
Geosynkronisering
av plandata
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)

• Frivillig ordning



Geosynkronisering
av plandata

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



Plandata for Norge digitalt



Geosynkronisering
status pr starten av 2018

• 3 systemleverandører har løsninger for oppsett av 
geosynkronisering

• Norkart, Norconsult og Geodata

• Kommunene på Hedmarken og Kongsvinger 
piloter for et år tilbake

• Mange kommuner på slutten av 2017, deriblant 
noen i Hedmark og Oppland



Status
- ved årsskiftet



Plan/mål for 2018

• Mål at alle samarbeidene i HEOP har innført 
plansynkronisering i løpet 2018

• Norge digitalt gir tilskudd til innføringen

• «Georg har en plan» om bruk som gjør at alle 
samarbeid blir med



Status geosynkronisering 
av plandata

• Foreløpig kun synkronisering inn til nasjonal 
kopidatabase

• Ikke satt opp geosynkronisering av plandata ut 
til brukerne enda



Status distribusjoner 
av oppdaterte plandata

• Visningstjenester
• Planområde_WMS

• Reguleringsplaner_WMS

• Kommuneplaner_WMS

• Filnedlasting

• Regionale leveranser (høringsbaser)
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ND Plandata

Geosynkronisering – 2018?
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Problemstillinger rundt 
synkronisering - tilbyder

Hvordan forvaltes databasen «planer under 
arbeid» i kommunene?

• Hvordan brukes den (levende database som endrer seg 
under prosessen?)

• Planer i flere alternativer – hvordan forvaltes de
• Planer i flere høringsrunder – hvordan forvaltes de

- Vil planen fra 1. gangs høring være tilgjengelig seinere 
i prosessen?

• Andre momenter?



Problemstillinger rundt 
synkronisering - abonnent

Hva forventer høringsinstansene at ligger i 
databasen planer på høring?

• Planen som ble lagt ut på høring (ikke en levende base 
som endrer seg under prosessen?)

• Hva med planer i flere alternativer
• Hva med planer i flere høringsrunder (ønskes planen fra 1. 

gangs høring tilgjengelig seinere i prosessen?)


