
 
En bebyggelsesplan er således mer detal-
jert enn en reguleringsplan.  Det juridiske 
innholdet er som for reguleringsplanen. 
 
Illustrasjonsplan 
Begrepet "illustrasjonsplan" finnes ikke i 
PBL,  men i teknisk forskrift.  Det har der-
for ingen selvstendig rettsvirkning.  Illust-
rasjonsplanen kan være et arbeidsredskap 
som benyttes for å illustrere tilleggsinfor-
masjon eller vise mulig realisering av spe-
sielle løsninger for hele eller deler av pla-
nen.   
 
Mer om juridisk plan og illustrasjon. 
Plan- og bygningsloven gir føringer for 
hvilket innhold planene skal ha avhengig 
av plannivå.  Planinnhold som følger av 
lovens bestemmelser omtales som juridisk 
innhold i planen.  Juridisk planinnhold er 
tildelt entydige betegnelser og verdier i 
SOSI-standarden, og skal gjengis i den 
digitale planen. 
 
Innhold som tas med i planen for å lette 
gjenkjennelse (faktiske opplysninger) el-
ler vise mulig realisering (framtidig situa-
sjon), omtales som illustrasjon.  Som nav-
net sier, er dette kun illustrasjoner som 
ikke refererer til noen bestemmelse i lo-
ven og som ikke vil endre rettsvirkningen 
av planen dersom de utelates.  Slik infor-
masjon bør holdes adskilt fra den juridiske 
delen av planen, og anbefales samlet i en 
egen illustrasjonsplan. 

 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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2.3.2  Planens dokumenter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En komplett plan består av: 
• plankart 
• bestemmelser 
• beskrivelse 
• saksutredning 
• vedtak 
Plankartet og bestemmelsene er rettslig 
bindende.  Normalt er plankart og be-
stemmelser tilstrekkelig for å gjengi pla-
nen, men det kan hende at også vedtak og 
planbeskrivelse er nødvendig for å gjengi 
planens intensjoner. 
 
Alle planens dokumenter er aktuelle å 
gjengi og forvalte på digital form. 
 
Plankart 
Plankartets innhold vil variere med de en-
kelte plantypene.  For utforming og inn-
hold vises det til veileder T 1381 (R/B-
plan) og T 1382 (K-plan).  Digital gjengi-
velse av kommuneplanens arealdel og re-
guleringsplan omtales nærmere i kapittel 
4 og kapittel 5. 
 
Vedtatt plankart skal foreligge som papir-
kart (analogt), utferdiget i 4 like eksemp-
larer, med påtegning om godkjennings-
myndighet (originalt plankart). 
 
Kopi av godkjent plankart skal gi identisk 
informasjon som originalen.  Kopien kan 
være analog, som originalen, eller digital.  
Det er bare originalen av plankartet som 
er rettsgyldig, ikke digitalt lagrete data. 
 
Ved digital produksjon av plankart består 
dette av både digitalt basiskart og digitale 
plantema.  Disse bør lagres separat. 
 
Planbestemmelser 
Planbestemmelsenes innhold vil variere 
med de enkelte plantypene.  For utforming 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
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og innhold vises det til veilederne T 1381 
og T 1382 
 
Saksutredning 
Saksutredning er et dokument som gir et 
sammendrag av planen og hvilke sentrale 
dokumenter som er knyttet til: kart, plan-
bestemmelser mm.  Saksutredningen leg-
ges fram for avgjørende myndighet for 
vedtak.  Saksutredning er som begrep 
ikke definert i PBL.  Planmyndigheten står 
derfor fritt i å utforme dokumentet ut fra 
de behov som foreligger. 
 
Vedtak  
Planvedtaket inneholder avgjørende myn-
dighets korte vedtak med saksnummer og 
dato.  Vedtaket er basert på saksutred-
ningen.  
 
Planbeskrivelse, saksutredning og vedtak 
håndteres normalt i et sakssystem, og kan 
koples digitalt til planen dersom 
GEOLOK-kopling er installert mellom GIS 
og SAK-system, og planene er tildelt enty-
dig planident. 
 
Det understrekes at plankartene og do-
kumentene hører nøye sammen, også når 
de er på digital form. 
 

 
 

2.4  Krav til fagkyndighet ved ut-
arbeiding av digitale planer 

 Plan- og bygningsloven § 27-1 Utarbeiding 
av reguleringsplan slår fast at planene skal 
utarbeides av fagkyndige, og gis en enty-
dig og forståelig form.  Kravet er satt av 
hensyn til planens rettsvirkninger og be-
rørte parters rettssikkerhet.  Med fagkyn-
dighet menes at planleggene må ha kunn-
skaper om: 
 
• Plansystemet (Hvilke planer som kan 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://geolok.no/
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#27-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#27-1
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brukes i forskjellige situasjoner) 
• Planprosessene (Hvordan planene 

skal behandles for å få rettsvirkning) 
• Plankart (Kartmessig framstilling av 

det en vil oppnå gjennom planen) 
• Planbestemmelser (tekstlig supple-

ment og utdyping av plankartet) 
• Planleggingsverktøy (Arbeidsmetoder 

og hjelpemidler for utarbeiding av 
planene) 

• Digitale verktøy og metoder (Digitale 
arbeidsmetoder og hjelpemidler for 
utarbeiding av planene) 

• Andre relevante forhold. 
 

 
 

2.5  Hjemmel og krav angående 
kart og kartbruk 

 
2.5.1 Hjemmel  

 
 
Planlovutvalget peker  i NOU 2001:7  på: 
- Overordnet myndighet har i dag ingen klar hjemmel 

for å pålegge kommunen å utarbeide plankart i digital 
form og på et standardisert format.  

- Kommunen har på sin side heller ikke hjemmel for å 
stille tilsvarende krav til private planforslag. 

- Det er uklart om hvilke faktiske forhold kommunen 
kan pålegge at søkeren stedfester og kartlegger, for 
eksempel om kommunen kan kreve at søkeren rekvi-
rerer kartforretning for eiendomsgrensene, når klare 
grenser er et vilkår for å kunne behandle saken. 

- Med unntak for eiendomsregisteret (GAB) er rappor-
tering fra kommunene for oppdatering av nasjonale 
geografiske  databaser ikke lovregulert, men beror på 
et frivillig samarbeid. 

- Statens ansvar for det offentlige kartverket er ikke 
lovregulert, men beror alene på de årlige bevilgnings-
vedtakene i forbindelse med statsbudsjettet. 

- Det er ikke gitt bestemmelser om kart for de enkelte 
verneplaner og begrensninger i arealbruk som utar-
beides med hjemmel i naturvernloven, foru-
rensningsloven med videre. 

 

Som nevnt  ovenfor under pkt. 2.1.1 finnes 
det i dag ingen direkte lovhenvisning i 
Plan- og bygningsloven om kartfremstil-
ling  og kartbruk.  Planlovutvalget peker i 
NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional 
planlegging etter Plan- og bygningsloven 
på at en rekke forhold vedrørende kart og 
stedfestet informasjon i plan- og bygge-
saker ikke er fastlagt i lov eller forskrift. 
 
Alle kommuner må disponere et kart-
grunnlag (kartverk ), slik at kommunen 
kan løse sine oppgaver etter Plan- og byg-
ningsloven.  Det følger av lovens § 1 at 
dette gjelder hele kommunens areal, i ut-
gangspunktet ut til grunnlinjen.  Kartver-
ket må tilfredsstille relevante krav til nøy-
aktighet, fullstendighet og detaljering.  
Kartverket må kunne presenteres på en 
klar og forståelig måte. 
 
Miljøverndepartementet anbefaler at kart-
verket forvaltes i digital form. 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/utredninger/nou/022001-020005/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/utredninger/nou/022001-020005/index-dok000-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.dep.no/md/
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2.5.2  Krav 

 Kartgrunnlaget skal holdes oppdatert med 
de faktiske forhold som gjelder, og som 
hører til oppgaver etter Plan- og byg-
ningsloven.  Kravet innebærer for det førs-
te at kart som skal danne basis for plan- og 
byggesaksbehandling må være tilfredsstil-
lende oppdatert i forbindelse med den ak-
tuelle sak.  Kravet innebærer dessuten at 
kartgrunnlaget må holdes løpende opp-
datert. 
 
Kommunen bør sørge for at alle relevante 
geodata som blir rapportert inn til kom-
munen i forbindelse med kommunens 
saksbehandling, kan brukes til å holde 
kartverket oppdatert.  God forvaltning av 
kartdata innebærer å legge til grunn for-
nuftige prinsipper for dataflyt og for hvor-
dan kartdata skal gjøres tilgjengelig for 
andre brukere, både i kommunen og uten-
for. 
 
Kommunen må sørge for at alle gamle 
data, inkludert det historiske kartverket, 
blir arkivert på en betryggende og til-
gjengelig måte for ettertiden, jfr. § 6 i ar-
kivloven. 
 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-126-002.html#6
http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-126-002.html#6
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3. GENERELT OM DEN DIGITALE METODIKKEN  Til innhold 
 
 I dette kapitlet omtales den digitale metodikken 

som ligger til grunn for representasjon og etab-
lering av digitale kommune- og reguleringsplan-
data.  En del grunnlegende begreper blir omtalt, 
samt aktuelle fil-formater.  Kapitlet omtaler ge-
nerelle metoder og løsninger, mens spesielle 
teknikker for etablering av digitale plandata er 
omtalt i kapittel 4, kapittel 5 og kapittel 6.  

 
 

3.1 Hvorfor digitale data 
 

3.1.1 Hvorfor digitale grunnlagsdata 
 Miljøverndepartementet anbefaler kommunene å 

gå over til digital kartforvaltning, og at kommu-
nenes kartverk forvaltes i samarbeid mellom 
kommunene, Statens kartverk og andre større 
geodatabrukere, fortrinnsvis basert på Geo-
vekstavtalen.  Det digitale kartgrunnlaget bør i 
størst mulig grad følge gjeldende standarder om 
anbefalt detaljering, avhengig av utbyggingstett-
heten i de enkelte områder av kommunene. 
 
Ved mer omfattende GIS-løsninger knyttet opp 
mot sakssystemer gjøres planinnholdet tilgjenge-
lig hos den enkelte saksbehandler.  Det kan der-
ved benyttes direkte som tekst eller kartutsnitt i 
dokumenter og innstillinger til politiske utvalg. 
 
Digital produksjon av data vil gi muligheter for 
gjenbruk av dataene i flere sammenhenger, for 
eksempel for FKB-data og reguleringsplandata, 
som kan benyttes til situasjonskart, megleropp-
lysninger, ekspropriasjonskart mv, og vil være 
grunnlag for uthenting av stikningsdata.  Digitale 
reguleringsplandata kan også benyttes som te-
magrunnlag ved kommuneplanrullering vedrø-
rende gjeldende reguleringssituasjon og hvilke 
planer som skal tilsidesettes av kommuneplan. 
 

http://www.dep.no/md/


Veileder digitale planer Side  28  av  127 

 
 

3.1.2  Hvorfor digitale plandata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Analog framstilling av plankart skjer på grunnlag 
av manus for de enkelte arealbrukskategoriene 
(kommuneplan) og reguleringsformålene (regu-
leringsplan).  Hensikten er å lage trykkeplater 
for de enkelte fargene m.v. som planen skal in-
neholde.  Det er plankartet som er det primære. 
 
Ved digital framstilling av planene blir planene 
lagt opp som databaser.  Plandatabasen, egen-
skapsdatabasen og kartdatabasen (grunnkartet) 
kobles til hverandre.  Derved oppnås digital-
teknikkens gevinster til både å effektivisere utar-
beidelsen av planene, å gi planene en større an-
vendelse, å koble data mot hverandre mv.  Selve 
plankartet er nå redusert til en utskrift / plott fra 
databasen, eventuelt med påfølgende trykk.  
(Det er likevel det originale, og fortsatt analoge, 
plankartet som er det offisielle og som rettsvirk-
ningene er knyttet til). 
 
Digitale plandata er spesielt nyttige for å effekti-
visere den kommunale saksbehandlingen knyttet 
til: 
• byggesaker, plansaker og delingsaker 
• betjeningen av eiendomsmeglere 
 
Andre fordeler med digital plandata: 
• Ved senere rullering av planen er det ikke 

nødvendig med en komplett nykonstruksjon, 
men kun endringer av tidligere datagrunn-
lag. 

• Det kan tas utsnitt av planen, til videre bear-
beiding. 

• Planen kan legges ut på Internett, slik at 
mange kan se den. 

• Flere planer kan sammenstilles, slik at pla-
nene kan ses i sammenheng, f. eks. innen 
kommunen, over kommunegrenser eller alle 
kommunene i et fylke. 

• Det kan knyttes egenskaper til enkeltele-
menter i planene.  Derved kan egenskapene 
vises direkte på plankartet. 
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• De enkelte tema i planen kan legges på hver 
sine lag.  Derved kan lagene vises eller ikke 
vises etter behov. 

 
I de senere år er det opprettet standard for ko-
ding av plandata som baserer seg på de enkelte 
arealbrukskategorier i Plan- og bygningsloven.  
Dette innebærer at digitale plantema både kan 
knyttes mot presentasjonsopplysninger for tryk-
king, og kan integreres i et geografisk informa-
sjonssystem. 

 
 

3.2  Sentrale begreper og viktige 
grunnlagsdata 

 
3.2.1 Begreper 

 

Vektordata 
Matematisk sett er en vektor "et linjestykke med 
en bestemt retning", f. eks. det rette linjestykket 
mellom to koordinatgitte punkter.  Kartdata er 
gjerne bygd opp av koordinatgitte punkter og 
linjestykker.  Slike kartdata kalles for vektordata.  
I vektormodellen er punkt, linjer og flater de 
geometriske objektene som bærer informasjo-
nen.  Hvert objekt kan gis en identitet (ID) og en 
temakode.  Andre mer detaljerte egenskaper kan 
også knyttes til disse geometriske objektene.  
Digitalisering av plankart på digitaliseringsbord 
og på dataskjerm resulterer i vektordata.  Pro-
duksjon av nye planer i DAK- og GIS-verktøy 
resulterer også i vektordata. 
 

 
Fig: egenskaper i bygningsregisteret (GAB) 

Egenskaper 
Egenskaper er tall, bokstaver eller ord som ka-
rakteriserer et geografisk objekt.  Det kan for 
eksempel være temakoden, som angir objektty-
pen (bygning, veg, grense, vann osv.).  Eller det 
kan være en unik identitetskode (ID) som identi-
fiserer objektet – som for eksempel bygnings-
nummer eller er et internt løpenummer i data-
systemet.  Det kan også være en mer utfyllende 
tallmessig eller verbal beskrivelse - for eksempel 
arealstørrelse, grunneiers navn og adresse osv. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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Topologidata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Topologi og spaghettidata 
I den topologiske modellen beskrives det, uten 
bruk av koordinater, hvordan objektene er knyt-
tet sammen og hvordan de ligger i forhold til 
hverandre.  Topologi dannes på vektordata, ved 
hjelp av basiselementene "knutepunkt" og "len-
ker".  Et knutepunkt er et punkt hvor linjer mø-
tes, eller det kan også være et nærmere angitt 
punkt på en linje.  Lenker er linjestykker som 
starter og ender i et knutepunkt.  Topologien i 
dataene beskrives så ved hjelp av nummererte 
knutepunkt og lenker, samt tre tabeller: knute-
punkttabell, lenketabell og polygontabell.  Det er 
nødvendig å danne topologi for å kunne utføre 
analyser (overlay, nettverkanalyser o.l.) på data-
ene. 
 
Vektordata uten topologi kalles ofte for spaghet-
tidata.  Denne type data har således begrenset 
anvendelse.  I DAK-programvare dannes det 
normalt ikke topologi på data.  Slike data fram-
står derfor som spaghettidata. 
 

 Snapping 
På dataskjermen er det ikke lett å treffe eksakt et 
punkt med angitte koordinater.  Det er derfor 
utviklet funksjoner i programvaren som gjør at 
punkt som ligger nær andre punkt og / eller lin-
jer kan flyttes automatisk, slik at de korrespon-
derer mht. koordinatverdiene.  Snapping kan 
bare utføres på vektordata.  Det  kan angis en 
maksimal avstand ("snappe-avstanden").  Innen-
for den flyttes punktene automatisk. 
 

 
 

Rasterdata og skanning 
Kartdata kan også være i form av digitale bilder 
(rasterdata). Digitale bilder av analoge planer 
opprettes ved skanning.  Skanningen resulterer i 
et regulært rutenett (raster) med svært små ru-
ter - vanlig rutestørrelse er fra 15 mykron (1 
mykron = 1/1000 mm) opp til 200 mykron.  Ved 
skanning benyttes også utrykket  ”dots per inch 
– dpi” for oppløsningen.  Hver rute (eng. pixel) 
inneholder en tallverdi - gråtoneverdi fra 0 - 255.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#27-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#27-1
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Gråtoneverdiene korresponderer med gråtonene 
i kartet, og angir således ikke noen egenskap 
(veglinje, boligformål osv.) til de objektene som 
er representert i kartet. 
 
Skal rasterdata benyttes i GIS må rasterdataene 
være koordinatbestemt  (georeferert). 
 
Kart kan skannes i farger, med suksessiv skan-
ning av magenta, cyan og gul, og lagring av far-
geverdiene i hver pixel.  Rasterdata blir lett store 
i volum, og det er derfor utviklet ulike løsninger 
for å komprimere dem. 
 

 Vektorisering 
Rasterdata kan gjøres om til vektordata i en au-
tomatisert prosess - kalt vektorisering.  Her blir 
linjestrukturene i rasterdataene identifisert, 
knekkpunktene koordinatsatt og linjeelementene 
(vektorene) (Kommentar fra KO: Tja, se spørs-
mål om vektor ovenfor, kfr DH) knyttet sammen 
til sammenhengende linjer.  For å kontrollere de 
vektoriserte data og for å få dem opp på et "intel-
ligent" nivå, med ID, temakoder osv., må det van-
ligvis gjennomføres et betydelig etterarbeid på 
vektoriserte data. http://www.lovdata.no/all/tl-
19850614-077-007.html#27-1 
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Koordinatsystem 
Koordinater bestemmes i et koordinatsystem.  
Av praktiske grunner benyttes det en rekke ulike 
typer koordinatsystem.  Men den vanlige kart-
bruker vil i det daglige vanligvis bare trenge å 
forholde seg til noen få.  Kartkoordinatene refe-
rerer seg til en geodetisk referansesystem (da-
tum).  Enkelt kan man si at referansesystemet 
(datumet) forteller hvordan koordinatystemet er 
”festet” til jordoverflata.  I Norge benyttes det i 
dag to offisielle geodetiske datum: NGO1948 og 
det nye EUREF89.  I tillegg benytter noen kom-
muner egne lokale datum.  For overslagsbereg-
ninger kan vi vanligvis overføre kartkoordinate-
ne direkte til lengder i terrenget.  Mer nøyaktig 
utstikking krever alltid at kartkoordinatene kor-
rigeres for projeksjonsforvanskninger, som bl. a. 
er avhengig av høyden over havet. 
  
Ved bruk av rasterdata benyttes i tillegg et eget 
koordinatsystemet for å bestemme de enkelte 
bildepunktenes (pikslenes) posisjon i bildet, gjer-
ne i form av et rutenett, der verdiene angis med 
bruk av linjenummer og kolonnenummer for 
hver piksel. 
 

 

 
Fig: sammenheng mellom to ulike koordi-
natsystem 
 

Transformasjon 
Prosedyrer som benyttes for å endre datum eller 
projeksjon til et datasett, eller endre målestokk, 
origo og rotasjon for koordinatsystemet til data-
settet. 
 
(1) Transformasjon fra ett datum til ett annet er 

basert på erfaringsformler gjeldende for et 
avgrenset område, for eksempel en kommu-
ne.  NB! Datumtransformasjon kan ikke utfø-
res uten tap av nøyaktighet. 

(2) Transformasjon fra en projeksjon til en annen 
er basert på faste matematiske formler, og ut-
føres uten tap av nøyaktighet. 

(3) Transformasjon fra ett koordinatsystem til ett 
annet utføres vanligvis ved hjelp av formler 
for konform transformasjon eller affin trans-
formasjon.  Konform transformasjon utføres 
uten endring av kartobjektenes form, mens 
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affin transformasjon tillater endring av form 
(f. eks. på grunn av ujevn kartkrymping).  Pa-
rameterne for transformasjon beregnes ut fra 
samsvarende punkt med kjente koordinater i 
de to koordinatsystemene.  Koordinattrans-
formasjon vil normalt innbære et visst nøyak-
tighetstap.  Transformasjon av data (vektor 
eller raster) til det gjeldende geografiske re-
feransesystemet kalles ofte for georeferering.  
Det er viktig å ha full kontroll med hva som 
skjer med dataene når det transformeres. 

 
 
 

3.2.2  Grunnlagsdata 
 

 
 
 
 

 
Felles KartadaBase (FKB) 
FKB produseres i ulike spesifiserte kvaliteter - 
FKB-A, FKB-B1, FKB-B2, FKB-C1, FKB-C2 og 
FKB D.  Detaljinnhold og stedfestingsnøyaktig-
het varierer i de enkelte kvalitetene, med størst 
detaljering og stedfestingsnøyaktighet i A-
standarden og minst i D.  A-kvaliteten er egnet 
for framstilling av kart i målestokk 1:500, B 
1:1000,  C 1:5000 og  D egnet for 1:50000. 
 
Grunnkartdata (høydedata, veger, bygninger o. 
l.) er helt nødvendig som grunnlag for utforming 
og produksjon av nye planer, og kan også brukes 
som støtte ved digitalisering av analoge planer. 
 
FKB-standarden er utarbeidet gjennom Geo-
vekstsamarbeidet.  Det er et samarbeid om felles 
kartproduksjon mellom Statens kartverk, Statens 
vegvesen, Energiforsyningens Fellesorganisa-
sjon, Kommunenes Sentralforbund, Telenor og 
Landbruksdepartementet. 
 
 

 Vegdatabasen (VBASE) 
Vegdatabasen (VBASE) er et selvstendig lands-
dekkende datasett i FKB, og inneholder senter-
linjen for alle kjørbare veger over 50 meter - nøy-
aktigheten er ca +/- 2 meter. 
 

http://www.nijos.no/
http://www.nijos.no/
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 Digitale eiendomskart (DEK) 

Digitalt eiendomskartverk (DEK) er en sam-
menstilling av eiendomsgrensene i et område 
(kommune), og er opprettet gjennom et samar-
beid mellom Statens kartverk og kommunene.  
Kildene til DEK vil normalt være målebrev, fer-
digvegskart, jordskiftekart, Økonomisk kartverk, 
og i noen tilfeller også VBASE (for generering av 
vegkant). 
 
Nøyaktigheten vil være avhengig av kilden.  Den 
mest nøyaktige kilden for et grenseforløp skal til 
en hver tid være representert i DEK.  Dersom 
kilder med lik nøyaktighet (for eksempel to må-
lebrev) har felles grenser, men ulike koordinat-
verdier, blir det foretatt en tilpassing etter en 
nøye undersøkelse. 
 

 Digitalt markslagskart (DMK) 
Digitalt markslagskart (DMK) produseres av 
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging NI-
JOS ved skanning av markslagsinnholdet på ØK 
(Økonomisk kartverk), og senere vektorisering 
gjennom bl.a. automatisk mønstergjenkjenning.  
ØK dekker ca 60 % av landarealet, og planen er å 
ha dette areal dekket i løpet av 2002. DMK inne-
holder opplysninger om arealtilstand, bonitet for 
skog, tilleggsinformasjon i skog (vassjuk, grunn-
lendt mv.), jordklassifikasjon (dyrkingspotensia-
le), myrklassifikasjon og bebygd areal.  Mark-
slagsdataene knyttes til digitale FKB-data for 
veg- og vann.  Ajourføringen konsentreres om 
dyrka mark på grunnlag av flybilder eller ortofo-
to. 
 

 Digitale ortofoto
Digitale ortofoto er flybilder med kartriktig 
(homogen) målestokk, transformert til det 
aktuelle koordinatsystemet, og kan således 
brukes sammen med andre digitale kartdata.  
Ortofotoene er bilder og inneholder således mer 
informasjon (vegetasjon o.l.) og er ofte lettere å 
orientere seg i enn kart.   De er også ofte av 
nyere dato (mer oppdatert) enn kartene.  
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elstørrelsen) er avgjørende for hvor skarpt en vil 
kunne se bildet ved zooming. 

 
 

 
 

AREALIS -data 
AREALIS er et nasjonalt fylkesvis prosjekt som 
skal gjøre areal-, miljø- og planinformasjon lette-
re tilgjengelig.  Hovedmålsettingen for AREALIS 
er å formidle informasjon om arealverdier til 
brukere i kommuner og fylkesetater, særlig til 
brukere som planleggere og politikere. På denne 
måten vil AREALIS bidra til en bedre planpro-
sess. 
 
Følgende temagrupper er definert innefor 
AREALIS: 
 

•  Grunnkart  •  Forurensning 
•  Natur   •  Kyst/fiskeri 
•  Landbruk  •  Plan 
•  Kulturminner  •  Vannforsyning 
•  Rekerasjon  •  Befolkning 
•  Landskap  •  Reindrift 
•  Beredskap 

 
AREALIS-temaene er definert i SOSI-standarden. 
 

 
 

3.3  Digital representasjon av plandata – 
valg av ambisjonsnivå 

 Plandata kan representeres digitalt på ulike må-
ter.  Valg av representasjonsform er avhengig av 
hvilke ambisjoner en har med hensyn til bruken 
og forvaltningen av data. 

 
 

3.3.1  Plan på raster eller vektorform?  
 

 

 
Ved all etablering av digitale data er man på jakt 
etter løsninger som gir tilstrekkelig gode data til 
en rimeligst mulig pris.  De mest anvendelige 
data får en dersom en konstruerer planene ved 
hjelp av EDB-baserte verktøy, f. eks, et DAK- 
eller GIS-verktøy.  Resultatet av en slik prosess 
er såkalte vektordata, hvor objektene i kartet 
beskrives ved hjelp av koordinatsatte punkt, lin-

http://www.statkart.no/arealis/index.html
http://www.statkart.no/arealis/index.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Eksempel på en plan på vektorform 
 
 
 

 
Eksempel på en plan på rasterform 

jer og flater. 
 
Alternativet til vektordata er rasterdata.  Når al-
lerede vedtatte analoge plankart skal opprettes 
på digital form, vil nykonstruksjon være en svært 
arbeidskrevende prosess (som også vil innehol-
de momenter av plantolkning, og dermed mulig-
heter for å innføre feil).  Skanning og etablering 
av rasterkopier er en raskere metode for å opp-
rette digitale data.  Planene opprettes da som 
rasterdata, dvs. bilder som består av små ruter i 
svart / hvitt eller i farger, og som inneholder 
henholdsvis gråtone- eller fargeverdier.  Finhe-
ten i rutenettet bestemmer kvaliteten på bilde-
gjengivelsen.  Disse data er likevel mindre an-
vendelige enn vektordata, siden det ikke er knyt-
tet planegenskaper (temakoder o. l.) til rasterda-
ta.  Det er heller ikke mulig å foreta arealberg-
ninger eller andre analyser på data.  Vedlikehold, 
forårsaket av ”mindre vesentlige endringer” o. l., 
er også mer omstendelig å utføre på rasterdata.  
 
Illustrasjonene viser de prinsippielle forskjellene 
mellom vektor og raster, og hvordan forskjellene 
i plangjengivelse kan komme til uttrykk.  I ek-
semplene er rutestørrelsen i rasteret overdrevet 
for bedre å få fram forskjellene 

 
3.3.2 Planavgrensning på vektorform 

 

 

 

  
Eksempel på planavgrensninger 
 på vektorform 

Når planer vedtatt etter Plan- og bygningsloven 
skal gjengis digitalt, kan første skritt være å 
gjengi selve planområdet, dvs. hvilket geografis-
ke område planen dekker.  Etter Plan- og byg-
ningsloven gjelder i utgangspunktet sist vedtatte 
plan foran eldre planer.  For å gi en komplett 
oversikt over hvilke planer som gjelder hvor, må 
planområdene kobles sammen etter vedtaksrek-
kefølge.  Dette er spesielt aktuelt for regule-
ringsplaner.  
 
I etterfølgende illustrasjoner er eksempelplanen 
(R1) overlappet av en senere vedtatt plan (R2). 
Planavgrensningslinjene er tatt med i alle illu-
strasjonene, for å lette gjenkjenningen. 
 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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3.3.3 Metoder for planinnhold på raster 
eller vektorform  

 a. Planinnhold på vektorform 

  
Fig a:  
Eksempel på planinnhold på vektorform 

Planinnhold på vektorform er den løsning som 
gir flest bruksmuligheter for plandata, men er 
også arbeidskrevende å opprette.  Er data på 
vektorform, er det forholdsvis enkelt å ”klippe 
inn” nytt planinnhold, etter hvert som nye planer 
vedtas og overlapper tidligere gjeldende planer.  
Nye planer konstrueres på vektorform som 
beskrevet i kapittel 4 ”Kommuneplaner”, og 
kapittel 5 ”Reguleringsplaner”.  Analoge planer 
overføres til vektorform som beskrevet i kapittel 
6.  Hvis planinnholdet er på vektorform, er det 
kurant å få svar på spørsmål som hvor mye areal 
det er som er satt av til boligformål, nærings-
formål, o. l. eller arealutvikling, hvis nåværende 
data sammenstilles med eldre data.  
 
Ved bruk av GIS vil man ha muligheter til å vise 
data i valgfri målestokk.  Det er viktig å være 
oppmerksom på at nøyaktigheten forblir kons-
tant, selv om målestokken endres. 

 
 b. Planinnhold på rasterform – enkeltplan 

som illustrasjon 

 
Fig b:  Eksempel på planinnhold på raster, 
enkeltplan som illustrasjon 

Enkleste form for å gjengi planinnhold på raster-
form er å skanne enkeltplaner.  Resultatet av 
denne prosessen er et digitalt bilde, som senere 
kan knyttes til planområdet.  I et GIS vil man da 
kunne peke på planområdet og få hentet fram 
korrekt bilde av planen.  Men bildet presenteres 
på et tilfeldig sted på skjermen og i en målestokk 
som er uavhengig av annet skjerminnhold. 
 
Rasterbildet av planen vil ikke kunne gi entydig 
aggregert informasjon.  Nyanser i farger på plan-
kartet gjør at like formål i planen kan få ulike 
verdier i rasterrutene, og derfor ikke aggregeres 
korrekt.  Ved å hente fram detaljer i rasterkartet 
vil man normalt ikke kunne gå mer i detalj enn 
rutestørrelsen i rasteret planen er opprettet i. 
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 c. Planinnhold på rasterform – enkeltplan 
med georeferering 

 
Fig c:  Eksempel på planinnhold på raster, 
enekeltplan med georeferering 

Rasterbildet av enkeltplanen kan bearbeides vi-
dere ved å stedfeste bildedata.  Dette kalles geo-
referering, og innebærer at bildet transformeres 
til det gjeldende geografiske referansesystemet.  
Bildet kan nå hentes fram på korrekt sted og i 
samme målestokk som øvrige data på skjermen.  
Dette er beskrevet i kapittel 6. 

 

 
d. Planinnhold på rasterform – enkeltplan 
med georeferering og klipping 

 
Fig d:  Eksempel på planinnhold på raster, 
enekeltplan med georeferering og klipping 

Dersom det skannede bildet bearbeides videre 
etter georefereringen, kan omriss av gjeldende 
planområde på vektorform benyttes som en 
"klippemaske" for å klippe ut kun det arealet av 
planen som er gjeldende (dvs. ikke overlappet av 
nyere planer). 
 
I brukssammenheng vil man da ved å peke på 
aktuelt planområde, kun få opp gjeldende plan-
innhold på rasterform.  Rasterbildet vil da havne 
på samme sted og med samme utstrekning som 
planområdet på vektorform.  
 

 
 e. Planinnhold på rasterform - alle planer 

sammen som sømløs mosaikk 

 
Fig e:  Eksempel på planinnhold på raster, 
alle planer som sømløs mosaikk 

Ved saksbehandling og publikumsbetjening er 
det ønskelig å kunne se et komplett bilde av 
plansituasjonen for hele kommunen.  Ved å sy 
sammen rasterbildene (georeferert og klippet) 
av alle aktuelle enkeltplaner, vil man kunne få et 
heldekkende lag (mosaikk) med planinnholdet, 
uavhengig av de enkelte planers avgrensninger, 
dvs. en sømløs database for hele kommunen.  
Dette kan igjen kombineres med planomrisset i 
vektorform for hver plan, som igjen kan kobles 
opp mot tekstdokument med planbestemmelse-
ne. 
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3.3.4  Forskjellen på plandata for en en-
kelt plan, og en vedlikeholdt kommune-
dekkende planbase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig: En enkelt plan 
 
 
 

 
Fig: Vedlikeholdt kommunedekkende data-
base 

Kommuneplan 
 
Plandata for en kommuneplan eller kommune-
delplan består av de plantema som utgjør inn-
holdet i planen.  Vedtatt plankart er en presenta-
sjon av disse data på et basiskart ("kartgrunn-
lag"), og viser plansituasjonen på tidspunktet for 
vedtaket.  Plandata i en vedlikeholdt kommune-
dekkende planbase for kommune(del)planer er 
en sammenstilling av de planer og plantema som 
til enhver tid utgjør den gjeldende plansituasjon.  
Den holdes løpende oppdatert med ”innklipping” 
av nye vedtatte kommunedelplaner.  Dersom 
rulleringen av kommuneplanen omfatter hele 
kommunen, erstattes basen i sin helhet med 
innholdet i ny kommuneplan.  Plandata kan pre-
senteres på oppdatert kartgrunnlag, og en analy-
se mot en kommunedekkende eiendomsbase 
(DEK) gir mulighet for å hente ut oppdaterte 
planopplysninger for enkelteiendommer. 
 
Reguleringsplan 
Plandata for en enkelt reguleringsplan består av 
de plantema som utgjør innholdet i planen.  Ved-
tatt plankart er en presentasjon av disse data på 
et basiskart ("kartgrunnlag"), og viser plansitua-
sjonen på tidspunktet for vedtaket. 
 
Plandata i en vedlikeholdt kommunedekkende 
planbase for reguleringsplaner er en sammenstil-
ling av de planer og plantemaer som til enhver 
tid utgjør den gjeldende plansituasjon.  Den hol-
des løpende oppdatert med ”innklipping” av nye 
vedtatte planer og ”mindre vesentlige endring-
er”.  Plandata kan presenteres på oppdatert kart-
grunnlag, og en sammenstilling mot en kommu-
nedekkende eiendomsbase (DEK) gir blant an-
net mulighet for å hente ut oppdaterte planopp-
lysninger for enkelteiendommer.  Planbasen kan 
brukes som grunnlag for å produsere situasjons-
kart og målebrev. 
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3.3.5  Digitale tekstdokumenter som til-
hører planen 

 For å knytte tekstdokumenter, som planbe-
stemmelser og planvedtak, til de digitale plan-
kartene, må dokumentene være på digital form – 
enten som skannede dokumenter, eller som digi-
tale dokumenter fra tekstbehandling.  Tekstdo-
kumenter kobles vanligvis opp mot hver enkelt 
plan, enten planomriss, skannet enkeltplan eller 
vektorplan.  
 
Skannende dokumenter håndteres som digitale 
bilder, og hver side knyttes som en enhet til pla-
nen.  Originale tekstdokumenter kan strukture-
res (deles opp), og deler av dokumentet kan 
eventuelt knyttes til deler av planen. 

 
 

3.4  Forskjell mellom GIS og DAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt
Programvare for dataassistert konstruksjon 
(DAK) har mange likhetstrekk med geografiske 
informasjonssystemer (GIS).  Men i utgangs-
punktet er det to typer systemer som i sin struk-
tur bærer preg av å være tilpasset helt forskjelli-
ge oppgaver.  DAK brukes ofte til å konstruere 
en mulig framtidig virkelighet, og har derfor ef-
fektive funksjoner for konstruksjon av geomet-
riske objekter i 2 eller 3 dimensjoner.  GIS bru-
kes vanligvis til å dokumentere den eksisterende 
(eller historiske) virkeligheten, og har normalt 
effektive funksjoner for analyse og simulering. 
 
Slike analysefunksjoner (overlay, nettverksana-
lyser o. l.) er basert på topologiske datastruktu-
rer.  Det vil si at enkle geometriske elementer 
som linjer og punkt kan inngå i overordnete 
strukturer i form av nettverk og flater.  GIS-
verktøyene har derfor funksjoner for å bygge 
slike strukturer.  I GIS kan også knyttes beskri-
vende informasjon (egenskaper) til de enkelte 
grafiske objektene. 
 
Til framstilling og digital bruk av plandata er det 
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behov for begge disse hovedfunksjonene.  Vi ser 
derfor at det ofte benyttes en kombinasjon av 
flere verktøy for å opprette og behandle planda-
ta. 
 
DAK-programvare er tilgjengelig både på PC og 
Macintosh (MAC) – og begge typer datamaski-
ner benyttes her i landet i forbindelse med plan-
arbeid.  Filstruktur (DWG, DXF, GIF o. l.) er lik 
for de to maskinplattformene.  I dag finnes det 
ikke rutiner for eksport til SOSI-formatet for 
DAK-verktøy på MAC.  Når det gjelder GIS, fin-
nes det også her løsninger både for PC og MAC, 
men MAC benyttes i liten grad i norske GIS-
miljøer. 
 
3D og 2½D 
Ved etableringen av en arealplan er det i første 
fase behov for å kunne konstruere elementer i 
planen basert på eksisterende kartelementer og 
på geometriske betingelser.  Terrengtilpasning 
kan være viktig for eksempel ved fastlegging av 
vegføringer.  Dette favoriserer DAK-verktøy i en 
plankonstruksjonsfase.  I DAK har en tilgang på 
et "ekte" 3D-verktøy.  Det vil si at samme xy-par 
kan ha flere z-verdier.  DAK kan derfor være 
bedre egnet for håndtering av digitale terreng-
modeller enn såkalte 2 ½D-modeller (kun en z-
verdi) i GIS. 
 
Topologihåndtering 
For å ferdigstille en digital plan etter gjeldende 
standarder (SOSI) er det behov for å definere 
flatestruktur og knytte egenskaper til objektene 
både på linje og flatenivå.  Til denne delen av 
prosessen vil GIS være best egnet.  Med sin to-
pologiske datastruktur er GIS-verktøyene også 
best egnet for å kvalitetskontrollere SOSI-data på 
nivå 4 (flater). 
 
Topologi finnes i liten grad i datastrukturen i 
DAK. I det vanligste DAK-verktøyet (Autocad og 
diverse påbygningsmoduler) bygges flatene mer 
eller mindre manuelt ved at de defineres av lin-
jene som omgir flaten.  Dersom dette er linjer 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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som allerede er opprettet som egne objekter, vil 
de lagres en gang til i forbindelse med flatedan-
ning.   I tillegg kan altså linjeelementene også 
finnes fra før.  Denne strukturen er lite egnet for 
bruk i analysefunksjoner, som benytter flater og 
topologiske strukturer.  Flatestrukturen i DAK 
er også lite hensiktsmessig i forhold til SOSI-
eksportrutiner, siden det her er ønskelig å bli 
kvitt slik dobbeltlagring av linjer.  Omdefine-
ringer som krever ny flatedanning er også ar-
beidskrevende i DAK-verktøy, men kan i stor 
grad utføres automatisk i GIS. 
 
Forskjellen i de grunnleggende strukturene 
kommer tydelig fram når en flytter datagrunnlag 
mellom DAK og GIS.  Flytting av data er for ek-
sempel aktuelt dersom plankonstruksjonen utfø-
res i DAK, mens definering av flater og produk-
sjon av SOSI-data utføres GIS.  En god produk-
sjonsflyt kan her stort sett oppnås ved å benytte 
en standardisert lagstruktur i DAK. 
 
Symbolhåndtering o. l. 
Av andre problemområder i forholdet mellom 
GIS og DAK kan nevnes at i en DAK-fil (eks Au-
tocad DWG-fil) er  representasjonsparametrene 
som symboltype og farge lagret sammen med 
objektene.  I en vanlig GIS-struktur er dette pa-
rametere som tilordnes objektenes egenskaper i 
forbindelse med uttegning gjennom såkalte 
oppslagstabeller.  Egenskaper (navn, nummer, 
utnyttingsgrad) er ofte definert som frittstående 
tekstobjekter i DAK og vil derfor kreve manuelle 
eller automatiserte omdanninger for å passe inn i 
en normal GIS-struktur.  Noen GIS-verktøy har 
også begrensinger når det gjelder å utnytte 
tekstobjekter fra DAK, for eksempel skalering og 
endret plassering. 
 
Sirkelbuer o. l. 
Noen GIS-formater har begrensinger når det 
gjelder å lagre matematiske kurver (f. eks sir-
kelbuer) og erstatter disse med punktsekvenser.  
Det er spesielt et problem ved overføring av 
vegdata, da en mister vesentlig informasjon ved 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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overføring fra DAK til GIS.  Denne type data vil 
heller ikke kunne tilbakeføres fra GIS for videre 
konstruksjon i DAK-verktøy. 
 
Koordinatsystem 
Koordinatsystemet i DAK-programvare – og 
utenlandske GIS-verktøy - er vanligvis basert på 
at y-aksen peker mot nord og x-aksen mot øst.  I 
Norge er det geografiske referansesystemet ba-
sert på x-aksen mot nord og y-aksen mot øst.  
Dette forholdet må en ta hensyn til når de digita-
le kartdataene lastes inn i systemene. 

 
 

3.5 Aktuelle dataformater 
 Generelt 

Tradisjonelt har leverandørene av GIS og DAK 
programvare benyttet egne interne lagringsfor-
mater og spesielle eksportformater.  På grunn av 
at produsentene ønsker å beskytte egne ”lure” 
løsninger er disse formatene i begrenset omfang 
dokumentert.  I praksis kan de bare produseres 
av systemet selv, og kalles derfor for proprietære 
formater.  Mange formater er likevel dokumen-
tert, slik at andre kan lage rutiner for å lese hele 
eller deler av datainnholdet.  Begrensede mulig-
heter til å produsere og lese formatene har i lang 
tid ført til vanskeligheter ved overføring av data 
fra ett system til et annet. 
 
Innføringen av det åpne og standardiserte SOSI-
formatet i Norge er et forsøk å gjøre hverdagen 
enklere for brukerne.  Men fortsatt er det slik at 
en relativt ofte må forholde seg til en rekke 
proprietære formater når en jobber med digitale 
reguleringsplaner.  Noen av formatene er likevel 
så mye benyttet at de kan betraktes som industri-
standarder.  Nedenfor følger en oversikt over de 
vanligste dataformatene som en må forholde seg 
til når en arbeider med digitale plandata. 

 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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3.5.1  SOSI-formatet 
Om SOSI-standarden: 
• Nasjonal standard for geodata  
• Frivillig og selvfinansiert deltakelse 
• Vedtas etter konsesus-prinsippet         

(alle enige) 
• Ajourføres/rulleres jevnlig (årlig) 
 
SOSI-standarden omfatter: 
• Standardiserte kodeverdier 
• Standardisert utvekslingsformat 
 

 
Linjer illustrert med retning og linjenummer 
 
 
 

 
Flate illustrert med representasjonspunkt og 
linjenummer 
 
 
 
 

Generelt 
SOSI er den nasjonale standarden for modelle-
ring og utveksling av geodata, og står for "Sa-
mordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon". 
SOSI-standarden utarbeides av ulike arbeids-
grupper hvor deltakelse er frivillig og selvfinan-
siert, og hvor alle vedtak vedtas etter konsen-
susprinsippet (dvs at alle må være enige). 
 
Geodata favner i dag svært vidt, f. eks. fra admi-
nistrative data og persondata i GAB til koordi-
natdata for høydekurver i topografiske kart.  
SOSI-standarden omhandler teknikk for datade-
finisjoner av geografisk informasjon, herunder 
standardiserte beskrivelser av geometri og topo-
logi, datakvalitet, koordinatsystemer, områdeav-
grensning, metadata i form av informasjon om 
eier osv.  Den omfatter også konkrete databe-
skrivelser for ulike datatyper eller anvendelses-
områder, noe som utgjør en vesentlig del av om-
fanget. 
 
SOSI-standarden kan sies å ha to hovedbruks-
områder: standardisering av kodeverdier og 
standardisert utvekslingsformat. 
 
I dag benyttes dette standardformatet i økende 
grad ved utveksling av stedfestet informasjon i 
Norge, og stadig flere kommuner setter krav til 
at plandata skal leveres i SOSI-format.  SOSI-
formatet er svært godt dokumentert.  Det er der-
for relativt enkelt å lage eksport- og importruti-
ner. 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Eksempelet til venstre viser en enkel geodatafil 
på SOSI-formatet for plandata. 
 
Mer detaljert informasjon om SOSI-standarden 
kan nås på denne lenken til Statens kartverk: 
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/wel
come.htm 
 
SOSI-plandata 
Standarden ivaretar behovet for utveksling av 
informasjon om planer og planinnhold mellom 
ulike datasystemer innen samme forvaltningsni-
vå, mellom ulike forvaltningsnivåer, og mellom 
forvaltningen og planleggingsfirmaer.  Det er 
anbefalt at temastruktur og egenskapskoder leg-
ges til grunn for oppbygging av geografiske in-
formasjonssystemer innen forvaltningen. 
 
Standarden inneholder koder for planer utarbei-
det i henhold til Plan- og bygningsloven av 1985 
(PBL) samt for eldre reguleringsplaner etter tid-
ligere bygningslovgivning.  Den juridisk binden-
de planinformasjon må holdes atskilt fra infor-
masjonen om den fysiske situasjon, og stan-
darden konsentrerer seg derfor om informasjon 
som er bindende inntil det foretas endring ved 
særskilt planvedtak. 
 
SOSI-begreper for oversiktsplaner er omtalt i 
kapittel 4 og for regulerings- og bebyggelsespla-
ner i kapittel 5. 
 
 
 

 
Grafiske objekter i SOSI: 
• FLATE 
• LINJE 
• PUNKT 
 
De vanligste grafiske element i SOSI: 
• LINJE 
• BUE 
• KURVE 
 
 

Topologi og geometrimodell 
SOSI-beskrivelsen for plandata forutsetter at data 
beskrives med topologi der det inngår både lin-
jer og flater.  Dette betyr at arealene som inngår i 
planen har egenskaper definert i standarden, 
samtidig som de avgrenses av grafiske elemen-
ter som også er kodet i hht standard.
Grafiske elementer består av ett eller flere punkt 
(koordinatsett).  Arealer i SOSI-standarden er 
definert gjennom det grafiske objektet FLATE. 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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LINJE: Det grafiske elementet LINJE består av 

flere punkt i en sekvens, der hvert punkt har 
en bestemt posisjon.  Hvert punkt i linjen er 
kartlagt spesielt, slik at en ikke uten videre kan 
flytte punkt langs linjen, selv om geometrien 
(avbildningen) av linjen ikke forandres. 
LINJE kan være enten 3-“dimensjonal”  eller 2-
”dimensjonal”. 
LINJE kan ha både gruppeinfo og punktinfo.  
For LINJE er det spesielt vanlig med punktinfo, 
for å fortelle om beskaffenheten til enkeltpunkt 
i linjen.  Det er også vanlig med knutepunkt på 
linjer. 

 
BUE: Det grafiske elementet BUE definerer en 

sirkelbue mellom 2 punkt A og B.  For å få det-
te til innføres det spesielle SOSI basiselement-
navn, RADIUS.  Radius angis i meter med pas-
selig mange desimaler. 

 
KURVE: Det grafiske elementet KURVE er en 

kontinuerlig krum linje som er representert 
med en punkt-sekvens hvor  hvert enkelt punkt 
i kurven ikke har noen spesiell betydning.  Et 
punkt i en kurve kan altså flyttes uten videre, 
hvis bare  den geometriske avbildning av kur-
ven ikke endres.  En  KURVE vil det være na-
turlig å glatte ved uttegning. 

 
 
 
 

Grafiske objekter består av flere grafiske ele-
menter eller andre grafiske objekter og er knyt-
tet sammen med referansenummer.  Egenska-
pene til arealet beskrives som en del av en slik 
datagruppe.  Hver datagruppe kan ha en eller 
flere egenskapsopplysninger.  Egenskapsopp-
lysninger angis med et SOSI-navn og tilhørende 
verdi.  Flatene refererer til andre datagrupper 
som beskriver avgrensing av flatene.  De vanligs-
te grafiske elementer som blir benyttet er: LIN-
JE, BUE og KURVE. 
  
KURVE benyttes vanligvis til å beskrive terreng-
former (eks vannkontur) og er ikke aktuelt for 
regulerings- og bebyggelsesplaner. 
 
Denne måten å bygge opp informasjonen kalles i 
SOSI for nivå.  En ferdig plan med grafiske ele-
menter og grafiske objekter er etter denne opp-
bygningen (syntaksen) på SOSI nivå 4. 
 
I en SOSI-fil med tilstøtende arealer vil avgren-
singslinjene refereres fra to flater, og skal i en 
’ryddig’ SOSI-struktur derfor ikke lagres dobbelt.
 

 
 

 
Fig: ”Nivå”/lag i digital kommune(del)plan 
 
 

 
Fig:”Nivå”/lag i  digital reguleringsplan og 
bebyggelsesplan 

Planinformasjon i logiske nivåer 
Ut over denne formelle nivåstrukturen når det 
gjelder topologi, definerer planstandarden også 
ulike logiske nivå for informasjonen som lagres: 
(må ikke forveksles med SOSI-nivå) 
 
 ”Nivå”/lag Oversiktsplan Detaljplan 
1  Planflaten F.eks. hele kommunen Regulert område 
2 Bruk/formål Arealbruk/båndlegging Reguleringsformål 
3 Begrensinger Restriksjon/retn.linjer Fare-, bevaring-, fornyelse 
4 Pkt /linjer Kommunikasjonssyst. F.eks senterlinjer veg 
5 Påskrifter Teksting Teksting  

 
Planflaten definerer hele planområdet.  Den ytre 
avgrensingen kan lagres separat (men kan også i 
prinsippet bestå av alle enkeltelementene som er 
arealbruksgrenser).  Bruk- / formålsflatene dan-
ner en mosaikk innenfor planflaten. 
 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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3.5.2  Andre vektorformater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRI 
Quadri er et norsk format utviklet av Norkart for 
deres VG/GIS Line system.  Quadri er i ut-
gangspunktet et databasesystem som håndterer 
både geometri og egenskaper i samme base.  
Quadri-fomatet kan bare produseres av VG-
programmene, og er således proprietært.  Men 
geometri og temakoder er dokumentert, slik at 
det kan lages leserutiner for eksterne systemer.  
Andre egenskaper er vanskelig tilgjengelig.  Ett 
enkelt datasett blir ved eksport fordelt på flere 
filer.  En kartdatabase består av 4 filer (gdh, gdn, 
gdd, gdi).  Quadri kan importere og eksportere 
flere andre formater, delvis gjennom konverte-
ringsfiler.  Datautveksling med andre program-
mer skjer i stor grad via SOSI.  Direkte import 
fra Quadri er mulig i enkelte program (Nova-
Point m. fl.), dersom man kun trenger det grafis-
ke innholdet. 
 
GEOBASE (BASE95) 
GeoBase (tidligere Base95) er et norsk proprie-
tært vektorformat utviklet av Norconsult for de-
res WinMap system.  Hvert datasett blir ved 
eksport håndtert i 6 ulike filer – ulike indeksfiler, 
geometrifiler og egenskapsfiler.  Datautveksling 
med andre programmer skjer stort sett via SOSI, 
men GeoBase kan også importere og eksportere 
flere andre formater, delvis gjennom konverte-
ringsfiler.  
 
 
DXF OG DWG 
Data eXchange Format (DXF) er et vektorformat 
utviklet av Autodesk.  Det benyttes for eksport 
av data fra AutoCAD, og er opprinnelig utviklet 
for utveksling av data mellom ulike DAK pro-
grammer.  DXF er godt dokumentert, både med 
hensyn til import og eksport, og er nærmest et 
”åpent” DAK-format.  I DXF er hele datasettet 
samlet i en enkel fil – en ASCII-fil.  Strukturen er 
bygget opp av en "Header" med generell infor-

http://www.norkart.no/
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.norconsult.no/
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.autodesk.no/adsk/0,,514926-446819,00.html
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masjon,  "Table" som inneholder definisjon av 
linjeelementene, fonter o. l., "Block" som inne-
holder definisjon av hver blokk ved uttegning, og 
"Entities" som inneholder koordinatene.  DXF er 
noe tungt å jobbe med, siden filstørrelsen vokser 
2,5 - 3 ganger ved eksport fra AutoCad. 
 
DWG er det interne lagringsformat i AutoCAD, 
og kan bare produseres av AutoCAD, men en del 
andre systemer er i stand til lese dataene.  DWG 
er noe mer komplekst enn DXF.  DXF og DWG 
benyttes så hyppig at de kan betraktes som in-
dustristandarder på området.  Siden mange GIS 
/ DAK-systemer kan eksportere og importere 
DXF-formatet, har det blitt et mye benyttet for-
mat for vektordata.  En del GIS kan også lese 
DWG-formatet. 
 
SHAPE OG COVER 
Både Shape og Cover er utviklet av ESRI (Envi-
ronmental  Systems Research Institute).  Shape 
er utviklet for ArcView programvaren, mens Co-
ver er utviklet for ArcInfo.  Begge er formater for 
vektordata (geometrien), men kan også brukes 
for overføring av egenskaper.  Shape-formatet er 
noe enklere oppbygd enn Cover.  Et datasett på 
Shape-format består av 3 filer (koordinater, egen-
skaper og indeksering).  Punkt, linjer og flater 
håndteres som separate datasett.  Fra og med 
versjon ArcView 8.0 er filsystemet avløst av en 
databaseløsning, som bedre sikrer sammen-
hengen mellom datasettene.   
 
Cover samler alle objekttyper i ett datasett, ord-
net i en standardisert katalogstruktur.  Cover-
formatet håndterer topologi.  Det gjør ikke Sha-
pe-formatet, men til gjengjeld oppnår en hurtige-
re opptegning og prosessering med Shape enn 
med Cover.  Shape kan håndtere egenskaper i 
form av DBASE-filer.  Shape-formatet er godt 
dokumentert, og er nærmest ”åpent” format.  
Det er derfor et utbredt vektorformat for kart / 
GIS-data, og relativt mange andre systemer leser 
enten formatet direkte eller via konvertere. 
 

http://www.esri.com/
http://www.esri.com/
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ISIFF/DGN 
Intergraph Standard Interchange Format (ISIFF) 
er et vektorformat fra Intergraph MicroStation 
(Bently).  ISFF består av flere typer bibliotek-
filer.  Design-filer har extension ".dgn."  DGN er 
proprietært, men likevel relativt godt dokumen-
tert og standardisert, og er således godt egnet 
som overføringsformat for kartdata.  DGN filer 
inneholder kun grafisk informasjon, men egen-
skaper kan være tilgjengelige i en ekstern data-
basefil. 
 
PDF 
Portable Document Format (PDF) er et slags 
vektorformat utviklet av Adobe.  Formatet tar 
ikke vare på koordinatene, men linjene blir hånd-
tert som vektorer og er ”klikkbare” på skjerm.  
PDF er i utgangspunktet et utskriftsformat for 
dokumenter, og sørger for at utskriftene (for 
eksempel kartbildene) alltid blir vist identisk slik 
de ble skapt.  Lesing av PDF-filer forutsetter at 
en har tilgang på gratis-programvaren Acrobat 
Reader.  PDF er godt egnet for overføring av 
kartdata som skal vises, som for eksempel på 
Internett.  Formatet benyttes ikke for overføring 
av kartdata som skal brukes videre i GIS- eller 
DAK-systemer. 

 
 

3.5.3  Rasterformater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JPEG/JPG 
En felles ISO/CCITT komité, kjent som Joint 
Photographers Experts Group (JPEG), står bak 
den internasjonale komprimeringsstandarden for 
kontinuerlig-tone stillbilder.  JPEG er et binært 
rasterformat med komprimeringsmuligheter.  
JPEG-filer har extention ”.jpg”.  Komprimeringen 
er effektiv, men bildekvaliteten blir noe redusert.  
JPEG har en funksjon for ”kontinuerlig fargeglat-
ting” i bildene.  Formatet er således godt egnet 
for foto (ortofoto), men mindre godt for kartdata.  
Formatet er hyppig benyttet for overføring av 
bildedata, spesielt på Internett. 
 
 

http://www.bentley.com/
http://www.bentley.com/
http://www.adobe.com/
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GIF 
Graphics Interchange Format (GIF) er et raster-
format med komprimeringsmuligheter, utviklet 
av ComputerServe.  Komprimeringen er ikke så 
effektiv i GIF som i JPEG.  Men i motsetning til 
JPEG er det ikke ”kontinuerlig fargeglatting” i 
GIF.  GIF-formatet er derfor bedre egnet for 
håndtering av rasterdata med presise avgrens-
ninger mellom fargene, slik som en finner i kart-
data.  Det er likevel færre (256) fargevarianter 
representert i GIF-formatet enn i JPEG.  GIF be-
nyttes relativt ofte som overføringsformat for 
kartdata på rasterform. 
 
TIFF/TIF 
Tagged Image File Format (TIFF) er et binært 
raster-format utviklet av Intergraph.  Det er pri-
mært utviklet for overføring av bildedata (raster) 
mellom "desk-top publishing" systemer.  TIFF-
filer har extention ”.tif”.  Formatet har kompri-
meringsmuligheter.  TIFF benyttes relativt ofte 
for skannede kartdata.  Flere varianter av farge-
oppløsning (8 bits/ 24 bits/ 32 bits) er mulig.  
 
EPS 
Encapsulated PostScript (EPS) er utviklet av 
Adobe.  EPS-formatet brukes primært for utskrift 
på PostScript printere.  Disse printerne har flere 
fonter og høyere oppløsning enn standard laser-
printere.  Formatet eksporteres fra Adobe Il-
lustrator.  EPS-formatet foretrekkes ofte av tryk-
kerier.  All grafikk som skal trykkes må eventu-
elt konverteres til dette filformatet. 

 
 

3.5.4  Andre ”formater” 
 MrSID

Multiresolution Seamless Image Database 
(MrSID) er utviklet av LizardTech, og et svært 
effektivt format for komprimering av rasterdata.  
Formatet har et eget visningsverktøy med dy-
namisk pixeloppløsning i forbindelse med zoo-
ming.  Dette gjør at MrSID er godt egnet for vis-
ning av for eksempel skannede reguleringspla-
ner, ortofoto o. l.  MrSID benyttes ikke som eks-

http://www.lizardtech.com/
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portformat – kun som et visningsformat. 
 
Industry Foundation Classes (IFC) 
IFC er en ny objektbasert standard for elektro-
nisk ”tegninsgoverføring” for byggebransjen.  
Med dette formatet kan en for eksempel enkelt i 
en 3D-presentasjon sette inn hus som er konst-
ruert i andre arkitektverktøy.  IFC er ikke først 
og fremst et DAK-format, men en strukturert 
beskrivelse av viktige data (materiealvalg o. l.) til 
en bygning. 
 
NOARK-4 
Et saksbehandlingssystem er i prinsippet bygget 
som et sett av elektroniske skjemaer som sam-
svarer med NOARK-4 (Norsk arkivsystem, for 
stat og kommuner) standarden.  NOARK er en 
standardbeskrivelse for edb-basert journalføring 
og arkivadministrasjon.  NOARK er en beskri-
velse av hvordan ting skal løses, men det beskri-
ver ikke noe lagrings/overføringsformat.   De 
enkelte systemene lagrer dataene i sine spesielle 
formater.  Selv om systemene er basert på 
NOARK-4-standarden, må det derfor vanligvis 
utvikles mellomvare for å flytte data effektivt fra 
ett system til et annet. 
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4 FRAMSTILLING AV DIGITAL KOMMUNEPLAN  
Til innhold 

 

 

Dette er ett av de mest sentrale kapitlene i 
veilederen, og angir hvordan digitale kommu-
neplandata kan framstilles.  Her vil en finne 
omtale av følgende hovedfaser i ”prosesshju-
let” for kommune(del)planens arealdel: 

4.1 Anskaffelse av datagrunnlaget 
4.2 Planframstilling 
4.3 Mottak og kontroll 
4.4 Vedlikehold 

De enkelte aktivitetene i plandataframstilling-
en blir relativt detaljert beskrevet, knyttet opp 
mot SOSI-standarden. 
 

 Generelt om digital kommuneplan 
 For kommune(del)planens arealdel må areal-

brukskategorier og bestemmelser være innen 
rammen av Plan- og bygningslovens § 20-4.  
For utforming, innhold og presentasjon vises 
det til Miljøverndepartementets veileder T 
1382 Kommuneplanens arealdel.  
 
All annen informasjon i plankartet utover det 
juridisk bindende innholdet er bare veileden-
de.  For å sikre at plankartets rettsvirkning er 
entydig og lettfattelig må informasjon i form 
av registreringer, temaer m. m. ikke tas inn i 
selve plankartet, men vises ved egne illustra-
sjoner. 
 
En komplett kommune(del)plan består av: 
− plankart 
− bestemmelser 
− beskrivelse og vedtak. 
 
Plankartet og bestemmelsene er juridisk bin-
dende. 
 

  
 Komplett digitalt kommune(del)plankart  

Plankartet i kommune(del)planer kan inn-
deles i flere tema / folier / lag.  Alle tema må 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
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være med for at plankartet skal være komplett 
når det skal gjengis eller  trykkes.  Det sam-
me gjelder ved digital framstilling.  Der sam-
les de enkelte tema i sine respektive datasett, 
og alle må være med for å gi en komplett digi-
tal plan.  Disse tema er: 
− planområde (planavgrensning) 
− arealbruk (komplett mosaikk innen 

planområdet) 
− restriksjoner 
− retningslinjer 
− viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
− påskrifter/tekster 
 
Disse tema beskriver det juridiske innholdet i 
plankartet.  De bør gis en utforming i henhold 
til gjeldende standard (se SOSI-plandata-
kapittel) og gjeldende spesifikasjoner (for ek-
sempel AREALIS-spesifikasjonen). 
 
I tillegg inneholder det trykte plankartet et 
kartgrunnlag og eventuell tilleggsinformasjon 
for gjenkjennelse og informasjon.  I det digita-
le kartet er det tilsvarende.  Kartgrunnlag 
samles som ett eller flere digitale datasett, og 
eventuell tilleggsinformasjon samles i egne 
datasett. 
 
Datasett med kartgrunnlag bør utformes i 
henhold til gjeldene standarder (SOSI- og 
FKB-standard).  Datasett med illustrasjons-
innhold kan utformes forholdsvis fritt.  Det 
anbefales å bruke regler i SOSI som passer 
med tema som skal presenteres. 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/arealis/index.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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DATAFLYT  
KOMMUNEPLAN 

 
4.1 Anskaffelse av datagrunnlag 

 
Tematiske kart, basiskart og plankart som 
grunnlag for planutarbeidelse 
 
 
 
Undersøke hva som finnes: 
• hva finnes? 
• med hvilken kvalitet? 
• komplette data? 
 
Bestille digitale data: 
• angi hvilke data 
• angi leveringsmåte  
• angi dataformat 
• angi koordinatsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levere digitale data: 
• angi datainnhold 
• angi bruksrettigheter 
• angi bruksforbehold 
• evtuell prising av data 

Vanligvis trengs to typer data ved utarbeidelse 
av kommune(del)planens arealdel: 
− Tematiske data:  Data om ulike typer infor-

masjon som skal analyseres under utarbei-
delse av kommune(del)planen.  (Slike data 
beskrives ikke nærmere i denne veilederen, 
se AREALIS-dokumentasjon for mer 
informasjon). 

− Grunnlagsdata: Eventuelle digitale data for 
någjeldende kommune(del)plan, basiskart 
og andre data som det kan være aktuelt å 
bygge videre på i et forslag til ny plan. 

 
 
Forslagsstiller foretar bestilling 
Enten kommunen utarbeider kommune(del)-
planen selv eller har leid inn konsulent for å 
gjøre dette, er det aktuelt å bestille / få tilgang 
til nødvendige digitale data fra de deler av den 
kommunale organisasjonen som administrerer 
data. 
 
Informasjon om hva som finnes av tilgjengelige 
digitale data for kommunens areal, kan innhen-
tes ved hjelp av innsynsløsninger, hvis kommu-
nen har slike, se kapittel 8 for mer informasjon. 
Det er stor forskjell på hvor langt kommunene 
har kommet å opprette og bruke digitale data. 
Data kan også være av forskjellig kvalitet. 
 
Planlegger må angi hvilke data som skal leve-
res og leveringsmåte, samt ønsket dataformat 
og koordinatsystem, dersom dette ikke er gitt. 
 
Kommunen leverer data 
Vanligvis forsøkes data levert i henhold til be-
stilling.  Praksis og status / tilgang på digitale 
data kan variere fra kommune til kommune.  

http://www.statkart.no/arealis/index.html
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Kvalitetssikring: 
• lesbare data 
• kontrollrutiner 
 

Vanligvis leveres data med rettigheter til bruk i 
oppgitt prosjekt og med krav om at de slettes 
etter fullført oppdrag, dersom planlegging og 
planutarbeidelse skjer hos ekstern konsulent. 
 
Før data leveres, bør kommunen som leveran-
dør, ha kvalitetssikret at leveransen inneholder 
lesbare data i henhold til bestilling.  Det bør 
opprettes egne kontrollrutiner for dette. 
  
Aktuelt datagrunnlag 
For kommune(del)plan vil det normalt kreves 
kartlegging etter FKB-C eller FKB-D standard, 
dvs kart i målestokksområdet 1:5 000 – 1:50 000 
(for nærmere beskrivelse av FKB, se kap. 2) 
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DATAFLYT  
KOMMUNEPLAN 

    
4.2 Planframstilling 

  
Generelle vurderinger 

 

Fig: Kommuneplan og nøyaktighet 
 (arealbruk i forhold til eiendomsgrenser) 
 
 
 
 
 
 

Fig: Fullverdige digitale plandata 
 

 
Fig: Vektorisert analog plan 

Ut fra mottatt datagrunnlag analyseres, vurde-
res og utarbeides forslag til ny plan.  Planfag-
lige aspekt ved utarbeidelse av forslag til kom-
mune(del)plan beskrives ikke nærmere her.  
For mer informasjon om planfaglig innhold og 
prosess henvises det til  Miljøverndepartemen-
tets basisveileder T 1382 Kommuneplanens 
arealdel. 
 
Det digitale kommuneplankartet kan oppfattes 
å være mye forskjellig.  Av metodene beskrevet 
under, er metode under punkt 1 å foretrekke: 
1. Den digitale kommuneplanbasen i et geo-

grafisk informasjonssystem hvor de digitale 
dataene i seg selv er de viktigste, mens 
plankartet blir et avledet produkt. 

2. Tradisjonell kommuneplan utarbeidet med 
kun manuelle metoder (analog plan) som 
blir vektorisert i etterkant. 

3. Digitalt framstilt plan, hvor den digitale tek-
nikken kun nyttes for å effektivisere tryk-
kingen, men hvor det trykte kartet er det 
primære. 

 
Disse tre variantene er av natur svært forskjel-
lige: 
1) Fullverdige digitale plandata: Plankartets 

innhold bør bygges opp i henhold til gjel-
dende standard, hvor bl. a arealbruken opp-
rettes som heldekkende mosaikk for hele 
planområdet.  Kap. 4.2.2 beskriver nærmere 
hvordan dette bør gjøres. 

2) Vektorisert analog plan: Her er det prob-
lemstillinger knyttet til nøyaktighet.  Ved 
vektorisering på et oversiktskart innføres ny 
unøyaktighet på grunn av kombinasjon av 
målestokk og strektykkelse. Med mindre

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
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Fig: Digitale teknikker for produksjon av 
plankart 

målestokk og strektykkelse.  Med mindre 
det knyttes informasjon om kvalitet til digi-
taliserte linjer, vil man i ettertid kunne be-
nytte linjene som svært presise avgrens-
ninger, uten å ane at dette egentlig er langt 
utenfor tilrådelig bruksintervall for dataene. 

3) Digitale teknikker for produksjon av 
plankart: En del kommuner hevder å ha 
digital kommuneplan etter at digitale tek-
nikker er tatt i bruk for å produsere plankar-
tet.  Data for basiskart og plankart kan være 
overført til et presentasjonssystem og ”fik-
set” på, slik at det trykte kartet blir pent.  
Det som ofte kjennetegner denne måten å 
produsere plankartet på, er en ”lag på lag”-
tankegang, hvor det øverste laget kan dekke 
over ting som ikke skal vises fra lagene un-
der.  Enkelte har sågar foretatt feilretting 
kun på illustrasjonene i presentasjonssys-
temet.  Pr. i dag er det greit å overføre kart- 
og GIS-data over til presentasjonssysstem av 
ulike slag, men det kan være svært ar-
beidskrevende, om ikke umulig å overføre 
illustrasjonene tilbake til kartdata.  Det er 
lite å gjøre for dem som har vært så uheldi-
ge å utarbeide kommuneplanens arealdel på 
denne måten.  Metoden kan derfor ikke an-
befales.  Metode beskrevet under pkt 1 
ovenfor anbefales i stedet. 

 
 

4.2.1  Hovedstruktur  
 
Lagstruktur i kommune(del)planens arealdel: 

 
 
 

Den digitale gjengivelsen av kommuneplanens 
arealdel, herunder  kommunedelplan, bygger 
på en lagdeling med planområde, arealkatego-
rier, restriksjoner/retningslinjer, viktige ledd i 
kommunikasjonssystem og påskrifter/teksting, 
slik illustrasjonen til venstre viser. 
 
Planflaten definerer hele planområdet.  Den 
ytre avgrensingen kan lagres separat.  Arealka-
tegoriflatene (arealbruk og båndlegging) dan-
ner en sammenhengende mosaikk innenfor 
planflaten. 
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Hovedstruktur for digitalt plankart i kommune(del)planens arealdel: 
 
SOSI-objekttypenavn:¹ Forklaring reguleringsplan: SOSI-objekttypenavn¹: Temakode: 
Områder/arealer:  Avgrensningslinje for 
  områder i  planen: 
KpOmråde Kommuneplanområde KpGrense   1101 
KpArealbrukOmråde Arealbruksområde KpArealbrukGrense   1102 
KpRestriksjonOmråde Restriksjonsområde RbRestriksjonGrense   1104 
KpRetningslinjeOmråde Retningslinjeområde KpRetningslinjeGrense   1110 
 
Linjer: 
KpSamferdselLinje Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (linje) 
 Vegnett (1120), fjernveg (1121), hovedveg (1122), samleveg (1124), adkomstveg (1125),  
 gang/sykkelveg (1130), sykkelveg (1131), gangveg (1132),  
 turvegtracé (1140), hovedturveg (1141), lokalturveg (1142),  
 jernbane (1150), sporveg (1151), skipsled (1161), småbåtled (1162)  
Punkt: 
KpSamferdsePunkt Kommunikasjonspunkt (punkt) 
 Vegkryss (1129), kollektivknutepunkt (1159)  
 
Tekst: 
KpPåskrift Teksting/påskrift på planen       1180 
 
¹) SOSI-objektnavn skal være med i SOSI-filen fra og med versjon 3.3 av standarden. 
  
 
 

4.2.2  SOSI-koding  
 

 
Planområde for kommune(del)plan: 

 
. FLATE 1 
.. PLANID 20020001  ! Planidentifikasjon 
.. PLANNAVN  ”Eksempel” ! Planens navn 
.. PLANTYPE 21  ! Kommunedelplan 
.. PLANSTAT 3  ! Planstatus=gjeldende plan 
.. IKRAFT  20020102! Ikrafttredelsesdato 
.. PLANBEST 1  ! Planbestemmelser =  
   !  som egen tekst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arealbruk i kommune(del)plan: 

 
. FLATE 2 
.. OBJTYPE KpArealbrukOmråde 
.. FTEMA 1102  ! Arealbruk 

Planområde (KpOmråde): 
For kommuneplanes arealdel bør offisiell 
kommunegrense i mest mulig detaljert form 
benyttes, både til vanns og til lands.  Dersom 
arealer innen kommunen av en eller annen 
grunn ikke skal inngå i planen, må disse angis 
med indre plangrense og vil framstå som ”hull” 
i planen. 
 
Dersom kommune(del)planen inneholder tema 
som går ut over det juridiske innholdet, kan det 
være aktuelt å illustrere dette i en eller flere 
illustrasjonsplaner.  Planområde for disse må da 
også angis. 
 
 
Arealbruk (KpArealbrukOmråde): 
Hele planområdet skal inneholde en heldek-
kende mosaikk av arealbruksflater og båndlag-
te flater.  Planavgrensning og de ytterste areal-
bruksflatene har felles identisk avgrensnings-
li j E k l f d l i l

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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.. OPLAREAL 150  ! Arealbruk=Off.bygning 

.. PLANID 20020001  ! Planidentifikasjon 

.. AREALST  1  ! Arealstatus=nåværende 

.. OMRNAVN ”Sentrum” ! Områdenavn 

.. UTNYTT 14 10  ! Tillatt utnytting, TU=10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPLAREAL definerer følgende arealbruk  
for oversiktsplaner:  
(for videre detaljering, se SOSI-standarden): 
 100 Byggeområder   
 200 LNF-områder 
 300  Omr. for råstoffutvinning 
 400 Båndlegging 
 500 Sjø- og vassdrag 
 600 Kommunikasjon 
AREALST  definerer arealstatus for areal-
bruksområder for oversiktsplaner: 
 1 nåværende 
 2  framtidig 
 3  videreutvikling av nåværende 
 
 
Restriksjon i kommune(del)plan: 

 
. FLATE 3 
.. OBJTYPE KpRestriksjonOmråde 
.. FTEMA 1104 ! Restriksjonsområde 
.. OPLRESTR 134 ! Bestemmelser om lokalisering 
.. PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retningslinje i kommune(del)plan: 

 
 
. FLATE 4 
.. OBJTYPE KpRetningslinjeOmråde 
.. FTEMA 1110 ! Retningslinjeområde 

linje.  Enkelte oppfatter dette som multippel 
linje, men plankapittelet har ikke definert noen 
slike. 
 
Arealbruken skal være en sammenhengende 
mosaikk av flater, hvor også vann inngår.  Det 
anbefales å ”snappe til” / kopiere vannflater fra 
best egnet kartdatasett.  Hva som er best egnet 
kartdatasett, vil avhenge av hvordan dataene 
skal benyttes i etterkant.  Dersom dataene skal 
benyttes til saksbehandling og oppslag for be-
handling av enkeltsaker, er det en fordel at 
også kommune(del)planen utarbeides på 
grunnlag av detaljert kartverk (vannkonturer, 
eiendomsgrenser i formålsgrenser, og lignen-
de.) 
 
Arealbruken etter PBL § 20-4, 1. ledd er delt inn 
i 6 hovedkategorier, som i SOSI er definert med 
egenskapen OPLAREAL. 
 
I tillegg til egenskap for arealbruk må også det 
enkelte areal inneholde SOSI-egenskap 
AREALST (status for arealbruk). 
 
 

Restriksjoner (KpRestriksjonOmråde): 
Dette temaet benyttes der det foreslås restrik-
sjoner av ulike slag, som for eksempel krav om 
at reguleringsplan eller bebyggelsesplan må 
utarbeides, bestemmelser om rekkefølge, ka-
rakter eller omfang, eller der restriksjoner i 
annet lovverk gjengis. 
 
De enkelte restriksjonene skilles ved hjelp av 
egenskapen OPLRESTR.  Her er et utdrag fra 
SOSI-standarden av kodene for denne egen-
skapen: 
 
 
Retningslinjer (KpRetningslinjeOmråde): 
Dette temaet benyttes dersom det ønskes knyt-
tet retningslinjer til arealer, som for eksempel 
hvor landbruk er dominerende innen LNF-
område eller viktige landskaps-, turveg / grønn-
struktur hvor bygge- og anleggstiltak ikke bør 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#20-4
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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.. OPLRETNL 112 ! LNF der friluftsliv er dominerende 

.. PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samferdelslinje/-punkt i kommune(del)plan 

 
. LINJE 1 
.. OBJTYPE KpSamferdselLinje 
.. LTEMA 1122 ! Hovedveg 
.. VERTNIV 2 ! Vertikalnivå=på bakken 
.. AREALST 1 ! Arealstatus=nåværende 
.. VIKTIG 1 ! Viktighet=meget viktig 
.. PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teksting/påskrift i kommune(del)plan: 

 
. TEKST 1 
.. OBJTYPE KpPåskrift 
.. TTEMA 1180 ! Tekst/påskrift 
.. STRENG ”Felt A” !  
.. PLANID 20020001 ! Planidentifikasjon 
 

tillates. 
 
De enkelte retningslinjene skilles ved hjelp av 
egenskapen OPLRETNL.  
 
Flere kommuner har tatt inn markagrense eller 
en ”rød strek” i sin kommuneplan.  Dette er i de 
fleste tilfeller en retningslinje med bestemmel-
ser om saksbehandlingsprosedyrer.  Den bør 
vises i planen som den generaliserte koden 120. 
 
 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
(KpSamferdselLinje): 
Viktige ledd i kommunikasjonssystemet er 
knyttet til vegnett og knutepunkter.  Vegnett 
kan beskrives for biltrafikk, gang- og sykkel, 
turveg og kollektivnett. 
 
Kommunikasjonssystemet kan beskrives ved 
hjelp av egenskapene TEMAKODE (fastsatt 
temakode i SOSI), VERTNIV (vertikalnivå: un-
der / på / over bakken), AREALST (status) og 
VIKTIG (betydning, viktighet). 
 
 
Teksting/påskrifter (KpPåskrift): 
Nødvendig teksting på kommune (del) plan-
kartet for informasjon og gjenkjennelse skal 
gjengis digitalt som eget datasett.  For å sikre at 
senere utskrifter av plankartet blir identisk 
også med hensyn til teksting, bør all teksting 
kopieres ut til tekstdatasettet.  Dette gjelder 
også feltnavn som kan lagres som egenskaper 
til arealbruksflatene og skrives på derfra.  SOSI-
standarden innholder mekanismer for å beskri-
ve tekstfonter, teksthøyder, retning og krum-
ning for tekster.  
 
 
Kartbakgrunn: 
Mest mulig oppdatert kartbakgrunn i måle-
stokksområde 1:5.000 – 1:50.000 bør benyttes, 
alt avhengig av detaljering i kommu-
ne(del)planen.  For kommune(del)planer er det 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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sjelden aktuelt å vise terrengendringer i kart-
bakgrunnen.  Kartbakgrunnen vil derfor gjen-
gis uforandret i forhold til datauttaket.  Men det 
kan være aktuelt å forenkle datainnhold, slik at 
enkelte karttema utelates fra plankartet for les-
barhetens skyld.  
 

 
 

4.2.3   Digital produksjon av kommu-
ne(del)plan 

 
 
I tabellen under er det angitt ulike mulige måter å navne 
datasett på med utgangspunkt i objektnavn, temakode 
eller navneprinsipp anvendt i Novapoint.  
 
Data som ikke inneholder informasjon om planstatus, 
anbefales klart skilt ut, f.eks ved bruk av prefikset f som 
angir at det snakk om forslag til plan: 
 

SOSI-objektnavn: SOSI-tema: Temalag/layer: 
KpOmråde 1101  f—kf---01101 
KpGrense  1101  f—kl---01101 
IpOmråde  1301  f—if---01301 
IpGrense  1301  f—il---01301 
 
(f= forslag, kl = kommuneplanlinje, kf = kommuneplanflate) 
 
Dersom det av hensyn til lesbarheten eller entydigheten 
av data er behov for ytterligere oppdeling av arealbruks-
datasettet i / fra DAK, anbefales at egenskapen OPLA-
REAL i SOSI benyttes som grunnlag, for eksempel 
slik: 
 
Navn: OPLAREAL: SOSI: Temalag/layer : 
boligområde 110 1102-110 f—kf---01102---110 
erverv 130 1102-130 f—kl---01102---130 
friområde 170 1102-170 f—kl---01102---170 
 
 

 
Det anbefales å benytte betegnelser fra SOSI-
standarden som navn på de enkelte datasettene 
som kommune(del)planen består av, slik listen 
til venstre illustrerer. 
 
Data som utveksles bør enten: 
• inneholde SOSI-objektnavn, dette er obliga-

torisk fra og med SOSI-versjon 3.3 
• kan også benytte temakoder for temaene i 

henhold til SOSI-standarden, eller 
• ha en oppdeling i datasett tilsvarende innde-

lingen til venstre og med en navning av da-
tasettene tilsvarende SOSI-objektnavnene.  

 
Ideelt sett ønskes distribusjon og mottak av 
data på den høyeste formen som omfatter over-
føring av både linje og flateinformasjon (kalles 
SOSI-nivå 4).  
 
Overføring av avgrensningslinjer kan være et 
midlertidig nivå (SOSI-nivå 2 eller 3) for flere 
systemer som har problem med å ta imot SOSI-
nivå 4. 
 

 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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4.2.4   Planfaglige utfordringer ved digi-
tal gjengivelse 

  
Kommuneplanens arealdel med detaljkart 
 

 

Enkelte kommuner velger å illustrere kommu-
neplanens arealdel med mer enn ett kart.  Inn-
holdet i disse kartene kan variere.  Det er her 
viktig å presisere skillet mellom detaljkart som 
er et forstørret utsnitt av hovedkartet og detalj-
kart som er en kommunedelplan. 
 
Når kommuneplanens arealdel vedtas som et 
hovedkart med ett eller flere forstørrete utsnitt, 
gjengis dette digitalt som et kommuneplanlag 
med detaljering tilsvarende utsnittene.  Dette 
skal forstås som en plan med flere forstørrete 
utsnitt.  Ved digital presentasjon er det det 
samme datasettet som presenters, men i ulike 
målstokker. 
 
Dersom detaljkartene har egne bestemmelser 
og / eller egne vedtak, er disse egne kommu-
nedelplaner. 
 
Kommunedelplaner kan ha detaljering og plan-
innhold som videre detaljerer kommuneplanens 
arealdel (må være innen rammen av PBL § 20-
4).  
 

 
 Detaljerte kommunedelplaner med supple-

ring jfr. PBL § 25. 
 
Eksempel: offentlig bygg, undervisning 
 
Alt.1 (utdrag av SOSI-fil): 
. FLATE 1 
.. OBJTYPE KpArealbrukOmråde 
.. FTEMA 1102 ! temakode=arealbruksområde 
.. OPLAREAL 150 ! Arealbruk=Offentlig bygg 
 
. TEKST 1 
.. OBJTYPE KpPåskrift 
.. TTEMA 1180 ! temakode=tekst/påskrift 
.. STRENG "undervisning" 
 
 

Alt.2 (utdrag av SOSI-fil): 

 
Det er i utgangspunktet forutsatt at arealdelen 
skal ha en overordnet og grovmasket karakter.  
Det er likevel et stort spillerom for hvor langt 
en kan gå i å detaljere en slik plan og i å binde 
opp forskjellige forhold med rettsvirkning. 
 
Dersom en ønsker en svært detaljert arealdis-
ponering innenfor for eksempel arealkategori 
nr . 1 byggeområde, og inndelingen av egen-
skapen OPLAREAL i SOSI-stanarden oppfattes 

http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#20-4
http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#20-4
http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#25
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. FLATE 1 

.. OBJTYPE KpArealbrukOmråde 

.. FTEMA 1102 ! temakode=arealbruksområde 

.. OPLAREAL 190 ! Annet byggeområde 

.. OPLAREALUTDYP "undervisning" 
 
 
 
 
 

ikke å være tilstrekkelig, kan enkelte under-
formål med utgangspunkt i PBL § 25 (nr . 1, 3, 
4, 6 - kun deler relatert til byggeområde og 7) 
benyttes. 
 
Hvordan dette skal gjøres, er foreløpig ikke 
endelig fastlagt i SOSI-standarden.  Det anbefa-
les å benytte OPLAREAL-verdier så langt det er 
mulig, og deretter supplere ved å benytte på-
skrifter på kartet eller OPLAREAL-verdi ”Annet 
byggeområde” og angi nærmere spesifikasjon i 
OPLAREALUTDYP, alt avhengig av hva som 
gir et mest mulig entydig plankart. 
 
 

 Båndlagte områder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempler på ulike løsninger med utdrag av 
SOSI-fil: 
 
Eksempel 1 (hvis båndlegging til naturvern er hovedsak): 
. FLATE 1 
.. OBJTYPE KpArealbrukOmråde 
.. FTEMA 1102 ! temakode=arealbruksområde 
.. OPLAREAL 410 ! Båndlegging naturvern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båndlagte områder skal inngå som en del av 
mosaikken som til sammen danner arealbruks-
områdene i kommuneplanens arealdel. 
 
Arealbrukskategorien ”Båndlagte områder” 
(PBL § 20-4, 1. ledd nr. 4) omfatter områder 
som er sikret eller skal sikres gjennom plan-
legging etter PBL eller andre lover. 
 
For områder som skal sikres er arealbruks-
kategorien båndlegging entydig ved digital 
gjengivelse. 
 
Når det gjelder områder som er sikret allerede 
gjennom annet lovverk, kan det være flere mu-
ligheter for gjengivelse, alt etter hva som er 
planens intensjon. 
 
I kolonnen til venstre er følgende illustrert: 
 
Eksempel 1 hvis båndlegging til naturvern, er 
hovedintensjon.  Det følger av PBL § 20-4, 1. 
ledd nr. 4 at det ikke kan vedtas alternativ are-
albruk.  Når rettsvirkning for de båndlagte om-
rådere i arealdelen til kommuneplanen faller 
bort etter at båndleggingsperioden har utløpt, 
dvs etter 4 år (med mulighet til å søke om for-
lengelse til 6 år), vil arealet enten fremstå som 
udisponert eller regulert av tidligere vedtatt, og 
ikke opphevet reguleringsplan.

http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#25
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Eksempel 2 (hvis styring av arealbruk er hovedsak): 
. FLATE 1 
.. OBJTYPE KpArealbrukOmråde 
.. FTEMA 1102 ! temakode=arealbruksområde 
.. OPLAREAL 210 ! LNF-område 
. FLATE 2 
.. OBJTYPE KpRestriksjonOmråde 
.. FTEMA 1102 ! temakode=arealbruksområde 
.. OPLRESTR 400 ! Restriksjon etter annen lov 
 
 
Eksempel 3 (hvis tilleggsinformasjon er hovedsak): 
. FLATE 1 
.. OBJTYPE IpOmråde 
.. FTEMA 1301 ! temakode=illustrasjonsplan 
.. PLANID i20000101 !planident 
.. TEMATYPE 81 ! tematype=illustrasjon 
. FLATE 2 
.. OBJTYPE VernNatOmr  ! naturvernområde 
.. FTEMA 4022 ! temakode= naturvernområde 
.. VERNETYPE NP ! vernetype=nasjonalpark 
Osv. 
 

ikke opphevet reguleringsplan. 
 
Eksempel 2 hvis disponering til LNF-område 
uten spredt utbygging er hovedintensjon og 
med angivelse av at arealet har restriksjon etter 
annet lovverk.  Eventuell ytterligere detaljering 
bør tas inn i planbestemmelsene. 
 
Eksempel 3 hvis disponering til LNF-område 
uten spredt utbygging er hovedintensjon, og 
hvor naturvernområde tas med som illustrasjon 
/ tilleggsinformasjon i plankartet. 
 

 Problemstilling knyttet til arealbruk som 
flater og kommunikasjonssystem som lin-
jer 

 
Utsnitt av kommuneplan 
 

 
Detalj 1, legg merke til formålsflatenes avslut-
ning mot veg 
 
 

 
Detalj 2, hvor linjetykkelse er  skalert i forhold 
til presentasjonsmålestokk 

Områder for arealbruk og båndlegging danner 
en sammenhengende mosaikk innenfor areal-
planens planområde.  På denne mosaikken 
gjengis viktige ledd i kommunikasjonssystemet 
som linjer med fastsatt linjetykkelse i 
Miljøverndepartementets veileder T 1382 
Kommuneplanens arealdel). 
 
Presentasjonsmålestokk for arealdelen er, i 
samme veileder, anbefalt til normalt å være 
1:20.000 – 1:50.000 og 1.5.000-1.10.000 for kom-
munedelplaner. 
 
Linjetykkelse for viktige ledd i kommunika-
sjonssystemet er knyttet til presentasjonsmåle-
stokk.  Dersom planen presenteres og benyttes 
i andre målestokker, kan planen utilsiktet endre 
karakter hvis GIS- eller DAK-systemet ikke har 
mulighet for å ”fryse” linjetykkelsen i forhold til 
presentasjonsmålestokken (ikke alle systemer 
har denne muligheten). 
 
I presentasjonsmålestokken kan viktige ledd i 
kommunikasjonssystemet skjule unøyaktighe-
ter i planens arealbruk på grunn av linjetykkel-
sen.  Men når et mer detaljert utsnitt i større 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
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målestokk hentes fram, blir unøyaktighetene 
synlige, og kan gi grunnlag for feiltolkninger av 
ukyndige. 
 
Det anbefales å vise arealbruk for større veger i 
tillegg til funksjon. 
 
 

 Aggregering av data fra reguleringsplaner, 
sammenheng mellom kommuneplan og 
reguleringsplan 

 Kommuneplanens arealdel er oversiktsplanen, 
mens reguleringsplanen er detaljplanen.  Det 
burde derfor være god sammenheng mellom 
arealbruken på oversiktsplannivå og detaljplan-
nivå, slik at arealdelen kunne aggregeres fra 
detaljnivået og at detaljnivået var en videre de-
taljering av oversiktsnivået. Dette krever god 
sammenheng mellom lovparagrafer og avlede-
de kodeverdier. 
 
PBL § 20-4 Arealdelen av kommuneplanen og 
PBL § 25 Reguleringsformål har såpass forskjel-
lig inndeling at det ikke finnes noen entydig 
sammenheng mellom dem, derfor blir det hel-
ler ingen entydig sammenheng mellom egen-
skapen OPLAREAL for kommuneplanens 
arealdel og REGFORM for reguleringsplaner. 
 
OPLAREAL: REGFORM: 
100 byggeområde 100 byggeområde 
200 LNF (landbruks-, natur- friluftsomr.) 200 landbruksområde 
300 Område for råstoffutvinning 300 offentlig trafikkområde 
400 Områder som er / skal båndlegges 400 offentlige friområder 
500 vern av sjø / vassdrag 500 fareområder 
600 viktige ledd i kommunikasjonssystem 600 spesialområder 
 700 fellesområder 
 800 fornyelsesområder 
 900 kombinert formål 

 
Dette er et tema som bør bearbeides videre av 
Planlovutvalget, med sikte på bedre samord-
ning mellom de to lovparagrafene.  Forslag om 
mulige endringer for konsekvensutredninger 
som plannivå, bør også samordnes her.  
 
 
 

 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#20-4
http://www.lovdata.no/all/hl-19850614-077.html#25


Veileder digitale planer Side  66  av  127 

 Teksting/påskrifter 
 

 
 

Miljøverndepartementets veileder T 1382 Kom-
muneplanens arealdel gir retningslinjer for hva 
som bør gjengis som påskrift på arealdelen. 
 
SOSI-standarden gir retningslinjer for digital 
gjengivelse av informasjonen, men gir ingen 
signaler om det er en påskrift i form av tekst 
eller egenskap som skal benyttes.  Derfor er 
det for eksempel mulig å lagre et feltnavn som 
skal gjengis på plankartet både som en tekst og 
som en egenskap knyttet til arealbruksflaten. 
 
Det anbefales at all påskrift på plankartet gjen-
gis som tekst med presentasjonsregler knyttet 
til presentasjonsmålestokk.  I tillegg anbefales 
tekstene lagt inn i egenskaper på andre objek-
ter i plankartet der dette er relevant. 
 
 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120033/index-dok000-b-n-a.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html_33/plan/plan.htm
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DATAFLYT  
KOMMUNEPLAN 

 
4.3 Mottak og kontroll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mottak 
Ved mottak av data for planforslag er det kun 
de foreslåtte konstruksjonslinjene som utgjør 
det juridiske planinnholdet i planen som skal 
importeres til kommunens plandatabase.  
Grunnlagsdataene skal ikke importeres. 
 
Kontroll 
Det må gjennomføres intern kontroll av data-
innholdet som for eksempel. SOSI-KONTROLL 
eller andre kontrollprosedyrer. 
 
For å kontrollere at kartkonstruksjonen er ut-
ført i henhold til spesifikasjonen og at nøyak-
tigheten holder seg innenfor de fastsatte feil-
grenser, må det vedtatte plankartet kontrolleres 
før det legges inn i forvaltningsdatabasene.  
Tematisering og koding må også  kontrolleres. 
 
Det er kun linjeinformasjonen i den nye planen 
som importeres som konstruksjonsgrunnlag. 
Linjeinformasjonen skal være levert i avtalt 
format.  Forutsetningene for å kunne importere 
planforslaget er at: 
• koordinatsystem og målestokkenhet (me-

ter) er opprettholdt 
• de enkelte linjetypene (plangrense, areal-

bruksgrense mv) ligger på hver sine lag og  
med riktige objektkoder eller temakoder. 
Det enkelte laget må inneholde rette linjer 
og buer med radier. 

• tekster ligger på egne lag. 
 
Planidentifikasjon 
Den nye planen tildeles eventuelt forslagsnum-
mer som identifikasjon.  Etter at planen er ved-
tatt, tildeles permanent planidentifikasjon. 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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DATAFLYT  
KOMMUNEPLAN 

 
4.4 Vedlikehold 

 

 
Fig:Kommune(del)planbase ajourføres 
 

Kommunen vedlikeholder  
 
Etter at planen er vedtatt, skal: 
• Sakssystem ajourføres og planens digitale 

dokumenter arkiveres, også digitalt plankart 
og bestemmelser, dersom det er opprettet 
egne rutiner for dette. 

• Planbaser for kommuneplanens arealdel, 
herunder kommunedelplan, ajourføres ved 
at vedtatt plan erstatter gammelt innhold for 
planområde og planinnhold eller at kom-
munedelplan ”klippes inn” tilsvarende 

• Rapportering til plankatalog dersom det er 
opprettet rutiner for dette. 

• Dersom det er opprettet rutiner for utgåtte 
planer utføres disse, omtales ikke nærmere 
i denne veilederen. 

• Endringer i forslagsbase utføres, dersom 
det er opprettet rutiner for dette, omtales 
ikke nærmere i denne veilederen. 

 
 De kommunedekkende fagdatabasene holdes 

jevnlig ajour, og bidrar både til digitaliserings-
grunnlag for arealbruksgrenser og kommuni-
kasjonslinjer, digitalt basiskart for presentasjon, 
samt til ulike temakart og analyser i forbindelse 
med rullering av kommuneplanen. 
 
Ved digital produksjon av kommune(del)-
planens arealdel kan plantema fra godkjent 
plankart hentes inn i en egen fagdatabase for 
oversiktsplaner, og denne vil da til en hver tid 
inneholde gjeldende arealbruk / restriksjoner 
o.l.  Når kommuneplanens arealdel skal rulleres 
eller det eventuelt skal utarbeides kommune-
delplan, vil et uttrekk fra planbasen gi det digi-
tale basisgrunnlaget for nye vurderinger eller 
en økt detaljering.  Dette sikrer gjenbruk av 
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data og forenkler arbeidet med rullering vesent-
lig. 
 
• Kommuneplan og kommunedelplan bør 

også tildeles planident. 
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5. FRAMSTILLING AV DIGITAL REGULERINGSPLAN / 
BEBYGGELSESPLAN  Til innhold 

 
 

 

Sammen med kapittel 4 er dette kapitlet et 
av de mest sentrale kapitlene i veilederen.  
Det angir hvordan digitale reguleringspla-
ner og bebyggelsesplaner kan framstilles.  
Her omtales følgende hovedfaser i ”pro-
sesshjulet”: 

5.1 Anskaffelse av datagrunnlag 
5.2 Plandataframstilling 
5.3 Mottak og kontroll 
5.4 Vedlikehold 

De enkelte aktivitetene i plandataframstil-
lingen blir relativt detaljert beskrevet. 

 
 
 
 

For reguleringsplaner og bebyggelses-
planer må arealbruksformål og bestem-
melser være innen rammen av Plan- og 
bygningslovens §§ 25 og 26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva er en reguleringsplan og hva er 
virkningen av en reguleringsplan. 
 
En reguleringsplan er ikke bare en teg-
ning, men et sett av juridisk bindende do-
kumenter etter at de er vedtatt.  De består 
av plankart, reguleringsbestemmelser, 
planbeskrivelse og eventuell illustrasjons-
plan, og etter hvert gjennom behand-
lingsprosessen vedtakene til planen. 
 
Helt fra starten på en reguleringsplan må 
alle ha respekt for at plan med tilhørende 
bestemmelser blir et juridisk bindende 
dokument, som fastsetter arealbruken og 
er styrende for eiendomsforhold og plasse-
ring av bygninger.  Planen vil også være 
grunnlaget for ekspropriasjon av grunn, 
hvis det skulle være nødvendig. 
 
Reguleringsplanen er: 
− Grunnlag for utstikking. 
− Grunnlag for fradeling av eiendom 
− Grunnlag for utsetting av bygg 

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#25
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#25
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DATAFLYT REGULERINGS-
PLAN 

 
5.1 Anskaffelse av datagrunn-
lag 

Behov for datagrunnlag: 
• Tematiske data (for analyse) 
• Grunnlagsdata (for plankonstruksjon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanligvis trengs to typer data ved utarbei-
delse av reguleringsplan eller bebyggel-
sesplan: 
• Tematiske data: Data om ulike typer 

informasjon som skal analyseres un-
der utarbeidelse av planen (Slike data 
beskrives ikke nærmere i denne vei-
lederen, se AREALIS-dokumentasjon 
for mer informasjon). 

• Grunnlagsdata: Eventuelle digitale 
data for någjeldende reguleringsplan, 
eiendomskart og andre data som det 
kan være aktuelt å bygge videre på i et 
forslag til nytt plankart. 

Informasjon om hva som finnes av til-
gjengelige digitale data for kommunens 
areal kan innhentes ved hjelp av inn-
synsløsninger, dersom dette er opprettet 
for kommunen, se kapittel 8 for mer infor-
masjon. 
 
Det er stor forskjell i hvor langt de enkelte 
kommuner har kommet i etablering og 
bruk av digitale data. Dataene kan også 
være av forskjellig kvalitet. 
 

 
 
Klarlegge forutsetninger: 
• Forhåndskonferanse/oppstartmøte 

Kommunen/forslagsstiller avklarer i 
forhåndskonferanse. 
Det kan være lurt å ta opp spørsmål vedrø-
rende datagrunnlag med kommunen på 
eventuell forhåndskonferanse om planen.  
På forhåndskonferansen gjennomgås da-
gens situasjon vedrørende grunnlagsdata, 
ansvar, rutiner, programvare, leverings- / 
import- muligheter (formater), bestillings-
muligheter (post, faks, e-post), priser, vei-
ledningsmateriale mv. 

http://www.statkart.no/arealis/index.html
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Bestilling: 
• Mottaker av data 
• Mottaker faktura 
• Områdets beliggenhet 
• Hva skal data brukes til 
• Ønsket format 
• Ønsket leveringsmåte 
• Ønsket innhold (hvilke datasett) 
 

Forslagsstiller foretar bestilling  
Forslagsstiller kontakter kommunen ved-
rørende leveranse eller ber om å få tilsendt 
bestillingsformular/veiledning.  Bestilling 
av digitale grunnlagsdata må skje skriftlig 
for å sikre klarhet mht områdets beliggen-
het, bestillingens omfang, format og lag-
struktur. 
 

 
Eksempel på bestillingsformular fra Oslo kom-
mune / plan- og bygningsetaten: 
• Mottaker av data: Virksomhet, kontaktperson, ad-

resse, postnr og –sted, telefon/telefax, e-postadresse 
• Mottaker av faktura:  Virksomhet, , foretaksnr 

(Brønnøysundregisteret), kontaktperson, adresse, 
postnr og –sted, telefon/telefax, e-postadresse 

• Områdets beliggenhet: Utstrekning i koordinater, 
eller Adresse, gnr/bnr, områdenavn. Legg ved kar-
tutsnitt m/inntegning. 

• Dataene skal brukes til: Plansak, prosjektering, 
byggesak, delesak, el. annet: 

• Ønsket dataformat: System: PC / MAC Filtype: 

SOSI / QUADRI / DXF /DWG (ver. nr.12 / 13 /14 
/ 2000) 

• Ønsket leveringsmåte: e-post (komprimert/ikke 
komprimert)  diskett/CD-rom pr post eller hentes. 

••••    Ønsket innhold: 2D/3D av situasjons-/høydedata, 
digitale  eiendomsdata, digitale reguleringsdata, an-
net (spesifiser): , digitalt ortofoto i rasterformat 
(TIFF el. JPEG) 

Eksemplet til venstre viser hva bestillingen  
normalt må inneholde av opplysninger. 
 
Kommunen leverer data 
• I kommunen registreres bestillingen og 

fordeles i henhold til ansvar/rutiner.  
Tilbakemelding gis ved mangelfull be-
stilling o.l. . 

• Data for aktuelt område eksporteres fra 
grunnlagsdatabaser i henhold til bestilt 
format. 

• Dataene importeres til en ”tom” base 
eller ”tom” tegning for å kontrollere at 
eksporten har fungert tilfredsstillende 
og at innholdet er komplett. 

 
Følgende bør legges ved: 
• Basestatistikk (innhold temakoder / 

lagdeling) 
• Forbehold vedrørende bruk 

 
Uttrekk/kontroll levering: 
• Registrering/sakssystem 
• Eksport av data 
• Kvalitetskontroll 
 

 
Viktige forutsetninger: 
• Data tillates normalt kun benyttet for 

det aktuelle prosjekt. 
• Data med nødvendige vedlegg 

distribueres. 
• Data skal benyttes som grunnlag for 

konstruksjon og presentasjon, og skal 
ikke endres. 

 
 
Dataleveranse: 
• Data 
• Innholdsoversikt 
• Evt. bruksforbehold 

Aktuelt datagrunnlag  
Aktuelle datasett for leveranse digitalt kan 
være: 
• Kartgrunnlag (grunnkart, teknisk kart-

verk) 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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• Beskrivelse 
• Faktura 
 

• Gjeldende regulering (evt. utsnitt av 
kommuneplan / kommunedelplan der-
som området er uregulert) 

• Eiendomskart 
• Ledningsnett (vann / avløp) 
• Eventuelle tematiske data for analyse 
 
Data kan bestå av både raster- og vektorda-
ta og være i flere ulike dataformater, alt 
avhengig av bestillingen og hva kommu-
nen har av digitale data og hvordan disse 
kan leveres.  
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DATAFLYT REGULERINGS-
PLAN 

 
5.2 Planframstilling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig: Snapping til eiendomsdata 

 
På grunnlag av mottatt datagrunnlag ana-
lyseres, vurderes og utarbeides forslag til 
ny plan.  Planfaglige aspekt ved utarbeidel-
se av forslag til reguleringsplan / bebyg-
gelsesplan beskrives ikke nærmere her.  
For mer informasjon om planfaglig innhold 
og prosess henvises det til basisveileder T 
1381 Reguleringsplan og bebyggelseplan 
fra Miljøverndepartementet. 
 
Grunnlagsdata 
Opprinnelige grunnlagsdata skal alltid 
komme fram i original stand.  Mottaker av 
grunnlagsdata bør oppbevare de orginale 
tilsendte grunnlagsdataene urørt.  Det an-
befales å bruke kopi av de tilsendte grunn-
lagsdata i den videre planleggingen.  Be-
hov for endring av grunnlagsdata må 
komme fram på egne lag i planforslaget, 
uten at originaldata er endret. 
 
Planforslaget 
Plandata fra kommunene inneholder i ut-
gangspunktet topologi.  De fleste DAK 
systemene kan ikke holde på denne innfor-
masjonen, men bearbeidingen av plandata 
må gjøres slik at topologien kan bygges 
opp ved importen til kommunens digitale 
plansystem. 
 
Plandatafilen skal leveres i det format og 
med den lagstruktur og beliggenhet som 
ble avtalt ved bestilling av grunnlagsda. 
 
I planforslaget skal linjer av samme betyd-
ning ligge på samme lag.  Tekster og flater 
må ligge på egne lag, som er atskilt fra 
konstruksjonslinjene. 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
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Ved konstruksjon av forslag til plankart 
skal grunnlagsdata benyttes aktivt ved at 
eksisterende og gjeldende reguleringsdata, 
eiendomsdata, situasjons- og høydedata 
blir "snappet" til når linjer og annen geo-
metri skal gå langs eller knyttes til eksiste-
rende data. 
 

 Tilhørende illustrasjonsplan(er): 
Dersom reguleringsplanen eller bebyggel-
ses-planen inneholder tema som går ut 
over det juridiske innholdet, bør dette 
gjengis i en eller flere illustrasjonsplaner. 

 
 

5.2.1 Hovedstruktur  
Lagstruktur i reguleringsplan/ bebyggelses-
plan:

 

Den digitale gjengivelsen av regulerings-
plan bygger på en lagdeling med planom-
råde, reguleringsformål, fareområder / 
restriksjonsområder/ bevaringsområder / 
fornyelsesområder /  rekkefølgeområder, 
linjer med styrende funksjoner og påskrif-
ter / teksting, slik illustrasjonen til venstre 
viser. 
 
Planflaten definerer hele planområdet.  
Den ytre avgrensingen kan lagres separat. 
 Reguleringsformålene danner en sam-
menhengende mosaikk innenfor planfla-
ten. 
 
 

 
Hovedstruktur for digitale plankart i regulerings- og bebyggelsesplaner: 

 
SOSI-objekttypenavn:¹ Forklaring reguleringsplan: SOSI-objekttypenavn¹: Temakode: 
Områder/arealer:  Avgrensningslinje for 
  områder i  planen: 
RbOmråde Reguleringsplanområde RbGrense   1201 
RbFormålOmråde Reguleringsformål RbFormålGrense   1202 
RbFareOmråde Fareområde RbFareGrense   1205 
RbRestriksjonOmråde Restriksjonsområde RbRestriksjonGrense   1206 
RbBevaringOmråde Bevaringsområde RbBevaringGrense   1207 
RbFornyelseOmråde Fornyelsesområde RbFornyelseGrense   1208 
RbRekkefølgeOmråde Rekkefølgeområde RbRekkefølgeGrense   1209 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Linjer: 
RbJuridiskLinje Juridiske linjer i planen 
 Regulert tomtegrense (1203), eiendomsgrense som skal oppheves (1204), bygg som skal 
 bevares (1210), byggegrense (1211), byggelinje (1212), omriss planlagt bebyggelse  
 (1213), omriss eksisterende bebyggelse som inngår i planen (1214), bebyggelse som  
 forutsettes fjernet (1215), frisiktlinje i vegkryss (1222), mm  
Punkt: 
RbJuridiskPunkt Juridiske punkt i planen 
 
Tekst: 
RbPåskrift Teksting/påskrift på planen       1280 
 
¹) SOSI-objektnavn skal være med i SOSI-filen fra og med versjon 3.3 av standarden. 
 
 

5.2.2 SOSI-koding 
Planområder i regulerings- og bebyggelsesplan: 

 
. FLATE 1 
.. OBJTYPE RbOmråde ! Reguleringsplanområde 
.. FTEMA 1201  ! Reguleringsplanområde 
.. PLANID 20020002  ! Planidentifikasjon 
.. PLANNAVN  ”Reg.eksempel” ! Planens navn 
.. PLANTYPE 30  ! Reguleringsplan 
.. PLANSTAT 3  ! Planstatus=gjeldende plan 
.. IKRAFT  20020103! Ikrafttredelsesdato 
.. PLANBEST 4  ! Planbestemmelser på kart og   
   !  som egen tekst 

 
Plangrense 1201 og formålsgrense 1202  
skal være sammenfallende. 
 

Planområde (RbOmråde): 
Planens begrensning opprettes som en 
sammenhengende linje langs de ytterste 
formålslinjene og danner planområdet. 
 
Dersom arealer innen reguleringsområdet 
av en eller annen grunn ikke skal inngå i 
planen, må disse angis med indre plan-
grense og vil framstå som ”hull” i planen. 
Planområdet kan også bestå av adskilte 
arealer. 
 
Til planområdet kan knyttes opplysninger 
definert som egenskaper i SOSI-
standarden,  og de viktigste for planforslag 
er for eksempel: plantype (PLANTYPE), 
plannavn (PLANNAVN), planstatus 
(PLANSTAT), planens vertikalnivå 
(VERTNIV), og om planen har bestem-
melser knyttet til seg (PLANBEST). 
 

 
 
Hovedgrupper for egenskapen REGFORM 
 (reguleringsformål): 
 
100 byggeområder 
200 landbruksområder 
300 offentlige trafikkområder 
400 offentlige friområder 
500 fareområder 
600 spesialområder 
700 fellesområder 
800 fornyelsesområder 
 

Reguleringsformål, hovedkategorier: 
Reguleringsformålene etter PBL § 25 er 
delt inn i 8 hovedkategorier, som i SOSI er 
definert med egenskapen REGFORM med 
tilsvarende hovedinndeling, samt en ekstra 
hovedgruppe for å håndtere kombinerte 
formål (for videre detaljering i underfor-
mål, se SOSI-standarden): 
 
Til reguleringsformålene (dvs. bruksfor-
mål, fare, bevaring, fornyelse, samt til om-
åd d t ik j kk f l b

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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900 kombinerte formål 
 
 

råder med  restriksjon og rekkefølgebe-
stemmelser) kan også knyttes opplysning-
er (egenskaper) som: feltbetegnelse 
(FELTNAVN) og vertikalnivå (VERTNIV).  
For enkelte av reguleringsformålene kan 
det være aktuelt med nærmere utdyping, 
da benyttes egenskapen REGFORMUT-
DYP i tillegg.  Se SOSI-standarden for 
nærmere informasjon.  
 

Bruksformål i reglerings- og bebyggelsesplan: 

 
. FLATE 2 
.. OBJTYPE RbFormålOmråde 
.. FTEMA 1202  ! Reguleringsformål (bruk) 
.. REGFORM 162  ! Offentlig bygg, barnehage 
.. VERTNIV  2  ! Vertikalnivå=på bakken 
.. FELTNAVN ”Felt B” ! Feltnavn 
 
Bruksformålene må ha REGFORM innen følgende 
verdier: 
100-199  byggeområder 
200-299  landbruksområder 
300-399  offentlige trafikkområder 
400-469  offentlige friområder 
600-639  spesialområder 
650-652  spesialområder 
670-699  spesialområder 
700-790  fellesområder 
900-999  kombinerte formål 
 

Regulerte bruksformål (RbFormålOm-
råde): 
 
Hele planområdet skal inneholde en hel-
dekkende mosaikk av bruksformål.  Alle 
områder skal ha en angitt bruk (men kan i 
tillegg reguleres med begrensninger  i 
form av fare, restriksjon, bevaring, fornyel-
se eller rekkefølge). 
 
Planavgrensning og de ytterste regule-
ringsformålene har felles identisk avgrens-
ningslinje.  Enkelte oppfatter dette som 
multippel linje, men plankapittelet har ikke 
definert noen slike. 
 
Til bruksformålene kan også knyttes opp-
lysninger som: tillatt utnytting (UTNYTT), 
krav til uteareal (UTEAREAL), byggverk-
bestemmelser (BYGGVERK) og avkjør-
selsbestemmelser (AVKJ). 
 

 
. FLATE 3 
.. OBJTYPE RbFareOmråde 
.. FTEMA 1205  ! Fareområde 
.. REGFORM 510  ! Høyspenningsanlegg 
 

Fareområde (RbFareOmråde) 
Fareområder skal gjengis som egne objekt 
og med reguleringsformålene:  
REGFORM: 500-590 fareområder 
 

 
. FLATE 4 
.. OBJTYPE RbRestriksjonOmråde 
.. FTEMA 1206  ! Restriksjonsområde 
.. REGFORM 640  ! Frisiktsone 
 

Restriksjonsområde (RbRestriksjo-
nOmråde) 
Restriksjonsområder skal gjengis som 
egne objekt og med reguleringsformålene: 
REGFORM: 640-646 restriksjonsområder 
 

 

Bevaringsområder (RbBevaringOmrå-
de) 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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. FLATE 5 

.. OBJTYPE RbBevaringOmråde 

.. FTEMA 1207  ! Bevaringsområde 

.. REGFORM 661  ! Bev<ring av bygninger 
 

Bevaringsområder skal gjengis som egne 
objekt og med reguleringsformålene: 
REGFORM: 660-669 bevaringsområder 
 

 
. FLATE 6 
.. OBJTYPE RbFornyelseOmråde 
.. FTEMA 1208  ! Fornyelsesområde 
.. REGFORM 800  ! Fornyelsesområder 
 

Fornyelsesområder (RbFornyelseOm-
råde) 
Fornyelsesområder skal gjengis som egne 
objekt og med reguleringsformålene: 
REGFORM: 800 fornyelsesområder 
 

 
. FLATE 7 
.. OBJTYPE RbRekkefølgeOmråde 
.. FTEMA 1209  ! Rekkefølgeområde 
.. REGFORM 992  ! Midlertidig trafikkområde 
 

Rekkefølgeområde 
(RbRekkefølgeOmråde) 
Områder med rekkefølgebestemmelser 
skal gjengis som egne objekt og med regu-
leringsformålene: 
REGFORM: 991-992 rekkefølgeområder 
 

 

 
. LINJE 1 
.. OBJTYPE RbJuridiskLinje ! Juridisk bindende tilleggsinfo 
.. FTEMA 1211  ! Byggegrense 
 

Juridiske linjer i planen (RbJuri-
diskLinje) 
Senterlinje, kant kjørebane, kjørefelt, par-
keringsfelt, fotgjengerfelt, støyskjerm, bru, 
tunnel og målelinje / avstandslinje tas bare 
inn i den juridiske delen av regulerings-
planen hvis det skal fastsettes juridisk bin-
dene plassering (senere endring av disse 
vil kreve behandling som mindre vesentlig 
endring). 
 

 
. PUNKT 1 
.. OBJTYPE RbJuridiskPunkt ! Juridisk bindende tilleggsinfo 
.. FTEMA 1242  ! Avkjørsel 
Avkjørsel PTEMA 1242 blir representert med en koordinat. 
Avkjørselspila blir da liggende horisontalt i GIS-program og 
ikke med den dreining som er ønskelig. 
 

Juridiske punkt i planen (RbJuridisk-
Punkt) 
Vegstenging, stenging av avkjørsel, avkjør-
sel, brukar og tunnelåpning tas bare inn i 
den juridiske delen av reguleringsplanen 
hvis det skal fastsettes juridisk bindene 
plassering (senere endring av disse vil 
kreve behandling som mindre vesentlig 
endring): 
 

 
. TEKST 1 
.. OBJTYPE RbPåskrift 
.. TTEMA 1280 ! Tekst/påskrift 
.. STRENG ”Felt A2”  

Teksting/påskrift på planen 
(RbPåskrift) 
Påskrift kan for eksempel være radius 
langs senterlinjer.  Det anbefales å benytte 
påskrift for all tekst som skal stå på regule-
ringsplanen.  
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5.2.3 Lagstruktur for DAK-tegninger
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig: Anbefalt katalogstruktur for DAK-prosjekter 
 
 

 
Fig: Prinsipp for navnsetting av lag  
 

 
For lettere å kunne kjenne  igjen planin-
formasjonen i DAK (og GIS), anbefales det 
at navnsetting fra SOSI-standarden benyt-
tes og at informasjonen struktureres i lag 
og kataloger på ensartet måte. 
 
Er flere konsulenter involvert i planutar-
beidelsen, kan det være en fordel med fel-
les struktur på det digitale planprosjektet, 
for eksempel slik: basiskart (grunnkart, 
eiendomskart, ol.), plandokumenter, plan-
konstruksjon, planplott, terrengmodeller 
og vegmodeller. 
 
Navnsetting av lagene i en DAK-tegning 
basert på SOSI-standarden, sikrer at andre 
lett ser hva tegningen inneholder.  Det er 
viktig at alle lag som omhandler samme 
tema samles med felles temabetegnelse.  
Da vil utenforstående finne alle lagene 
samlet.  En bør for øvrig bruke en logisk 
oppbygging av kategori og eventuelt detalj.  
Forslaget til venstre viser hvordan dette 
kan gjøres. 
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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I tabellen under er det angitt ulike mulige måter å navne datasett på med utgangspunkt i ob-
jektnavn, temakode eller navneprinsipp anvendt i Novapoint.  Data som ikke inneholder infor-
masjon om planstatus anbefales klart skilt ut, f. eks. ved bruk av prefikset f som angir at det 
snakk om forslag til plan: 
 
 Navn: Temalag/layer: SOSI-objektnavn: SOSI-tema: 
 Reguleringsområde f—rf---01201 RbOmråde 1201  
 Reguleringsgrense f—rl---01201 RbGrense 1201  
 Reguleringsformål f—rf---01202 RbFormålOmråde 1202  
 Formålsgrense f—rl---01202 RbFormålGrense 1202  
 Fareområde f—rl---01205 RbFaregrense 1205  
 Illustrasjonsplan f—if---01301 IpOmråde 1301  
 Illustrasjonsplangrense f—il---01301 IpGrense 1301  
 

(f= forslag, rl = reguleringslinje, rf = reguleringsflate) 
 

Dersom det av hensyn til lesbarheten eller entydigheten av data er behov for ytterligere oppdeling av 
formålsdatasettet i/fra DAK, anbefales at egenskapen REGFORM i SOSI benyttes som grunnlag, for 
eksempel slik: 
 Navn: Temalag/layer: REGFORM: SOSI:  
 Reguleringsområde f—rf---01201 RbOmråde 1201 
 Småhusbebyggelse f—rl---01202---110 111 1202-110 
 Kontor f—rl---01202---130 130 1202-130 
 Friområde f—rl---01202---400 400 1202-400 
 Felles_avkjørsel f—rl---01202---710 710 1202-710  
 

 

 
Eksempel: Laginndeling fra Arealmodulen i NovaPoint) 

 
 Det er viktig å skille mellom de lag som 

kommer fra basiskart og annet grunnlag, 
de lag som tilhører reguleringsplan, lag 
som tilhører illustrasjonsplanen og de lag 
som tilhører detaljprosjekteringen av et 
anlegg.  
 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Planinnholdet bygges opp etter SOSI-
standarden del 2 for plandata.  Strektyk-
kelser og farger skal være i samsvar med 
Miljøverndepartementets retningslinjer for 
planframstilling i basisveilederne T 1381 
Reguleringsplan Bebyggelsesplan og T 
1382  Kommuneplanens arealdel.  De en-
kelte DAK-systemene generer ofte egne 
lag hvor definering av farger og linjetyk-
kelser skjer automatisk. 
 

 
 

5.2.4 Digital produksjon av regule-
ringsplan / bebyggelsesplan 

 
 
 
 
Planlegging = flere samtidige prosesser 
 
Oppstartmøte/forhåndskonferanse: 
• forslagsstillers behov for data avklares 
• kommunens planbestilling avtales 
• forslagsstillers senere leveranse av digitalt 

planforslag avtales 
 
Utarbeidelse digital plan: 
• oppstartmøte/ forhåndskonferanse 
• kreativ planprosess 
• valg av plankonsept  
• planutarbeidelse  
• plankonstruksjon 
• evt. konvertering  
 
 
 
 
 
 
Aktuelle digitale verktøy for: 
• analyse (tematiske data, terreng, lys/skygge) 
• beregninger avhengig av plankompleksitet 
• 3D-modellering, perspektiv 
• konstruksjon av veg og vegkryss 
• masseberegning 
• konstruksjon av planens linjer og flater 
• innlegging av egenskaper på planens objekter 
• konvertering til SOSI-format 
• elektronisk oversendelse 
 

Hva omfatter utarbeidelse av digitalt 
planforslag? 
 
Planlegging er flere prosesser samtidig.  
Her beskrives kun det som har å gjøre 
med digital utarbeidelse og gjengivelse av 
planforslaget, for annen informasjon henvi-
ses det til annet veiledningsmateriell. 
 
Utarbeidelse av digital plan kan bestå av 
følgende: 
• oppstartmøte / forhåndskonferanse 

mellom forslagsstiller og kommune 
• kreativ planprosess, forslagsstiller ut-

arbeider skisseforslag 
• valg av plankonsept, møte mellom for-

slagsstiller og kommune med anbefa-
ling om plankonsept 

• planutarbeidelse hos forslagsstiller 
• plankonstruksjon, ferdig planforslag gis 

presentasjon og gjengivelse etter veile-
der T 1381 og SOSI-standard 

• eventuell konvertering til SOSI-format 
eller annet avtalt format 

• innsending av digitalt planforslag 
 
Hvilke digitale verktøy og når i prosessen 
disse bør benyttes, avhenger av planens 
kompleksitet, arbeidsmetoder hos for-
slagsstiller, osv. 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Konstruksjon i eksakte koordinater 
 
Hvis lokale (”papir”) koordinater: 
1) transformasjonsparametre må oppgis eller 
2) minst  4 punkt må oppgis og: 

• punktene avmerkes på plankartet 
• oppgis i reelle koordinater 
• oppgis i planens interne koordinater 

 
 
Anbefalt konstruksjonsrekkefølge: 
1) Veg-geometri 
2) Begrensningslinjene for formålsområder 
3) Planens ytterbegrensning 
 

Konstruksjonsprinsipp 
 
Konstruksjonen utføres hele tiden i eksak-
te koordinater. Dersom terrengkoordinater 
ikke benyttes under konstruksjonen, må 
nødvendige verdier for transformasjon 
mellom terrengkoordinater og lokale 
koordinater (”papirkoordinater”) i planfor-
slaget oppgis ved innsendelse av planfor-
slaget. 
 
Planinnholdet bør digitaliseres / konstru-
eres i følgende rekkefølge: 
 
1. Veg-geometri: senterlinje 
2. Begrensningslinjene for de enkelte 

formålsområdene.  En del for-
målsgrenser vil være bestemt av vegg-
geometri.  Andre vil være bestemt av 
eksisterende linjer i ”kartet”, for ek-
sempel eiendomsgrenser. 

3. Planens ytterbegrensning.  Denne lin-
jen skal alltid være sammenfallende 
med de ytre begrensingslinjene til for-
målsområdene. 

 
Når dette er gjort, vil en kunne bygge topo-
logi (opprette flater) for planens ytter-
begrensning og for de enkelte formålsom-
rådene. 
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Innsending av konstruert planforslag på: 
1) Komplett form 

• Inkl. linjer,  flater, egenskaper 
• Korrekt SOSI-fil 

2) På linjestruktur 
• Kun linjer 
• Korrekt konstruksjon 

 

Ved plankonstruksjonen vil det være to 
forskjellige løp avhengig av hva konstruk-
sjonsverktøyene kan utføre: 
 

1. GIS/DAK som takler flatetopologi/ 
egenskaper/ SOSI 

2. GIS/DAK som ikke takler flatetopo-
logi/ egenskaper/ SOSI 

 

Illustrasjon av forskjeller ved innsending av digitale planforslag 
 
 Videre i dette delkapitlet beskrives hvor-

dan de enkelte trinnene kan gjennomføres.  
Ved bruk av verktøy som takler flater og 
SOSI gjennomføres alle trinnene, mens for 
verktøy som ikke takler flater, egenskaper 
og SOSI gjennomføres trinn 1 til 6 av for-
slagsstiller før oversendelse til kommunen 
(trinn 9). 

 
 Trinn 1: Import av kartgrunnlaget 

 
Planene må framstilles på det beste kart-
grunnlaget som kan skaffes.  
 
SOSI-fil med basiskart inneholder informa-

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Ortofoto som hjelpemiddel sammen med kart 
 
 
 

 
Vektorkart lest inn i AutoCAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raster ØK lest inn i AutoCAD. 

sjon om koordinat-system og hjørnekoor-
dinater for geografisk plassering av data.  
Programmet Sosivis, som følger med 
SOSI-standarden, kan benyttes for å finne 
disse informasjonene og vise SOSI-data. 
 
Kartgrunnlaget importeres til system som 
skal benyttes (DAK eller GIS).  Fortrinns-
vis bør vektordata benyttes. 
 
Vektor 
I de fleste tilfeller finnes det nyere digitale 
kart på basert på fotogammetri.  Disse data 
kan leses inn i aktuelt DAK-verktøy.  Det 
er viktig å tone kartgrunnlaget noe ned i 
DAK-systemet, slik at de konstruerte linje-
ne i reguleringsplanen kommer godt fram.  
Dette kan gjøres ved at kartgrunnlaget 
tegnes opp i forskjellige gråtoner, og ele-
mentene i reguleringsplanen tegnes med 
en klar, svart strektype som skiller seg fra 
strek og linjer i kartgrunnlaget. 
 
Grunnkartet består av koordinater med X, 
Y og Z verdier.  Reguleringsplanen skal 
bare framstilles med X- og Y–verdi.  Når 
det ”snappes” til punkter i grunnkartet el-
ler DEK-grunnlaget, trenger høyder ikke 
bli overført til reguleringsplangrunnlaget. 
 
I AutoCad kan kartgrunnlaget lagres som 
”Xref”. 
 
Det vil fortsatt være aktuelt å benytte ana-
loge kart der det ikke finnes nye digitale 
vektorkart.  
 
Raster 
Der det ikke er digitale grunnkart, men 
analoge kart er det aktuelt å skanne papir-
kopien av kartet som et rasterkart.  Raster-
kartet leses inn i DAK-verktøyet og geore-
fereres.  Man er da i stand til å konstruere 
en digital reguleringsplan med rasterkartet 
som bakgrunn.  Det kan være aktuelt å 
supplere et eldre analogt kart med en del

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Utsnitt eiendomskart (DEK) 

supplere et eldre analogt kart med en del 
innmålinger av ny situasjon, slik at kartet 
blir mest mulig oppdatert med nye hus og 
veger. 
 
Eiendomskartverk (DEK) 
Det er viktig at det digitale eiendomskart-
grunnlaget (DEK) leses inn i DAK-
systemet.  Eiendomsgrenser er et av de 
viktigste datagrunnlagene til regulerings-
planen. 
 
Hvis planen ikke skal gi grunnlag for noen 
endring i plangrensen og / eller formåls-
grenser, skal disse følge eiendomsgrenser 
(eksakt sammenfallende).  Men hvis det er 
forutsatt endringer ved gjennomføringen 
(ekspropriasjon til veg o. l.), legges plan- 
og formålsgrenser i samsvar med de be-
visste valg som er gjort. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Koding av planforslagets linjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinn 2: Grunnleggende konstruksjon 
av planen med fokus på veg / veggeo-
metri. 
 
Arbeidet startes med å utarbeide skisse til 
planløsning.  Konstruksjonen starter med 
alle vegene.  Planleggeren skal hele tiden 
ha kontroll på vegkonstruksjonen.  Det vil 
si senterlinje veg.  Forslag til vegløsninger 
utformes.  Dersom terrenget  er vanskelig, 
skal skjæring og fylling beregnes og vises 
på plankartet.  Senterlinje veg  (SOSI 
LTEMA 1221) og kartgrunnlaget sendes 
om nødvendig over til andre som har kom-
petanse og programvare til dette.  Når veg 
er beregnet, tas disse linjene tilbake i plan-
forslaget og kodes riktig. 
 
I sammenheng med dette arbeidet konst-
rueres også kryssene i planen. Spesielt 
viktig er kryssløsninger i forhold til riks- 
og fylkesveger. Disse og andre kryss i 
planforslaget bør være riktig i forhold til 
vegnormaler. 
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Konstruksjon av senterlinje veg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konstruert senterlinje og vegkanter markering av  
tangeringspunkter.  
 
 

 
Viktige objekter i linjekonstruksjonen er 
senterlinje veg (1221), regulert vegkant 
(1223) og formålsgrense (1202). 
 
 
Trinn 3: Konstruksjon av planens lin-
jer 
 
Det er viktig at linje bygges opp først.  Lin-
je er utgangspunkt for å danne formålsfla-
tene i planen.  Det er også mulig i enkelte 
verktøy å konstruere flatene direkte.  Det 
er mest ryddig å begynne med konstruk-
sjonen av linjene.  Her stilles det en del 
krav til ryddighet.  Det skal ikke forekom-
me doble linjer.  Linjene skal være sam-
menhengene. 
 
Et linjestykke skal kobles med et annet 
linjestykke ved hele tiden å bruke snapp-
funksjonen.  Toleranse for snappfunksjon 
settes opp i programmet.  Dersom dette 
prinsippet ikke følges konsekvent, vil det 
skape problemer senere under flatedan-
ningen. 
 
Senterlinje veg bygges opp av rettlinjer og 
sirkelbuer med riktig tangering.  Sirkel-
buen skal konstrueres, det er ikke tilstrek-
kelig å bygge den opp av enkeltpunkt.  
Den som konstruerer må vite hvilke funk-
sjoner som gjør dette riktig i programvaren 
som skal benyttes. 
 
Konstruksjonselementene for veg bindes 
sammen, og tangering illustreres, for å vise 
dimensjonering. 
 
Senterlinjen legges inn med parallellfor-
skyvning, for å bygge opp vegkant (LTE-
MA 1223) og vegens formålsgrense 
(LTEMA 1202) inntil andre formål.  Av-
grensningslinjen på vegen utgjør formåls-
grense 1202.  Disse linjene skal det bygges 
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videre på i konstruksjon av planformålene. 
 
Breddeutvidelse i kurver legges normalt 
inn etter vegnormalen.  For skjærings- og 
fyllingsmarkering, se kapittel 5.2.4, hvor 
dette er omtalt nærmere. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Trinn 4: Krysskonstruksjon 
 
Konstruksjon av kryss kan være tidkre-
vende, og derfor kan det være lønnsomt å 
benytte verktøy til dette.  Krysskonstruk-
sjon kan gjøres på følgende måte: 
 
En konstruerer senterlinjene for primær-
veg og sekundærveg i en lengde på ca 100 
meter.  Veglinjene må skjære hverandre.  
Disse to linjene eksporteres som 10 tabell  
(* .tit), og lagres som to ulike filer, enten i 
en felles katalog, eller i to kataloger, en for 
primærvegen og en for sekundærvegen. 
 
Disse linjene tas opp i f. eks. Krysswin, 
parametere settes opp, og deretter vises 
kryssløsningen på skjermen.  Dette resul-
tatet importeres inn i planbase, og veg-
kryssets linjer kobles og kodes med den 
øvrige konstruksjonen.  En del av den 
samme funksjonen finnes i Novapoint Veg 
Utvidet og Gemini terreng. 
 
Ved å bruke slike verktøy spares mye ar-
beid i forhold til å bygge opp kryssene fra 
rettlinje og sirkelbuer, og sletting og kob-
ling av vegkryssets linjer.  Ved kompliserte 
kryss, f. eks. rundkjøring mv., vil en ved 
bruk av slike verktøy spare mye tid.  Dess-
uten blir kryssene geometrisk riktig etter 
vegnormalene. 
 
Nå er vegkonstruksjonen ferdig. 
 



Veileder digitale planer Side  88  av  127 

 
 

 
Linjekonstruksjon av formålslinjer er fullført og 
representasjonspunkt opprettet. 

Trinn 5: Konstruksjon av andre regu-
leringsformål 
 
Formålsgrenser (1202) opprettes.  Igjen 
bør det snappes til veglinje, både buer og 
rettlinjer.  Snappekriterier kan settes opp.  
For linjer som skjærer hverandre må skjæ-
ringspunkt beregnes.  Dersom konstruk-
sjonen er ufullstendig, kan to separate 
formål feiloppfattes som et formålsområde 
ved flatedanningen. 
 
Hvis verktøyet ikke kan danne flater eller 
eksportere flater på en tilstrekkelig måte, 
må linjekonstruksjonen være korrekt, slik 
at flatedanningen senere blir riktig hos 
kommunen i et GIS-verktøy. 
 

 Trinn 6: Planens avgrensning oppret-
tes 
 
Planens begrensning (1201) opprettes som 
en sammenhengende linje identisk med de 
ytterste formålslinjene.  Derved danner 
den planområdet. 
 

 
 
 

 
Utsnitt av ferdig planforslag (med flater og egen-
skaper) 

Trinn 7: Flatedanning og egenskaper 
 
Når linjekonstruksjonen av planen er fer-
dig, gjenstår flatedanning.  Dersom DAK-
verktøyet  ikke klarer flatedanning, overfø-
res disse linje til et GIS-verktøy, der flate-
danning foretas. 
 
Flatedanningen starter med å opprette et 
representasjonspunkt / internt punkt i fla-
ten.  Til referansepunktene / flatene 
knyttes egenskaper som for eksempel 
forteller hvilke reguleringsformål de 
enkelte flatene har.  Andre egenskaper er 
vertikalnivå, opplysninger om tillatt utnyt-
telsesgrad, feltnavn, vegnummer o. l.  Pre-
sentasjonsregler som leser områdenes 
egenskaper, gir det endelige utsendet av 
formålene i planen. 
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Utsnitt av en SOSI-fil som er vist i SOSIVIS..  Tegneparame-
terfilen til SOSIVIS er bl.a satt opp til å vise RADIUS på 
senterlinje og kjørebanekanter samt REGFORM-koder 
 

Trinn 8: Kontroll av SOSI-data 
 
Ved eksport av plandata på SOSI-fil bør en 
alltid foreta en sjekk av SOSI-data. SOSI-
VIS kan settes opp med tegneparameter, 
slik at reguleringsflater og egenskaper blir 
opptegnet.  Dette vil gi en god visuell kont-
roll med at data er som de skal. 
 
Programmet Sosikontroll kan kontrollere 
SOSI-data og generere filer over eventuelle 
feil og mangler i forhold til  SOSI-
standarden. 
 

 
  

Trinn 9: Innsending av planforslag 
 

 
Sjekkliste for innsending av digitalt planforslag: 

 
 Plandokument: Digital gjengivelse: 
 
 Planbeskrivelse:  Digitalt tekstdokument 
 
 Forslag planbestemmelser: Digitalt tekstdokument 
 
 Forslag til plankart (som saksdokument): Digital tegning/dokument/”layout” 
  (PDF, DWG, annet) 
 

 Planforslagets konstruksjon: 
• fullstendig konstruksjon På avtalt format (SOSI, DWG, annet) 
  (med linjer, flater, egenskaper) 
• eller som linjekonstruksjon På avtalt format (SOSI, DXF, annet) 

 
 
 

5.2.5 Planfaglige utfordringer ved 
digital gjengivelse 

 
 

Reguleringsplan for veganlegg
 
En reguleringsplan for veganlegg skal fast-
legge rammer for utbygging og bruk av de 
enkelte arealer innen og langs et vegan-
legg.  Reguleringsplan /  bebyggelsesplan 
gir grunnlag for ekspropriasjon, herunder 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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Forprosjekt (grunnlag for reguleringsplan og 
illustrasjonsplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsplan med rekkefølge – midlertidig 
trafikkområde 
 

fastlegge avgrensningen av det areal som 
vegmyndigheten skal være eier av etter 
utbyggingen, samt de arealer som eventu-
elt kun skal benyttes i en anleggsperiode 
(rekkefølgebestemmelser - midlertidig tra-
fikkområde). 
 
Reguleringsplanen har et lengre tidspers-
pektiv, ved at den skal styre bruken av are-
alene også etter vegutbyggingen.  Dette 
innebærer at det for midlertidige trafikk-
områder også må fastsettes det / de fram-
tidige reguleringsformål.  Utstrekningen 
av sistnevnte må vurderes i forhold til en 
hensiktsmessig avgrensning av regu-
leringsplanen, i forhold til tidligere regule-
ringsplaner og eiendomsforhold.  
 
Som grunnlag for utbygging av veganlegg 
foretas det prosjektering som i detalj fast-
legger de enkelte vegelementer, krysska-
nalisering, rabatter, fotgjengerfelt mv.  Det 
juridisk bindende plankartet skal likevel 
kun vise de enkelte reguleringsformålene 
som går fram av PBL § 25 (trafikkområde-
ne inndelt i veg, gang-/sykkelveg, annen 
veggrunn), samt regulert senterlinje, byg-
gegrenser mv, mens detaljeringen skal 
vises i en tilhørende illustrasjon. 
 
Ved veganlegg i regi av Statens Vegvesen 
bør det gå fram av bestemmelsene til pla-
nen om illustrasjonen skal medføre fritak 
for byggemelding, jf. Forskrift om saksbe-
handling og kontroll (SAK) 1997 § 5 nr 1.  
Dersom det ved utbyggingen er nødvendig 
med avvik fra illustrasjonen vedrørende f. 
eks. kryssutforming, er dette betinget av 
særskilt byggemelding.  Er det i tillegg 
nødvendig med endring av formålsgrenser 
vist på plankartet, som f. eks. mellom areal 
avsatt til veg og areal avsatt til gang- 
/sykkelveg, må dette behandles som 
mindre vesentlig endring. 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0034-002.html#5
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-19970122-0034-002.html#5
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Reguleringsplan med veg i tunnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reguleringsplan veg i tunnel 
 (vertikalnivå 1 under bakkenivå) 
 der arealbruk på bakken opprettholdes. 

Reguleringsplan med anlegg under 
bakken samt sikringssone 
 
I de tilfeller der en plan inneholder uav-
hengige reguleringsformål på bakken og 
under bakken (f. eks. boligområde på bak-
ken med vegtunnel under), må det klart 
framgå av reguleringsplanen hvilke formål 
som gjelder på bakken og hvilke som gjel-
der under bakken. 
 
Kombinert formål kan ikke nyttes her, de 
nyttes kun der samme areal eller bygning 
tillates benyttet til flere formål.  De gir, 
dersom ikke annet fremgår av bestemmel-
sene, utbygger anledning til eventuelt å 
velge mellom formålene. 
 
Reguleringsplanen vil normalt fokusere på 
formålene på bakken, gjennom fargeleg-
ging av formålsflater.  Det er ofte tilstrek-
kelig at avgrensning av tunnel / kulvert 
markeres med stiplet strek og påskrift.  
Der dette ikke er entydig nok, må det vises 
to plankart med formålsgrenser / plan-
grenser for henholdsvis regulering på 
bakken og under bakken. 
 
I de tilfelle der en tunnel ligger så dypt at 
den ikke får betydning for en normal utnyt-
telse og byggevirksomhet på eiendomme-
ne over, er det kun nødvendig og tilstrek-
kelig at planen viser plangrense / regule-
ringsformål under bakken.  Det må gå 
fram av bestemmelsene at reguleringspla-
ner på bakken fortsatt skal gjelde. 
 
For å forhindre tiltak som vil kunne påvir-
ke tunnelen er det som regel behov for en 
sikringssone rundt selve tunnelløpet.  Ut-
strekningen av denne kan beskrives i be-
stemmelsene, og vises med snitt på tittel-
feltet. 
 
For å markere dette ytterligere på plankar-
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tet, kan selve tunnelen reguleres til Tra-
fikkområde - veg i tunnel (Hverken SOSI 
eller T 1381 har bestemt noe REGFORM  
kode for dette, men f. eks. kode 312 vil 
kunne nyttes inntil videre.  Arealet på hver 
side, som skal utgjøre sikringssonen, kan 
reguleres til trafikkområde - annen 
veggrunn (REGFORM 319).  Tilsvarende 
kan det ved trafikkområde – jernbane 
(REGFORM 350) skilles ved felt-oppdeling 
mellom det arealet (volumet) som utgjør 
selve tunnelen, og sikringssonen rundt. 
 

 
Reguleringsplan med veg og gang-/sykkelveg i bru 

Reguleringsplan med anlegg over bak-
ken 
 
Ved større bruanlegg er det gjerne fokus 
også på bruken av arealene under brua.  
For å marker en sikring av elveløp (friom-
råde i vann), elvebredder (friområder o.l.), 
samt eventuelle forbud mot fundamenter 
innen disse arealer, bør reguleringsplanen 
vise formålene på bakken (fargelegging av 
formålsflater), mens avgrensning av formå-
let over bakken (trafikkområde - veg i bru) 
kan markeres med stiplet strek og påskrift. 
 

 Skjæring og fylling 
 
Anlegg av skjæring og fylling er en konse-
kvens ved opparbeidelse av veg, jernbane 
og lignende.  Omfanget skal alltid gå fram 
av illustrasjonsplanen.  Hva som skal vises 
på det juridisk bindende reguleringsplan-
kartet vil være avhengig av den eiendoms-
rettslige situasjon som ønskes både forut 
for, under, og etter gjennomføringen av 
anlegget.  Det vil normalt være 3 mulige 
løsninger: 
 
1. Skjæring / fylling skal eies og vedlike-

holdes av vegmyndigheten  etter at an-
legget er opparbeidet: 
− Normal reguleringsbredde vises som 

Trafikkområde - veg.  
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− Skjærings- /fyllings-arealer vises som 
Trafikkområde – annen veggrunn. 

− Reguleringsplanen gir hjemmel til 
erverv av det aktuelle areal. 

2. Skjæring / fylling skal inngå i (eies og 
vedlikeholdes av)  tilstøtende grunnei-
endom: 
− Normal reguleringsbredde vises som 

Trafikkområde- veg.  

− Skjærings/fyllingsarealer vises som 
Rekkefølge – midlertidig trafikkom-
råde, i tillegg til det fremtidige bruks-
formål.  

− Reguleringsplanen gir hjemmel til å 
erverve rett til å disponere arealet 
under gjennom-føring av anlegget, 
herunder å anlegge skjæring/fylling. 
Rettigheten (og det midlertidige  tra-
fikkområde) opphører når anlegget 
er ferdig 

3. Mindre skjærings- / fyllingsarealer ved 
kommunale veger som skal inngå i 
(eies og vedlikeholdes av) tilstøtende 
grunneiendom: 
− Normal reguleringsbredde vises som 

Trafikkområde - veg. 

− Rett til å erverve arealer til skjæring / 
fylling følger av PBL § 35, 2. ledd. 

     
Under en opparbeidelse vil det som regel  
alltid oppstå endringer vedrørende ut-
strekning av skjæring / fylling.  Hvis det 
medfører behov for endrede rettigheter, 
behandles dette som mindre vesentlig 
endring under anleggsfasen.  Når anlegget 
er ferdig, bør det alltid som ledd i kartfor-
retning / oppmåling av vegareal  behand-
les nødvendige endringer for å bringe re-
guleringssituasjonen i samsvar med den 
faktiske situasjon.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-009.html#35
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DATAFLYT REGULERINGS-
PLAN 

 
5.3 Mottak og kontroll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. DEF    ! definisjon av 
.. PLANID T16  ! planidentifikasjon, 
   ! med tekststreng på 16 tegn 

Mottak 
 
Mottak av planforslag registreres i saks-
system.  Planforslagets dokumenter tas 
vare på i tilknytning til sakssystemet, hvis 
rutiner er opprettet for dette.  Det er for-
delaktig om planens digitale dokumenter 
kan lagres samlet, slik at de kan benyttes 
som oppslagsverk, også uten å gå vegen 
om  saksbehandlingssystemet. 
 
Planen tildeles planident (PLANID).  Det 
kan gjøres enten med en entydig planident 
som er uavhengig av behandlingsfase, eller 
med et kjennetegn som benyttes for for-
slagsfasen inntil vedtak. 
 
Hvis kommunen har opprettet digital over-
sikt over planområde for forslag til regu-
lerings- og bebyggelsesplaner, ajourføres 
dette med nytt planområde. 
 
For mer informasjon om planfaglig innhold 
og prosess henvises det til Miljøverndepar-
tementets basisveileder T 1381 Regule-
ringsplan Bebyggelsesplan. 
 

 Kontroll 
Ved mottak av data for planforslag er det 
kun de foreslåtte konstruksjonslinjene som 
utgjør det juridiske planinnholdet i planen 
og som skal importeres til kommunens 
plandatabase.  Basiskartet skal ikke impor-
teres. 
 
Det må gjennomføres intern kontroll av 
datainnholdet som for eksempel SOSI-
kontroll eller andre kontrollprosedyrer. 
 

http://www.dep.no/md/
http://www.dep.no/md/
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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For å kontrollere at kartkonstruksjonen er 
utført i henhold til spesifikasjonen, og at 
nøyaktigheten holder seg innenfor de fast-
satte feilgrenser, må det utføres kontroll 
før innlegging av det vedtatte plankartet i 
forvaltningsdatabasene.   Tematisering og 
koding må også  kontrolleres.  
 
Det er kun linjeinformasjonen i den nye 
planen som importeres som konstruk-
sjonsgrunnlag.  Koder for linjer, areal og 
tekst legges inn etter konstruksjonen.  Lin-
jeinformasjonen skal være levert i avtalt 
format. 
 
Forutsetningene for å kunne importere 
planforslaget er at koordinatsystem og må-
lestokkenhet (meter) er opprettholdt og at 
de enkelte linjetypene (plangrense, for-
målsgrense mv.) ligger på atskilte lag og 
med riktige temakoder.  Det enkelte laget 
må inneholde korrekt konstruksjon med 
rette linjer og buer med radier og korrekt 
tangering. 
 
Tekster må ligge på egne lag. 
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DATAFLYT REGULERINGS-
PLAN 

 
5.4 Vedlikehold 

 

 
Fig: Reguleringsplanbase ajourføres 
 

Kommunen vedlikeholder 
 
Etter at planen er vedtatt, skal 
 
• Sakssystem ajourføres og planens di-

gitale dokumenter arkiveres, også di-
gitalt plankart og bestemmelser der-
som det er opprettet egne rutiner for 
dette. 

• Planbaser for gjeldende regulerings-
situasjon ajourføres ved at vedtatt 
planområde og planinnhold ”klippes 
inn”. 

• Dersom det ved planvedtaket er pla-
ner som blir opphevet og utgår i sin 
helhet, skal disse inn i oversikt over 
utgåtte planer, dersom det er opprettet 
rutiner for det.  Dette omtales ikke 
nærmere i denne veilederen. 

• Endringer i forslagsbase utføres, der-
som det er opprettet rutiner for det.  
Dette omtales ikke nærmere i denne 
veilederen. 

 
 Siden reguleringsplankartet er et juridisk 

dokument, må den informasjonen som vi-
ses digitalt være identisk til juridiske situa-
sjonen.  Dette innebærer at det må settes 
høye krav til datavedlikehold.  Følgende 
situasjoner vil kreve oppdatering: 
• Nye vedtatte reguleringsplaner (vek-

torkart og rasterkart) 
• Vedtatt endring i kartbildet for gamle 

planer (vektorkart og rasterkart) 
• Nye planbestemmelser 
• Vedtatt endring i gamle planbestem-

melser  
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Håndtering av disse forholdene krever ef-
fektive arbeidsrutiner.  Selve datahåndte-
ringen kan være mer eller indre automati-
sert, avhengig av funksjonaliteten til data-
basesystemet.  En bør være spesielt opp-
merksom på at nye planer til en viss grad 
kan overlappe gamle planer.  I slike situa-
sjoner er det viktig å foreta en opprydding i 
kartbildet. 
 
For vektordata må blant annet små ”me-
ningsløse” rester av gamle planer fjernes.  
En del av restflatene kan være reelle, og 
må fortsatt tas vare på.  Dersom restflatene 
er frittliggende og har utgangspunkt i 
samme plan, må det sørges for at de fort-
satt logisk tilhører den samme planen og 
er knyttet til aktuelle planbestemmelser / 
dokumenter.  Når data foreldes, vil det 
normalt være ønskelig å ta vare på de his-
toriske data – både for historisk dokumen-
tasjon og for å kunne foreta tidsserie-
analyser. 
 
Når data for planforslaget er lastet inn i 
reguleringsdatabasen, må konstruksjons-
linjene kontrolleres mot originalkartet.  Er 
det avvik mellom konstruksjonslinjene og 
plankartet, må avvikene rettes.  Resultatet 
skal være i overensstemmelse med origi-
naldokumentet. 
 
Planarealene som skal endres, beskjæres 
eller oppheves hentes frem sammen med 
konstruksjonsdata.  Eldre planareal og de-
ler av eldre vedtak som fortsatt skal gjelde 
kuttes mot den nye planavgrensingen  fra 
konstruksjonsdata.  Deretter defineres de 
som nye planareal med samme vedtaks-
nummer som det gamle.  Dette gjennom-
føres for alle planene og vedtakene som 
omkranser det nye vedtatte planarealet. 
 
Når alle de berørte planene og vedtakene 
er opprettet på nytt og planavgrensingen er 
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riktig tematisert, vil området hvor den nye 
planen skal legges inn fremstå som en øy.  
Det må kontrolleres at plangrensen er rik-
tig i forhold til originalkartet, eksisterende 
eiendomsgrenser, regulerte trafikkområ-
der og veg bredder. 
 
Det nye planvedtaket defineres i basen og i 
vedtaksregisteret i sakssystemet.  For ved-
tak som blir opphevet totalt, skal vedtaks-
registeret oppdateres med hvilke vedtak 
de blir "Erstattet av". 
 
Når planen tidligere er definert som fore-
løpig plan  (FORSLAG eller OFFENTLIG 
ETTERSYN), kobles det foreløpige vedta-
ket mot plannummeret og det foreløpige 
vedtaket. 
 
Når planvedtaket utgjør en mindre vesent-
lig endring av en vedtatt reguleringsplan, 
eller planvedtaket er en bebyggelsesplan 
knyttet til en vedtatt reguleringsplan, må 
det opprettes koblinger mellom de enkelte 
planvedtakene. 
 
Planarealet defineres først.  Deretter defi-
neres alle underformålene som er knyttet 
til planen. 
 
Avhengig av innholdet i originalkartet og 
bestemmelsene suppleres det med pil-
henvisninger, bredder, radier, gesimshøy-
der og tilleggstekster. 
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6. FORVALTNING AV PLANER  Til innhold 
 

 De digitale plandata skal ikke bare produseres.  
De må også tas vare på – forvaltes – på en hen-
sikstmessig måte.  Dette kapitlet vil gi oversikt 
og anbefalinger om hvordan forvaltning av pla-
ner kan skje elektronisk. 
 

 
 6.1  Planforvaltning 
 

 
Forvaltning av planer omfatter alle  
aspekter vist  i illustrasjonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forvaltning av planer omfatter alt som skjer med 
planen fra utarbeidelse, offentlig ettersyn, saks-
behandling, vedtak, registerføring og til slutt 
arkivering.  Under hele prosessen kan det være 
aktuelt å hente fram planen for innsyn og infor-
masjon for parter i saken eller politikere, publi-
kum og saksbehandlere. 
 
Begrepet plandataforvaltning er en del benyttet 
idag i betydningen vedlikehold / oppdatering og 
innsyn i plandatabaser.  Begrepet brukt på den-
ne måten blir noe snevert i forhold til hva plan-
forvaltningen egentlig omfatter. 
 
Videre beskrivelse tar utgangspunkt i at alle si-
der ved forvaltningen av planer etter Plan- og 
bygningsloven på sikt bør kunne skje elek-
tronisk. 
 
Kommunen har ansvar for å ha et oppdatert 
planarkiv.  Det anbefales at det opprettes på digi-
tal form.  Planer og plandata på elektronisk form 
vil kunne gi lettere tilgang til informasjon og 
økte anvendelsesmuligheter. 
 

 
 

6.2  Hva skal forvaltes? 
Valg av omfang: 
• oppbygging/drift av plandatabaser 
• lagring av planens dokumenter 
• lagring av prosess-/saksinformasjon 
• håndtering av historikk 

 
På vegen mot den hel-elektroniske planforvalt-
ningen må det gjøres en del valg i forbindelse 
med oppbygging og drift av plandatabaser, 
hvordan planens dokumenter og prosessinfor-

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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hvordan planens dokumenter og prosessinfor-
masjon / saksinformasjon skal håndteres, samt 
hvordan og i hvilket omfang historikken skal 
ivaretas. 
 
Både kommuneplandata og reguleringsplandata 
bør forvaltes i kommunene på en formalisert 
måte.  Forvaltning av kommuneplandata er be-
tydelig enklere enn forvaltning av regulerings-
plandata, siden kommune(del)planene er få (ofte 
bare en) og endres vanligvis kun hvert 4. år. 
 
I de etterfølgende avsnitt vil disse tema bli 
beskrevet nærmere. 

 
 
 

 6.3 Etablering av rutiner og opp-
bygging av plandatabaser 

  
6.3.1 Rutiner 

 

 
Etablering/drift av plandatabaser 
 

I praksis har det vist seg vanskelig å heltautoma-
tisere forvaltningen av digitale data.  Normalt må 
det derfor utvikles både automatiske og manuel-
le rutiner for arkivering, vedlikehold og tilgjeng-
eliggjøring av data.  Håndtering av historiske 
data synes spesielt vanskelig å automatisere.  
Det er få systemer som løser dette på en til-
fredsstillende måte. 
 
Plandatabaser kan opprettes for alle plantyper i 
Plan- og bygningslovens planhierarki og for alle 
planstadier (forslag, gjeldende plan, utgåtte pla-
ner).  Baser for kommuneplan / kommunedel-
plan er forholdsvis raskt å opprette.  Men det 
knytter seg størst interesse for reguleringspla-
ner, som vanligvis er mer omfattende å opprette 
komplett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plandatabaser har størst bruksverdi på vektor-
form.  Målsettingen bør derfor være å opprette 
flest mulig av planbasene på vektorform.  Der-
som økonomi eller andre forhold gjør dette van-
skelig, kan etablering av rasterdata fungere som 
midlertidige løsninger.  Men disse vil ha be-
grensninger i anvendelsesmuligheter. 

http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
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Illustrasjon av mulige databaser for  plannivå og 
planstadier (fargene illustrerer forslag, gjelden-
de plan og historikk) 
 

 
De enkelte metodene for å håndtere plandata på 
vektor og rasterform er beskrevet under kap 3.3.
 
Forskjellene mellom plandata for enkeltplaner 
og kommunedekkende databaser er beskrevet i 
kapittel 3.3.4.  Kommunedekkende databaser 
anbefales, fordi disse trolig vil være best egnet i 
publikumsbetjening. 
 

 Forvaltning av kommune(del)planer og regule-
ringsplaner kan utføres på ulike nivåer og med 
ulike ambisjoner – knyttet til spørsmål om hva 
som skal opprettes (raster- eller vektordata), 
hvordan det skal bygges opp og hvilke funksjo-
nalitet som skal være tilgjengelig. 
 
Rasterbaserte løsninger har, som nevnt i kapittel 
3, en del funksjonelle begrensninger.  De velges 
derfor normalt når en prioriterer kostnadseffek-
tiv og rask etablering fram for funksjonalitet.  De 
aktuelle data kan forvaltes i enkle filstrukturer 
eller i mer komplekse databaseløsninger. 
 
Normalt vil rasterbaserte løsninger for plandata 
ha en enklere filstruktur enn vektorbaserte løs-
ninger.  Den generelle regelen er at komplekse 
databaseløsninger bør velges ved behov for ef-
fektive funksjoner for oppdatering og arealanaly-
ser, ivaretakelse av historiske data og optimali-
sering med hensyn til samtidig bruk på nettet.  
Det må uansett lages egne rutiner for vektordata 
og rasterdata. 
 

 
Anbefalt etableringsrekkefølge:  
”Plantype” (jfr. SOSI) Anbefalt etableringsmåte: 
1) kommuneplan/kommunedelplan primært som vektordata (se 3.3.2 og 3.3.3a) 

sekundært som rasterdata (se 3.3.3c og e) 
2) reguleringsplaners omriss/planområde som vektordata (se 3.3.2) 
3) reguleringsplaners innhold  primært som vektordata (se 3.3.3a), 

sekundært som rasterdata (se 3.3.3b, c, d eller e)
hvor løsning ”e” er å foretrekke 

http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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4) mindre vesentlige reguleringsendringer primært som vektordata (se 3.3.3a), 
sekundært som rasterdata (se 3.3.3b, c, d eller e)

5) nye planforslags omriss/planområde  
 

som vektordata (se 3.3.2) 

 
  

For visning på Internett må det som regel opp-
rettes egne datasett (kopi av originalbasen) på 
kartserveren.  Det må da lages egne tilleggsruti-
ner for vedlikehold av dette datasettet.  Mange 
kommuner benytter spesielle innsynsverktøy.  
Når innsynsverktøyet ikke leser originaldataene 
uten konvertering, må det også her lages et eget 
datasett – med egne rutiner for dette.  
 
Når antallet planer blir stort, vil mange kommu-
ner finne det hensiktsmessig å opprette en plan-
katalog for å holde oversikt over planene og for 
enkelt å kunne søke og sammenstille nøkkelin-
formasjon.  Opprettes det en plankatalog, må det 
for denne lages egne rutiner. (Se også kap. 1.1 
vedrørende nasjonal plankatalog) 

 
 

6.3.2 GIS-databaser og andre datastruk-
turer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkle filstrukturer 
 
Mange kommuner håndterere i dag digitale 
plandata i en struktur med enkeltfiler.  Det vil si 
at de ikke har noen databaselsøsning.  Dette kan 
gjelde både kommune(del)plandata og regule-
ringsplandata – rasterdata og vektordata.  Slike 
løsninger kan fungere tilfredsstillende for å vise 
dataene i et innsynsverktøy, men slike enkle 
filstrukturer blir lett uoversiktlige, og datavedli-
keholdet og gjenbruken av dataene blir i liten 
grad ivaretatt. 
 
Det anbefales derfor at plandata lagres i ordinæ-
re databasestrukturer.  Det vil også gi enklere 
tilgang til mer avanserte databearbeidings- og 
analyseverktøy. 
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GIS-databaser 
 
Såkalte GIS-baser vil normalt være godt egnet 
for arkivering av vektorbaserte plandata.  GIS-
baser er optimalisert med hensyn til håndtering 
av geometriske data, og har spesielt effektive 
rutiner for søking og framhenting.  GIS-baser er 
vanligvis utviklet for håndtering av topologiske 
datastrukturer.  I tillegg er det knyttet en rekke 
GIS-funksjoner (geometriske beregninger, over-
lay, buffer o. l.) til datastrukturene. 
 
Normalt lagres geometriske data i spesial-
utviklede strukturer / databaser, mens egenska-
pene lagres i ordinære relasjonsdatabaser.  Når 
det gjelder digitale plandata, er det håndtering 
av geometrien som er av interesse.  Det finnes 
også løsninger hvor både geometrien og egen-
skapene er lagret i en spesialtilpasset relasjons-
database. 
 
For slike løsninger er det også utviklet en egen 
variant av SQL, SQL3, som ivaretar de spesielle 
funksjonene som kreves for håndtering av geo-
metriske data. 
 
De fleste større GIS-leverandørene har utviklet 
spesielle GIS-visnings- eller innsynsverktøy med 
begrenset funksjonalitet, men optimalisert i for-
hold til visning av data.   
 
De fleste GIS-basene som benyttes i Norge i dag 
tilfredsstiller minimumskravene som bør settes 
til forvaltning av plandata.   
 
Rasterdatastrukturer 
 
De fleste større GIS-leverandørene har også løs-
ninger for håndtering av rasterdata – enten som 
enkelt-filer eller som sømløse heldekkende da-
tabaser.  Forstørrelsen av rasterdata vil normalt 
være begrenset av pixelstørrelsen.  For små pix-
ler gir et grøtet blide og for store pixler gir et 
”opprutet” bilde.  I mange systemer må det der-
for lages ett datasett for hvert målestokksområ-
d I k i å d d 3 5 d t
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Historikk kan utføres som: 
• opprinnelig plan evt. med endringer 
• jevnlig kopiering av databaser 
 

 
Ta vare på historikk for nyere data. 

de.  I praksis må en da operere med 3 – 5 data-
sett.  Dett blir relativt tungt å forvalte.  Det fin-
nes likevel løsninger som har dynamisk danning 
(resampling) av pixler.  Her vil pixlstørrelsen til 
en hver tid vil være optimal i forhold til måle-
stokken.  
 
Hvordan ta vare på historiske data? 
 
I enkelte sammenhenger kan det være aktuelt å 
hente fram tidligere reguleringssituasjon.  Med 
den digitale teknikken vil slike historiske data lett 
forsvinne dersom det ikke iverksettes spesielle 
tiltak.  Tradisjonelt blir historiske digitale data tatt 
vare på som øyeblikksbilder.  Skannede kopier av 
analoge originaler er typiske øyeblikksbilder.  På 
tilsvarende måte kan en for vektorbaserte planer 
ha et eget arkiv som inneholder alle versjoner av 
planene.  Det vil si at planen arkiveres her når 
den er ny, og at det arkiveres en full kopi av pla-
nen hver gang det gjøres en endring.  For kom-
muneplandata er dette en godt egnet metode 
(som får en ny versjon hvert 4. år).  Men situasjo-
nen er mer kompleks for reguleringsplaner, som 
ofte har et stort antall og som endres med ujevne 
mellomrom.   
 
En annen variant er kopi av planbasene med et 
fastsatt tidsintervall for eksempel årlig, hvert 
kvartal og lignende.  Årlig kopi ved årsskiftet an-
befales som et  minimum. 
 
Automatiske metoder for løpende å ta vare på 
endringer og sette disse inn i en struktur for se-
nere framhenting er i liten grad utviklet i dagens 
GIS.  Det finnes likevel eksempel på tilfredsstil-
lende løsninger i større systemer, men normalt 
vil en være henvist til ”primitive” løsninger som 
omtalt ovenfor. 
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6.3.3 Plandatakatalog for kommune-
(del)planer og reguleringsplaner / 
bebyggelsesplaner 

 Det vil normalt være hensiktsmessig å opprette 
en oversikt over de digitale planene som arkive-
res.  Det kan løses ved å opprette en plankatalog 
(metadatabase).  Flere kommuner har opprettet 
slike kataloger. 
 
Miljøverndepartementet har iverksatt arbeid 
med å opprette en nasjonal plankatalog for 
kommune- og reguleringsplaner, som skal gjø-
res tilgjengelig på Internett.   Arbeidet ledes av 
Statens kartverk.  Katalogen vil inneholde identi-
fikasjon av planen, samt en del andre metadata.  
Planomriss og planbestemmelser blir i første 
omgang ikke knyttet til selve katalogen, men 
den vil kunne inneholde pekere til slike og andre 
data.  Teknisk så realiseres katalogen i en rela-
sjonsdatabase. 
 

 
 

6.4 Planens dokumenter, filer og 
annet saksmateriale. 

 

 
Etablering/drift av planens dokumenter 
 
Mulige løsninger for planens dokumenter: 
1) lagring pr. plan i fagarkiv 
2)  lagring pr dokumenttype i egne elektro-

niske "fagarkiv" 
3) lagring på saken i sakssystem (utfordring 

for eldre saker) 
 

 
Dette punktet omhandler alle sakens dokumen-
ter, som i det manuelle arkivet ville bli lagt i sa-
kens arkivmappe.  Dette gjelder alternativer, 
planbeskrivelse, forslag til planbestemmelser, 
forslag til plankart, saksforelegg, kunngjøringer, 
uttalelser, merknader, beregninger, illustrasjo-
ner, vedtak, vedtatt plankart, vedtatte bestem-
melser, mm. 
 
Dokumentene planbeskrivelse, planbestemmel-
se og saksforelegg har fått standardiserte beteg-
nelser gjennom GEOLOK-standarden i sakssys-
temene og kan gjenfinnes ved standardiserte 
oppslag i flere saksystemer.  De øvrige doku-
menttypene har ikke gjennomgått noen tilsva-
rende standardiseringsprosess. 
 
Plankartdokumentene og planbestemmelsene 

http://www.dep.no/md/
http://geolok.no/
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 kan det være aktuelt å nå både fra sakssystem 
og fra kart / GIS.  Det kan derfor være aktuelt å 
lagre disse dokumentene elektronisk samlet på 
et sted (i en felles katalog) i stedet for enkeltvis 
på hver enkelt sak i sakssystemet.  Dette vil til-
svare spesielle fagarkiv i de manuelle arkivene. 
 
Sakssystemet vil fange opp alle nye saker som er 
registrert.  Det kan være tungt å gå bakover i tid 
og strukturere dokumenter som allerede er inn-
lemmet i sakssystemet.  For planer vedtatt før 
digitalt sakssystem ble innført kan oppgaven 
synes uoverkommelig.  Løsningen kan som før 
nevnt, være spesielle elektroniske "fagarkiv". 
 
DAK-tegninger, filer, og lignende 
 
Filer med full geometribeskrivelse (matematiske 
veglinjer o. l.) bør også tas vare på og lagres i en 
struktur som gjør at de kan gjenfinnes.  Slike 
data bør være tilgjengelig som støtte for bereg-
ning av stikningsdata, ved eventuelt senere kor-
rigering av planen, og ved oppretting av tilstø-
tende planer. 
 
Det mest naturlige vil være å arkivere DAK-data 
som saksdokumenter, tilhørende hver enkelt 
sak og tilknyttet kommunens saksystem.  Det 
må også avgjøres hvilke ambisjoner en bør ha 
for å ta vare på historiske DAK-data – ref. omta-
len av historiske data i kapittel 7.3.2. 
 
Tekstdokumenter 
 
Det benyttes i dag 3 - 4 ulike sakssystemer i 
norske kommuner, alle basert på NOARK-
standarden.  NOARK er en standardbeskrivelse 
for edb-basert journalføring og arkivadministra-
sjon.  NOARK er en beskrivelse av hvordan ting 
skal løses, men det beskriver ikke overførings- 
eller lagringsformatet.  De enkelte sak-
systemene lagrer data i sine spesielle formater.  
 
Selv om systemene er basert på den seneste 
NOARK-4-standarden, må det derfor vanligvis 
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utvikles mellomvare for å flytte data effektivt fra 
ett system til et annet. 
 
En heldigital forvaltning av saksdokumenter 
forutsetter for øvrig at kommunene har opprettet 
rutiner for skanning av innkomne analoge brev / 
dokumenter.  Systemer basert på NOARK-4 
standarden kan også håndterer skannede regu-
leringsplaner i visse formater, og kan eventuelt 
benyttes for å ta vare  på historiske rasterbaserte 
plandata. 
 

 
 

 
6.5    Saksinformasjon og prosessin-

formasjon 
 
 

 
Etablering/drift av saksinformasjon/ prosessin-
formasjon 
 
 

 
Illustrasjon på mulig kopling mellom GIS og 
SAK ved hjelp av planidentifikasjon som kop-
lingsnøkkel 

 
All saksinformasjon i form av status, enkelte 
tidspunkter kunngjøring, gebyrinnkreving, be-
handlingsdatoer i saksbehandlingen, milepeler, 
frister og andre prosessdata hører hjemme i et 
digitalt sakssystem og bør vedlikeholdes der. 
Dette beskrives ikke nærmere her. 
 
Sakssystemet med tilhørende dokumentarkiv vil 
kunne knyttes til GIS-verktøyet via ”planident”.  
Dette gir tilgang både til planens aktuelle inn-
hold og dens historikk, både når det gjelder be-
handling og innhold. 
 
GEOLOK -foreningen (Geodata i lokal forvalt-
ningen) har beskrevet prinsipper for kobling 
mellom sak-systemer og GIS-verktøy.  Det vil f. 
eks. si hvordan en fra sak skal kunne se det 
geografiske området (f. eks. planen) som saken 
gjelder - og at en tilsvarende fra GIS skal kunne 
se hvilke sak(er) som gjelder for et spesielt om-
råde (f. eks. planområde).  En del norske sak- og 
GIS leverandører er nå i ferd med å realisere 
slike koblinger. 
 
I praksis har det vist seg at GEOLOK-
standarden fortsatt er i enkleste laget, og at det 
må lages spesielle løsninger i hvert tilfelle.  En 

http://geolok.no/
http://geolok.no/
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anbefaler likevel at dokumenter i utgangspunk-
tet knyttes til plankartdataene ved bruk av 
GEOLOK-standarden.   

 
 

 
6.6 Gebyr 

  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 109 kan 
kommunene dekke kostnader med arbeid etter 
loven med gebyr.  Gebyrregulativet  skal vedtas 
av kommunen.  Miljøverndepartementet legger 
til grunn at dette gjelder kommunens kostnader 
forbundet med arbeid for den enkelte tiltaksha-
ver, mens kostnader forbundet med kommunens 
eget arbeid etter loven ikke dekkes av gebyr. 
 
Kommunens oppretting, drift og oppdatering av 
et nødvendig kartgrunnlag er en del av kommu-
nens eget arbeid, og går derfor ikke inn i gebyr-
grunnlaget.  Tilrettelegging av kartgrunnlaget 
for byggesaksbehandlingen, for eksempel utar-
beiding av situasjonskart, er derimot arbeid for 
den enkelte og kan regnes inn i gebyrgrunnla-
get.  Det samme gjelder kartgrunnlaget til priva-
te reguleringsforslag. 
 
Betaling for utskrift av kartverk som ledd i ar-
beidet etter annet lovverk må fastsettes i hen-
hold til regelverket i det aktuelle lovverket.  I de 
tilfeller hvor det foreligger ev lovhjemlet infor-
masjonsplikt for det offentlige vil det normalt 
ikke være adgang til å kreve betaling eller gebyr 
for avskrifter eller kopier av informasjonsdoku-
ment, med mindre det fins særskilt hjemmel for 
det. 
 
Derimot vil utlevering og tilpassing av kartmate-
riale i andre sammenhenger normalt være å be-
trakte som tjenesteproduksjon, som kommunen 
eventuelt kan ta betaling for på kommersiell ba-
sis.  Retningslinjer for å sette priser ved salg av 
data vil kunne være avtalt gjennom samarbeid 
om kartgrunnlaget med andre, for eksempel 
gjennom Geovekst. 

http://geolok.no/
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-018.html#109
http://www.dep.no/md/
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Viktige bestemmelser om informasjonsplikten 
fins i offentlighetsloven og forvaltningsloven.  
Kommunens kartverk er i seg selv ikke å regne 
som dokument i offentlighetslovens forstand, i 
motsetning til for eksempel en reguleringsplan. 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-19700619-069.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
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7. DIGITALISERING AV ANALOGE PLANKART OG DOKU-
MENTER  Til innhold 

 

 
Planframstillingens plass i  
”prosesshjulet” for dataflyt 

I dette kapitlet beskrives hvordan eksiste-
rende (ofte eldre) analoge plankart og 
plandokumenter kan overføres til digital 
form.  Sammenhengen mellom valg av 
metoder og ambisjonsnivå presiseres.  I 
tillegg beskrives de enkelte produksjons-
prosessene.  Kapitlet har ikke noen spesi-
ell referanse til ”prosesshjulet”, men har 
mange likehetstrekk med prosess num-
mer 2 ”Planframstilling”, som er omtalt i 
de to forutgående kapitlene. 

 
 

7.1 Valg av digitaliserings-
metode 

 

 
Overføring av gamle saker fra arkiv til digital 
form 
 
 

I de fleste kommuner finnes det arkivert 
en lang rekke analoge reguleringsplaner, 
med ulik kvalitet og alder.  En del av disse 
analoge planene er i praksis, men ikke 
rettslig, foreldet.  Det bør vurderes om de 
planene som er uten praktisk funksjon  
kan oppheves etter PBL § 28-1, nr 1. 
 
Dersom en ønsker å opprette en komplett 
plandatabase, må alle øvrige planene over 
på digital form.  Det fins to måter å gjøre 
dette på: 
• rastrering vha skanning 
• vektorisering 

Metodene omtales nærmere nedenfor. 
 
Rastrering 
 
Rastrering ved skanning av regulerings-
planer gir et raskt og relativt kostnads-
gunstig digitalt bilde av reguleringsplane-
ne.  Metoden har den fordelen at man ikke 
bare får se planinformasjonen, men også 
kartgrunnlaget på det tidspunkt planen ble 
vedtatt.  Ulempen er likevel at informasjo-
nen ikke er ”intelligent”, og derfor ikke 



Veileder digitale planer Side  111  av  127 

kan benyttes for automatisert produksjon 
av planopplysninger med formål, grad av 
utnytting mv. for enkelt-eiendommer.  Ras-
terbilder er et øyeblikksbilde av planen 
slik den opprinnelig ble vedtatt, og lar seg 
vanskelig vedlikeholde med mindre ve-
sentlige endringer. 
 
Vektorisering 
 
Generelt er vektordata betydelig bedre 
egnet for gjenbruk og flerbruk enn raster-
data.  Normalt vil en derfor i en kommune 
foretrekke å ha en kontinuerlig vedlike-
holdt reguleringsplandatabase basert på 
vektordata.  I mange situasjoner vil det 
likevel ikke være et spørsmål om enten 
raster eller vektor, men begge deler.  
Skannede plankart som dokumenter kan 
for eksempel være tilknyttet vektorbasen.  

 
 

7.2 Vektorisering av plankartet 
i forhold til den rettslig bindende 
analoge planen 

 
7.2.1  Generelt 

 

 
I utgangspunktet er digitaliserte planer 
bare kopier av de analoge, og uten retts-
virkninger knyttet til seg.  Men for å utnyt-
te verdien av digitale planer bør de gis 
rettslige status.  Nedenfor er dette drøftet 
nærmere, og det gis retningslinjer for 
hvordan kommunene skal forholde seg 
ved slik vektorisering av papirplaner. 
 
 
 

 
 

7.2.2 Avvik mellom plan og grunnlag 
 Når analoge planer kommer over på digi-

tal form, vil det være mulig å sammenligne 
formålsgrensene med digitale grunnlags-
data, som eiendomsgrenser fra DEK, 
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vannkontur og vegavgrensninger o.l. i 
FKB.  Eventuelle avvik mellom planlagte 
og faktiske grenser vil da kunne komme til 
syne.   
 
En del av disse avvikene vil være reelle.  
Det vil si at det skal være et avvik mellom 
plangrense og faktisk grense i marka.  
Avvikene kan også være ikke-reelle.  Det 
vil si at planens intensjon har vært å følge 
grenser / linjer i marken. 
 
Ved tolking av eldre planer vil en prob-
lemstilling være å skille mellom reelle og 
ikke-reelle avvik.  I neste omgang må det 
avgjøres hva som skal gjøres med de ikke-
reelle avvikene.  Normalt vil de ikke-reelle 
avvikene skyldes feil og unøyaktigheter 
knyttet til plandata - som unøyaktighet i 
opptegningen av plangrensene på det ori-
ginale plankartet, unøyaktighet i digitali-
seringen (transformasjons- og registre-
ringsunøyaktighet) og unøyaktighet ved 
utstikkingen av planen i marken. 
 
Årsaken kan også være at grunnlagsdata 
er nøyaktighetsforbedret etter at planar-
beidet ble avsluttet.  Når plandata er på 
vektorform, er det mulig å kvalitetsfor-
bedre dem, slik at de blir i samsvar med 
dagens situasjon.  Det kan gjøres ved å 
erstatte aktuelle digitaliserte planlinjer 
med mer nøyaktige linjer, basert på koor-
dinatverdiene fra DEK og FKB. 
 
Det vil også kunne observeres avvik mel-
lom tilstøtende planer.  Når disse avvikene 
ikke kan knyttes til DEK eller FKB, må 
det eventuelt foretas en skjønnsmessig 
tilpassing mellom planene, dersom det 
skal skapes ”sømløst” plandatalag i kom-
munen. 
 
Plankartet er et juridisk dokument.  I ut-
gangspunktet er regelen slik at ingen end-
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ringer av det juridiske innholdet - uansett 
hvor små de er - kan utføres uten at det 
samtidig også gjennomføres en formell 
behandling i henhold til PBL. 

 
 

7.2.3  Forslag til løsninger 
 
 

Ved vektor-digitalisering av analoge planer 
er det derfor nødvendig å skille mellom 
følgende etableringsløsninger:  
 

 

 
Fig: Full saksbehandling som vesentlig endring 
 
 
 

 
1) Planinnholdet korrigeres og saks-
behandles ihht PBL 
 
a) Full saksbehandling som vesentlig end-
ring, dvs som ny plan i hht. PBL. 
 
Kvalitetsforbedringen av en vektorisert 
plankopi innebærer at det dannes avvik i 
forhold til den analoge og rettslig binden-
de planoriginalen, som den digitaliserte 
kopien bygger på.  Dersom det gjøres 
mange endringer, vil den digitale planko-
pien miste sin verdi som kopi, og mer 
fremstå som en ny plan som er produsert 
digitalt.  I så fall bør den behandles og 
vedtas som en ny plan etter PBL § 27-2, og 
den gamle analoge originalen tilsvarende 
oppheves etter PBL § 28-1, nr. 1. 
 

 
 

 
Fig: Saksbehandling som mindre vesentlig endring 
 
 

 
b) Saksbehandling som ”mindre vesentlig 
” i hht. PBL. 
 
Alle berørte juridiske grenser håndteres 
som ”mindre vesentlig endring” i samsvar 
med PBL § 28-1, nr. 2.  Når endringen(e) 
er avklart, stemples det plottet som be-
skriver den gjeldende juridiske situ-
asjonen.  Dette plottet fungerer i framtiden 
som det juridiske dokumentet, og den di-
gitale planen vil representere en eksakt 
kopi av dette dokumentet. 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#27-2
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#28-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19850614-077-007.html#28-1
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Fig: Det digitale planinnholdet korrigeres ikke 
 
 

2) Det digitale planinnholdet korrige-
res ikke 
 
De analoge planene vil fortsatt represente-
re de juridiske dokumentene.  De digitale 
planene vil være ufullstendige kopier, og 
vil i tillegg kunne ha synlige avvik med 
grunnlaget og innbyrdes avvik der de 
grenser til hverandre.  Bruksverdien vil 
være begrenset. 
 
Det anbefales ikke at plandata tilpasses 
grunnlaget uten at det samtidig gjennom-
føres en formell saksbehandling i forhold 
til PBL. 
 
For kommuner med mange analoge pla-
ner vil behandling som ”mindre vesentlige 
endringer” i samsvar med PBL kreve be-
tydelig saksbehandlingskapasitet.  Samti-
dig må relativt mange parter forholde seg 
til den informasjonen de får tilsendt, uten 
at det er snakk om faktiske avvik.  Men på 
sikt vil dette likevel være den beste løs-
ningen. 

 
 

 7.3 Rastrering av analoge 
plankart 

 
7.3.1  Forarbeid 

 

Planene bør gås gjennom før de sendes til 
skanning.  Plankartet er gjerne slitt i bret-
tene og fargene kan ha blitt matte.  For-
sterket opptegning kan derfor være nød-
vendig.  Det er en vurdering som bør tas i 
samråd med den som skal skanne, for å 
være sikker på at planen blir av en aksep-
tabel kvalitet.  Videre må det fra planeiers 
side komme tydelig fram hva som skal 
skannes, og om eventuelle sammenslåing-
er kan gjøres av skanner. 
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7.3.2  Skanningsprosessen 

 
Skanning av reguleringsplan i flateskanner 

Flateskanner er mer skånsom mot materi-
alet enn rulleskanner.  Den bør derfor 
vurderes dersom plankartene er i dårlig 
fysisk forfatning. 
 
Hele kartflaten med tegnforklaring skan-
nes normalt i farger.  Det er tre fargelag 
ved bruk av RGB (Rød, Gul, Blå).  Tegn-
forklaringen bør klippes ut og lagres i en 
egen fil, slik at den ikke forsvinner ved 
senere klipping til omrisset. 
 
Under skanningen er det ønskelig å opti-
malisere oppløsningen (dpi), slik at data-
mengden blir lavest mulig, men samtidig 
slik at all informasjon i kartet beholdes.  
150 – 200 dpi har vist seg å være passe for 
reguleringspaner.  Det digitale plankartet 
lagres normalt i TIFF-formatet, mens tegn-
forklaringen lagres som egen fil. 
 
Hver skannet plan resulterer i en fil som 
må gis et navn (Plan-ID).  Plan-ID må føl-
ge filen gjennom hele prosessen, og bru-
kes senere i kommunen ved oppslag og 
gjenfinning.  Plan-ID velges slik at gjen-
finning blir entydig og enklest mulig. 
 

 
 

7.3.3  Georeferering 
 En skannet plan har interne koordinatver-

dier som ikke samsvarer med annen geo-
grafisk informasjon (FKB, DEK og lig-
nende).  De skannede planene må derfor 
transformeres og georefereres til terreng-
systemet.  Det finnes flere ulike måter å 
georeferere på. 
 
Som grunnlag for transformasjonen benyt-
tes krysspunkt i rutenettet og / eller 
knekkpunkt i planomrissene.  Koordinat-
verdiene til kontrollpunktene benyttes til å 
beregne parameterne i en affin transfor-
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masjon. Resultatet av prosessen er et ro-
tert rasterbilde med terrengkartkoordina-
ter og transformerte pixelverdier.   
 

 
 

7.3.4 Klipping og danning av sømløs 
mosaikk 

 En skannet plan inneholder en del unødig 
informasjon rundt selve planen.  Det kan 
klippes vekk langs planomrisset, slik at 
bare selve planinnholdet beholdes.  Det 
som er klippet bort rundt planen kan gjø-
res transparent.  De klippete planene be-
nyttes vanligvis i et rastervisninsgverktøy, 
som administerer filer enkletvis og i tre 
fargelag. 
 
For å lette adminstrasjonen kan det være 
aktuelt å  sette sammen de klippete filene 
til en sammenhengende sømløs moasikk.  
For å unngå store og tunge filer er det ofte 
hensikstmessig å opprette mosaikken med 
basis i en ruteoppdeling, og med en fil pr. 
rute.  Det kan også være hensiktsmessig å 
komprimere data slik at de tar minst mulig 
lagringsplass.  I tillegg kan responshastig-
heten økes ved for eksempel å kompri-
mere data fra TIFF til MrSID. 
 

 
 

7.4 Digitalisering på skjerm og 
på bord  

 Ved digitalisering på skjerm og på bord 
opprettes vektordata.  Selve arbeidsopera-
sjonen utføres i prinsippet relativt likt på 
skjerm og på bord.  Arbeidet kan utføres 
internt i kommunen eller eksternt hos 
konsulent. 
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7.4.1 Forarbeider 

 

Det kan oppstå relativt store tematiske tol-
kingsproblemer under digitaliseringen.  
Det skyldes at gamle planer naturlig nok 
hverken ble laget etter dagens mal for 
planframstilling (Miljøverndepartementets 
basisveiledere T 1381 og T 1382) eller et-
ter SOSI.  Følgelig fins det mange for-
målsdefinisjoner, som ikke er i samsvar 
med dagens standarder.  I slike tilfeller må 
planinnholdet tilpasses og generaliseres, 
for at det skal passe inn i et kommunedek-
kende mønster.  
 
Det er viktig å avklare hvordan slike tol-
kingsproblemer skal håndteres før digita-
liseringsarbeidet starter.  Som grunnlag 
for arbeidet bør derfor de eksisterende 
reguleringsplanene går gjennom. 
 
Det bør lages en tabellarisk oppstilling av 
alle planene med enkelte typer egenska-
per og kvalitetsvurdering.  Gjennomgang-
en og planleggingen summeres opp i form 
av en kort rapport som angir hvordan job-
ben vil bli gjennomført, hvordan resultatet 
vil komme til å se ut, hvor lang tid jobben 
tar, og eventuelt hva den vil koste. 
 
Manuskart kan utarbeides, og bør eventu-
elt inneholde nødvendige planfaglige av-
klaringer, markering av linjetemaene med 
ulike farger og eventuelt påføring av 
egenskapskoder.  I tillegg skaffes det 
oversikt over ”mindre vesentlige endring-
er” som er knyttet til hver enkelt plan. 
 
Følgende bakgrunnsdata er aktuelle å an-
skaffe/benytte – om tilgjengelig: 
• DEK 
• FKB 
• Innmålte data 
• Ortofoto 
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7.4.2  Digitaliseringsarbeidet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva skal digitaliseres 
 
I prinsippet er det de temaene som er an-
gitt i PBL og Miljøverndepartementets 
basisveileder T 1381 Reguleringsplan Be-
byggelsesplan, revidert utgave pr 
01.11.2001 som gjelder, men som nevnt 
tidligere (kap. 7.4.1) må eldre planer ofte 
tolkes og tilpasses både denne veilederen 
og SOSI-standarden. 
 
Skjerm- og borddigitalisering 
 
Det vil normalt lønne seg å starte med sist 
vedtatte plan i et område.  Øvrige planer 
tilpasses eventuelt denne.  Arbeidet utfø-
res med egnet programvare.  Planen kon-
strueres i henhold til det originale plan-
kartet.  Data kodes og bygges opp i hen-
hold til SOSI-standarden med aktuelle 
egenskaper, som beskrevet i kapittel 5. 
 
Utføres arbeidet i DAK-programvare, be-
nyttes regler for lagstruktur o. l. i DAK, se 
kapittel 5.  Symbolisering og farger settes 
opp i henhold til MD’s ovennevnte basis-
veileder T 1381 Reguleringsplan Bebyg-
gelesesplan. 
 
Avhengig av valgt ambisjonsnivå for plan-
databasen kan en under digitaliserings-
arbeidet tilpasse plandata til kartgrunn-
laget ved ”snapping”.  Retting av større 
avvik håndteres eventuelt under etterar-
beidet.  Retningslinjene angitt i kapittel 6.2 
om formell behandling i forhold til PBL 
må i alle tilfeller følges.   
 
De digitaliserte reguleringsplanene trans-
formeres til det geodetiske grunnlaget ved 
affin transformasjon.  Rutenettkryss benyt-
tes primært som kjentpunkter.  Hvis rute-

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
http://www.statkart.no/standard/sosi/html/welcome.htm
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nettkryss ikke er tilgjengelig, benyttes 
andre godt definerte fellespunkt. 
 
Tegnforklaringen digitaliseres ikke på 
vektorform, men den kan skannes (even-
tuelt separat) og siden kobles til vektor-
planen som et bilde. 

 
 

7.4.3 Etterarbeid 
 Etter at vektoriseringen av regulerings-

planene er utført vil det normalt, både for 
skjerm- og borddigitalisering, avdekkes 
større eller mindre avvik mellom de enkel-
te reguleringsplanene og mellom regule-
ringsplanene og FKB / DEK.   Avhengig 
av valgt ambisjonsnivå for kvalitet og sta-
tus på plandata i plandatabasen gjennom-
føres oppretting av data og tilhørende pro-
sesser i samsvar med PBL og Miljøvern-
departementets basisveileder T 1381 Re-
guleringsplan Bebyggelsesplan.  Velges 
høyeste ambisjonsnivå med hensyn til da-
taetablering, vil en sitte igjen med et søm-
løst plandatalag som også er en kopi av de 
juridiske dokumentene. 
 
Ved avslutning av arbeidet eksporteres 
data til ønsket format.  En må være opp-
merksom på at transport av data mellom 
DAK og GIS ikke er helt problemfritt.  Det 
er nærmere omtalt under kapittel 5.  Det 
bør dannes topologi på data før eventuell 
innlegging i kommunal plandatabase. 

 

http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/norsk/publ/veiledninger/022041-120032/index-dok000-b-n-a.html
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7.5 Digitalisering av tekstdoku-
menter 

 
Skanning av gamle dokumenter  
 

 

 
Tekstdokumenter på papir kan skannes, 
og hver side håndteres som et digitalt bil-
de.  I tillegg kan det gjennomføres møns-
tergjenkjenning på rasterdata, slik at tall, 
bokstaver og andre symboler kan gjen-
kjennes automatisk og konverteres til 
formatet til et tekstbehandlingssystem.  
En viss kvalitetskontroll og opprettig må 
vanligvis gjennomføres før data tas i bruk.  
Teksten er nå konvertert til ordinær digital 
tekst, og behandles videre som slik tekst. 
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8. INNSYN, TILGJENGELIGGJØRING AV DATA  
 Til innhold 

 
8.1 Interne innsynsløsninger 

 
Opprette innsynsløsninger 
 

 
Data som  det er  ønskelig å få innsyn i. 

 
For visningsverktøy og Internett kan data lagres 
i en enkel fil eller geografisk indeks-struktur.  
Det anbefales likevel at vektorbaserte regule-
ringsplaner arkiveres og vedlikeholdes i spesiel-
le GIS-baser.  Det gjør vedlikeholdet enklere, 
samtidig som analyseverktøy og andre GIS-
funksjoner vil være tilgjengelig.  Et slikt system 
bør også ha løsninger for å ta vare på historiske 
data.  I en periode under oppbygging av en 
komplett vektorbase kan det være aktuelt å 
håndtere både en rasterbase (skannede analoge 
planer) og en vektorbase (nye digitale planer). 
 
Det fins flere GIS-innsynsløsninger egnet for 
plandata.  De fleste er utviklet av de største GIS-
leverandørene, og har begrensede muligheter til 
å lese andre formater.  Det kan medføre at en-
kelte data må konverteres til lesbare formater.  
Innsynsløsningen vil da inneholde kopier av ori-
ginaldataene, og det vil være en utfordring å 
holde denne kopien oppdatert i forhold til origi-
nalen.  Det fins innsynsløsninger som kan lese 
de meste benyttede formatene her i landet. 
 

 
 

8.2 Plandata på Internett 
 

Internett er i dag det mest effektive verktøyet for 
å gjøre plandata tilgjenglig for allmennheten.  
Realisering av kartdata på Internett kan deles 
inn i to hovedprinsipper, styrt av hvordan klien-
ten er bygget opp: 
 
• Raster.  Klienten (web-leseren) mottar kar-

tet som et ferdig rasterbilde (jpg, gif eller 
png).  Rasterbildet blir konstruert på serve-
ren på grunnlag av forespørsler fra klienten.  
Klienten kan enten være en ren HTML kli-
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ent, en DHTML klient med script eller en 
Java klient / Active X klient.  Det trengs 
derfor ikke noen "plugin" programvare på 
klienten.  Denne type løsninger krever be-
tydelig prosessorkapasitet på serversiden, 
idet all behandling av de geografiske data 
skjer her. 

 
• Vektor.  Klienten har et eget lite program 

(en Java Applet eller en Active X kompo-
nent) som mottar kartdata i  vektorform og 
prosesserer disse til et ferdig kart.  Kravene 
til klienten er derfor større enn ovenståen-
de, men gir også flere muligheter. Det kre-
ves således en egen programvare på klien-
ten, "plugin / applet".  Vektordataene som 
overføres til klienten er gjerne avhengig av 
det utsnittet en har og overføres på et eget 
tilpasset format. 

 
Hastigheten på nettet vil bl. a. være avhengig av 
applikasjonsprogramvaren, datamengde, bånd-
bredde og antall samtidige brukere.  Internett-
løsningene har begrenset GIS-funksjonalitet, og 
fungerer derfor som enkle innsynsløsninger for 
plandata, enten for rasterdata eller som vektor-
data.  Data håndteres av en kartserver-program-
vare som må ha data tilrettelagt i spesielle for-
mater.  Det arbeides derfor i dag internasjonalt 
med å utvikle standardformater for kartdata på 
Internett. 
 
Internettserverne vil normalt, av sikkerhetsmes-
sige grunner (beskyttelse av kommunale data), 
plasseres utenfor de kommunale brannmurene.  
Disse forholdene gjør at data på kartserveren vil 
være en kopi av originaldata.  Dette setter store 
krav til effektive (automatiske) rutiner for hyp-
pig oppdatering databasekopien. 

 
 

8.3 Distribusjon av digitale plandata 
 

Det er viktig å ha effektive rutiner, manuelle og 
automatiske, for å forsyne planleggere og andre 
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aktive brukere med digitale plandata.  Fysisk 
distribusjon av plandata skjer i dag vanligvis på 
CD eller som vedlegg til e-post. 
 
Det arbeides i tillegg med å lage løsninger for 
selvbetjening av data på Internett.  Selvbetjening 
av plandata krever normalt at det er opprettet en 
plankatalog, slik at brukerne kan se hva som fins 
av data.  Det må også være opprettet en velstruk-
turert plandatabase.  I tillegg må det være utvik-
let løsninger for automatiske bestillings-, forsen-
delse- og eventuelt fakturering på Internett. 
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http://odin.dep.no/
http://www.plandata.no/
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http://www.dep.no/md/planlegging/planlovutvalg/index-b-n-a.html
http://www.dep.no/md/planlegging/planlovutvalg/index-b-n-a.html
http://respons.dep.no/
http://www.statkart.no/
http://www.lovdata.no/
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10. VEDLEGG  Til innhold  
 

10.1 Ord, uttrykk, forkortelser benyttet i veilederen og som bør 
forklares (alfabetisk rekkefølge) 
 
 

A: 
Analogt kart: kart framstilt vha. manu-

elle metoder (brukes om tradisjonelt 
”papirkart”) 

AREALIS: arealinformasjonssystem 
Autocad: DAK-program 
 

B: 
BYGGSØK: prosjekt om elektronisk 

byggsaksbehandling 
 

C: 
Cover: format for vektordata 
 

D: 
DAK: dataassistert konstruksjon (eng: 

CAD) 
DEK: digitalt eiendomskart 
DGN: design-filer fra Intergraph 
DMK: digitalt markslagskart 
DWG: internt lagringsformat i Autocad 
DXF: Data eXchange Format, eksport-

format i Autocad 
 

E: 
EPS: Encapsulated Postscript, format 

for utskrift 
ESRI: Environmental System Research 

Institute, programleverandør 
EUREF89: geografisk referansesystem 
 

F: 
FKB: felles kartdatabase, betegnelse på 

kartdata opprettet i fellesskap i Geo-
vekst-sammenheng (se s.23) 

 

G: 
GEOLOK: Samarbeidsforening (geoda-

ta i lokal forvaltning) (se s.6) 
GIF: Graphics Interchange Format, ras-

terformat (se s.35) 
GIS: geografisk informasjonssystem 
 
 
I: 
ID: forkortelse for identifikasjon 
IFC: Industry Foundation Classes, ob-

jektbasert standardformat (se s.36) 
ISIFF: Intergraph Standard Interchan-

ge Format, vektorformat (se s.35) 
 

J: 
JPEG: Joint Photographers Expert 

Group, rasterformat (se s.35) 
JPG: se JPEG 
 
 
 

K: 
KRD: Kommunal- og regionaldeparte-
mentet 
 

M: 

http://www.statkart.no/arealis/index.html
http://www.byggsok.be.no/
http://geolok.no/
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
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MAC: Macintosh datamaskin, mye 
brukt i DAK-miljø 

Metadata: informasjon om informasjo-
nen/objektene, f.eks hvem som eier, 
har laget, osv 

MD: Miljøverndepartementet 
MrSID: Muliresolution Seamless Image 

Database: rasterformat 
 

N: 
NGO1948: norsk geografisk referan-

sesystem 
NIJOS: Norsk institutt for jord og 

skogkartlegging 
NOARK: norsk arkivstandard 
 

P: 
PBL: Plan- og bygningsloven 
PDF: Portable Document Format, for-

mat som leses av gratis-programmet 
Acrobat reader 

Proprietært format: format som kun 
kan benyttes av datasystemet selv 

 
 
Q: 
Quadri: norsk format for vektordata 

R: 
Raster: digitale data gjengitt vha rute-

nett 

S: 
Shape: format for vektordata 
SOSI: samordnet opplegg for stedfestet 

informasjon 
SQL: Structured Query Language, 

standard spørrespråk for databaser 
 

T: 
TIFF: Tagged Image File Format, ras-

terformat 
Topologi:  
Transformasjon: 
 

V: 
VBASE: vegdatabase 
VG: norskprodusert GIS 
Vektor: digitale data gjengitt vha punkt, 

linjer og flater 
 

Ø: 
ØK: økonomisk kartverk, målestokk 

1:5000 

Annet: 
3D: 3-dimensjonal, mulig m/flere høy-

deverdier 
2½D: 3-dimensjonal, med kun 1 høyde-

verdi
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