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Hva er det?

• Teknologi og komponenter for synkronisering av databaser med geografisk 
datainnhold mellom tilbydere og abonnenter.

• Datautveksling skal skje basert på geosynkroniseringsstandarden og 
produktspesifikasjoner uavhengig av plattformer og systemløsninger.

Hva betyr det for kommunene?
• Synkronisering av kommunenes originale geografiske plandata inn til en 

landsdekkende kopidatabase for Norge digitalt
• Kun geografiske plandata
• Plandokumenter er tilgjengelig fra kommunene (sak/arkiv/planregister)
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Hva betyr det for Norge digitalt parter?

• Tilgang til oppdaterte geografiske plandata i deres saksbehandlingssystem
• Tilgang til plandokumenter fra kommunenes sak/arkiv/planregister ved hjelp av lenker 

eller geointegrasjonstjenester



Status geosynkroniseringStatus geosynkronisering

• 3 leverandører har utviklet og leverer løsning for geosynkronisering (Norkart, 
Norconsult og Geodata)

• 14 kommuner har satt opp tilbydere for plandata fra sine originale 
plandatabaser basert på denne teknologien fra alle 3 leverandørene

• Kartverket abonnerer på disse tilbyderne og har oppdaterte data for disse 
kommunene

• Oppdaterte data skal gjøres tilgjengelig for Norge digitalt parter som tjenester
og nedlastbare data (dette er ikke fullstendig på plass i dag)
Geonorge

- Geosynkronisering
- WMS- og WFS-tjenester
- Fil-leveranser



Status Status 

• Oversikt over kommuner som har innført geosynkronisering av plandata pr oktober 
2017:



StatusStatus

• Daglig oppdaterte plandata



Status distribusjonerStatus distribusjoner

• Tjenester
• Nedlastbare data
• Geosynkronisering



Vestfold-
prosjektet
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• Innføringa av 
geosynkronisering av plandata 
i Vestfold-kommunene

• 2017
• Oppdaterte data for regionale 

etater



Kommunenes 

originaldatabaser

Plandokumenter

Norge digitalt arealplanløsning 2018-2020

Kommunene

Vedtatte 

arealplaner
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(planer på høring)

Planlegging 

igangsatt (varsel 

om oppstart)

Norge digitalt arealplandatabase

Geosynkronisering

FDV

Geosynkronisering

Tjenester

Filnedlasting

Tilgang til plandokumenter direkte fra kommunen sitt sak/arkiv register

Utarbeidelse 

av planer
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- uttalelse til
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tiltak/prosjekt

Innsyn / 

Seplan



Økonomisk modell 2018-2020Økonomisk modell 2018-2020

Endres fra å betale for tilgang til plandata, til å gi støtte 
til distribusjonsløsninger (geosynkronisering)

• I perioden 2012-2017 fikk kommunene betalt for de plandataene de gjorde 
tilgjengelig for Norge digitalt (FDV-økonomi)

• Fra 2018 (2017) gis støtte til kommuner som setter opp synkroniseringsløsninger
• Ikke økonomi (betalingsvilje) i Norge digitalt til å støtte geosynkroniseringsløsninger i 

alle kommunene i landet
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Andre finansieringsformerAndre finansieringsformer



Spørreundersøkelse NDSpørreundersøkelse ND

• Utvidet innhold i plansatsingen i Norge digitalt
• Kartlegge erfaringer med bruk av høringsbaser

• Regionale etater
• Kommunene

• Geosynkronisering vektlegges av partene for å kunne ha 
et oppdatert datasett


