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I dag skal vi snakke om

• DOK-historisk tilbakeblikk fra tida før DOK

• DOK-taksonomisk klassifiseringssystem 
sett med kommunale briller

• DOK-filosofisk flytskjema for presentasjon 
av ikke-kommunale geodata

• DOK-fokusert saksbehandling
• DOK-diagnostisk tilnærming til vurdering 

av datakvalitet og tiltak for kvalitetsheving

• DOKumentar om nyttige tilleggsdata som 
foreløpig ikke er DOK



DOK-historisk tilbakeblikk

• Standardisering og distribusjon av temadata har vi holdt på 
med lenge…..

Klipp fra
Reklamefilm for AREALIS
Fylkesmannen i Vestfold 2002



Hva er bekreftet DOK for Meldal?

• Alt som kan være interessant i en eller 
annen sammenheng for folk som i 
utgangspunktet har null lokalkunnskap

• Ikke lagt inn kriterier eller rangering av 
datasettene.

• I praksis alle datasett som har innhold i 
kommunen



DOK-taksonomisk 
klassifiseringssystem

sett med kommunale briller



DOK-taksonomisk 
klassifiseringssystem

sett med kommunale briller

Våre data i 
våre baser:
• Matrikkel
• FKB

• Plan 

Våre data i 
deres baser:
• Litt i 

Naturbase
• Litt i NVDB
• Litt her og 

der

Deres data i 
deres baser:
• NGU, NVE, 

RA, NIBIO, 
MDIR osv.

Ikke DOK:
• Diverse 

kommunale 
temadata



DOK-filosofisk flytskjema
for ikke-kommunale geodata

Vise eller henvise?

Laste ned eller koble opp?

Manuell eller automatisk tilrettelegging



DOK-filosofisk flytskjema
for ikke-kommunale geodata

Vise eller henvise?

En jungel av 
kartklienter



Temaklienter    Tverrfaglige oppslagsverk    Bibliotek

Eksterne DOK-brukere 
henvises til eksterne klienter



Referatmal oppstartsmøte plansaker



Tegnforklaring, Egenskapsvisning, Faktaark/rapporter, Metadata 

Gode 
tverrfaglige
oppslagsverk

må ha fokus på:



Tenke motsatt:

Kommunal WMS i ekstern klient



Interne brukere:
Hovedsakelig intern klient



Interne brukere:
Hovedsakelig intern klient

• Gammel vane
• Administrere eget verktøy
• Relevant innhold
• Lokale data
• Skreddersydd for oppslag mot

• Matrikkel
• Planregister





OrklaKart

• Klikk venstre 
mustast for mer 
informasjon om 
objekter i kartet

• Hold inne og dra 
for å panorere

• Rull på musehjul 
for å zoome inn 
eller ut

• Velg mellom 
forhåndsdefinerte 
utvalg av kartlag

• Velg mellom ulike 
typer bakgrunnskart

• Søk etter:
• GNR/BNR
• Adresse
• Bygningsnr
• Plannavn
• Stedsnavn

• Åpne/lukke vindu 
for søkeresultater

• Åpne vindu for 
egendefinert 
utvalg av kartlag

• Utskriftsmeny
• Verktøymeny for:

• Kartutvalg
• Påtegninger
• Tegnforklaring
• Hjelp
• M.m

• Åpne/lukke vindu for 
verktøy

• Velg måleverktøy for 
avstand eller areal



Kommunekart  

Zoom inn

Zoom ut

Panorer

Trykk-hold-
slipp
Åpner dialog 
for mer 
informasjon

Eksemplet 
viser 
Kommunekart 
for iPad

• Åpne/lukke vindu for 
kommunale kartlag

• Velg bakgrunnskart

• Åpne hjelpemeny

• Slå av/på GPS



OrklaKart PlanArkiv

1. Zoom eller søk deg frem til 
ønsket sted i kartet

2. Sett på ønsket kartlag. I dette 
eksemplet brukes 
«Reguleringsplaner». Du må 
zoome langt inn før alt 
planinnhold tegnes.

3. Klikk på det stedet i kartet 
du ønsker mer informasjon 
om

4. Du vil få opp en liste over 
aktive objekter. Klikk på 
«Reguleringsplan»

5. Egenskapsinformasjon for 
planområdet vil vises. Klikk 
på «Vis i Planarkiv» nederst i 
dialogboksen



Kommunekart      PlanArkiv

Eksemplet viser Kommunekart for iPhone

• Bruk zoom, søk eller 
GPS for å finne riktig 
sted

• Åpne lista over 
kartlag og sett på et 
plankart

• Trykk-hold-slipp på 
ønsket sted i kartet

• Trykk på «i» til høyre 
for adressen

• Bla nedover og trykk 
på det kartlaget du 
ønsker mer 
informasjon om

• Bla sidelengs for å 
veksle mellom 
planområde, formål 
og evt. hensynssone

• Trykk på «Vis i 
planregister»

• Zoom inn på 
plandokumenter og 
trykk på ønsket 
dokument

• Dersom dokumentet 
er vanskelig å lese i 
nettleseren kan det 
lagres/sendes til i en 
annen app for visning 
av pdf-filer



DOK-filosofisk flytskjema
for ikke-kommunale geodata

Laste ned eller koble opp?



WMS – fortsatt plundrete



Vil ha det sånn: 



Skjult kombiløsning 



https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/
5023/26/2/0

Generert kobling fra teig 



DOK-filosofisk flytskjema
for ikke-kommunale geodata

Manuell eller automatisk tilrettelegging?



2 triks som må testes:

SOSI QUADRI
MASSIV 

NEDLASTING

BATCH

SYNK.



DOK-fokusert saksbehandling

NÅ – manuell sjekk:
• Masse klikking
• Skru kartlag av og på
• Finne metadata
• Beskrive i saksframlegg/brev

SNART – automatisk sjekk:
• Analyse – hvilke tema berøres
• Rapport med metadata



DOK-diagnostisk tilnærming 
til vurdering av datakvalitet 
og tiltak for kvalitetsheving

Eksempel 1:
Reindrift - Flyttelei





DOK-diagnostisk tilnærming 
til vurdering av datakvalitet 
og tiltak for kvalitetsheving

Eksempel 2:
Flomsonekart



• Profiler fra 2004
• Interpolere mellom profiler = Flomvannstand
• Flomvannstand – NDH (2016) = Flomdybde
• Flomdybde > 0 = Flomsone







Eksempel 1: Overvann/flomveier

DOKumentar
om nyttige tilleggsdata som foreløpig ikke er DOK

Kommunedekkende analyse på DTM 4x4m



Analyse på laserdata (2pkt/m2) med bygg



Qgis2threejs



Meldal Street View
..der Google ikkje trur at nokon bur

DOKumentar om….   Eksempel 2:



Street View
Meldal-metoden






