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Larvik kommune

• Ny kommune fra 2018

• Sammenslått av Lardal 
og Larvik kommuner

• 47 072 innbyggere

• Kjendiser
– Farris

– Lågen

– Stavern

– Høyt og Lavt







Kommunesammenslåing 1.1.18

• Nytt kommunenummer

• Ny geografisk utstrekning

• Måtte rydde i like og 
nesten like gatenavn

– Endret 64 gatenavn

– Sendte ut brev til 2500 
berørte adresser



Bakgrunnskart - generelt

• Enkelt å legge til som en tjeneste i en klient

• Noen er gratis og noen koster penger

• Predefinerte data og store datamengder

• Oppdateres ikke så ofte

• WYSIWIG – ikke mulig å tilpasse innholdet

• Fokus på opptegningshastighet og 
datamengder som overføres



Bakgrunnskart - generelt 

• Ulike teknologier leveres (wms, rastertiles, 
vectortiles osv.)

• Ulike kartdata tilgjengelig (Topografisk kart, 
gråtone, ortofoto, 3D, fjellskygge, historiske 
kart)

• Noen tilbyr bare bakgrunnskart, mens andre 
tilbyr bakgrunnskart med tjenester tilkyttet

• Ulike zoom levels og inndeling av tiles



Bakgrunnskart i kommunen

• Opptegningshastighet

• Hyppig oppdatering av innhold

• Lite informasjon, egne data supplerer kartet

• Tilgang til ulike bakgrunnskart i samme 
tjeneste

• Mange brukergrupper, ulike behov



Bakgrunnskart i kommunen

• Mange leverandører av applikasjoner

• Nye applikasjoner ofte som webapplikasjon

• Ulike leverandører av bakgrunnskart i 
applikasjonene. Ofte låst til en leverandør

• Ulik kartografi og funksjonalitet mellom 
applikasjoner

• Meldinger om feil i kartet…
– Hvilket kart?



Norgeskart

https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1015&zoom=8&lat=6582301.25&lon=224121.44


Kommunekart.com

https://kommunekart.com/?urlid=64069e8957fc48599710206ee222c65c




Geodata.no

https://geodataonline.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=70d29b38a1fc4808ace7b681249a5c5b&extent=10.9532,59.9265,11.0982,59.9765&zoom=true&scale=false&disable_scroll=false&theme=light


maps.google.com

https://www.google.com/maps/@59.2554083,10.1075274,9.75z




OpenStreet map

• Gratistjeneste

• Dugnadsbasert

• Brukere laster opp gratisdata som N50 
og Elveg med mer.

• Sporadisk dekning av bygninger 
(stavern vs halsen)

https://www.openstreetmap.org/#map=10/59.2487/10.2379


Bakgrunnskart – andre…

• Høydedata.no (terreng)

• Norgeibilder.no (flyfoto)

• Mareano.no (sjøbunn)

• MapBox

• Bing

• Apple

• TomTom, Garmin, NavTec

• Og sikkert mange mange andre…



Oppsummering

• Mye data og tjenester tilgengelig

• Ulik kartografi og detaljering

• Ulike tjenester i tillegg til kartet

• Fokus på hastighet og datamengde

• Begrenser valgmuligheter i visning

• Hva gjorde vi før bakgrunnskartet?





Takk for oppmerksomheten

Odd Arne Bakke-Ludviksen
GIS-Koordinator, Larvik kommune
odd.arne.bakke-ludviksen@larvik.kommune.no


