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-Alt skjer et sted 

Data i kart = Beslutningsstøtte 
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Hvorfor nytt kart/ny GIS plattform i politiet?  

• Utnytte geografisk informasjon bedre.  Belyst bl.a. gjennom: 
Program for forbedring av nødmeldetjenesten: Behov for 

felles situasjonsbilde 
Nærpolitireformen: Behov for lokalkunnskap 
Rapport fra 22. juli kommisjonen: Behov for visuell 

informasjonsdeling 
Stortingsmeldingen om terror: Styrke politiets IKT-

løsninger 
Sårbarhetsrapport 2012: Stort behov for kartsystem og 

informasjonsdeling 
Politianalysen IKT-anbefalinger: Informasjonsdeling i kart 
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Rett ressurs skal fram til rett sted til rett tid! 
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Utfordringer, herunder 
 
 
• Kostnad og realistisk omfang kontra behov og ønsker fra egen 
organisasjon 

• Integrasjoner mot eksisterende systemer i politiet 

• Lukket nett og eksterne integrasjoner – sikkerhet for at 
informasjon ikke trekkes ut 

• Forventninger hos samarbeidspartnere og egen organisasjon 

• Hvordan utforme en brukerflate til å fungere effektivt i løsning 
av svært forskjellige oppdrag – modus/forhåndsdefinerte maler 
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Tellus 
Operasjonssentral-klient og analyse på en skjerm 
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Scope for prosjekt kartGIS i politiet 

Etablere en kart/GIS-plattform for politiet (Geodata – 
ARCGIS/ESRI) 

Etablere Web-klient for operasjonssentralene  (Locus – 
"søsterprodukt" til klienter levert for Helse og Brann sine 
nødsentraler) 

Etablere prosesser for drift, oppdatering og vedlikehold av ny 
kart/GIS-løsning, samt utnytte eksisterende geografiske 
tjenester på en effektiv måte 

Ny løsning skal muliggjøre integrert informasjonsutveksling og 
samhandling med andre aktører 

Ny løsning skal legge til rette for at politiet kan utnytte 
geografisk informasjon på en bedre og mer effektiv måte 
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Kartflate. Her med responstidsområde og ruteberegning 
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Funksjonelle behov 
Ny kart/GIS-løsning skal kunne understøtte dagens og fremtidens 
arbeidsprosesser 

Gi politiet mulighet for å ha ett felles kartgrunnlag som sikrer et 
enhetlig situasjonsbilde for alle involverte parter 

Visualisere informasjon som er nødvendig for beslutningstager  - i 
en kartflate 

Muliggjøre at en enhetlig forvaltning av kartinformasjon kan 
etableres for hele politiet 

Nye løsninger skal muliggjøre utstrakt informasjonsutveksling på 
tvers internt og med eksterne samarbeidspartnere 

Nye løsninger må være fleksible i forhold til endring og tilpasning av 
ny funksjonalitet 
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Objekter og planverk 
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Om kartløsningen 

• Hyllevare. Konfigurert og tilpasset politiets behov. Integrert mot 
politiets øvrige systemer, spesielt mot eksisterende Kontroll og 
Kommando system (Politioperativt system) 

• Støtte for åpne standarder for utveksling av geografisk 
informasjon (OGC-standarder) gjør det mulig å samhandle med 
andre aktører, uavhengig av løsninger 

• Mange beredskapsaktører bruker ESRI-løsninger. Det kan gi 
gevinster med enklere deling av data, like formater og lik 
struktur.  Brukere har kompetanse på samme system.  
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Om kartløsningen forts. 

• Ingen tekniske hindringer for å dele posisjoner mellom 
nødetater.  

• Kartet har ferdig integrasjon mot LSP (Locus Service 
Platform)  nasjonal løsning for elektronisk kommunikasjon 
mellom nødsentraler. 
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Utslippsanalyse og registersøk innenfor angitt 
område (resultat viser her adresser) 
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Tetthetsanalyse. 
Eks: Aktive oppdrag i Oslo pr 7.11.18  
kl 0845 – hvor er trykket størst? 
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Finne og sende riktig ressurs til oppdrag 
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Videre… 

• GIS plattform vil benyttes av politiets øvrige virksomhetsområder. 
Eksempelvis etterforsking, etterretning, forebygging, trafikk etc. Bare 
fantasien setter grenser for nyttige bruksområder. 

• Tellus (klienten/styringsverktøyet for operasjonssentralene) planlegges med 
versjonsutvidelser og eksterne integrasjoner, eksempelvis Felles Ressurs 
Register, Street View, sanntids Veg, Trafikk og vær-data, samt bomåpning, 
geotagget video og bilder i kart/oppdrag. 

• Kartet kan på sikt gi anbefalinger (Predictive Policing) ut fra innhentede 
geografiske data - internt og eksternt. Hvor skjer hva til hvilken tid – og 
hvor skal vårt innsatspersonell være? Historikk tilknyttet sted og person kan 
vises inne og hos patruljen når patruljebil passerer et sted – Hva er aktuelt 
her på denne dagen og til denne tiden? 

• Sikkerhetsmessig aspekt knyttet til eksterne integrasjoner og lukket 
politinett – vi må sikre oss at ikke våre data kommer på avveie 
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SAR, eksempel på praktisk bruk av Tellus.  
Track-logger fra samarbeidspartnere kan legges i kartet 
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Forventede gevinster 

• Bedret – og mer effektivt - samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere innen beredskap og krisehåndtering 

• Redusert responstid og bedre responskvalitet ved akutte hendelser 

• Bedre beredskap- og kriseplanlegging 

• Bedre flåtestyring av innsatsressurser 

• Kostnadseffektiv forvaltning av applikasjoner 

• Sterkere fagmiljø 
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• Tellus - Brukervennlighet i fokus! 
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• Mellom 50 – 400 oppdrag 
håndteres og styres daglig i 
hver av politiets 12 
operasjonssentraler 

• Enkel tilgang til god geografisk 
informasjon er avgjørende for 
tid og kvalitet på det vi leverer 

• Nå har vi et verktøy som vi kan 
bruke og utvikle til å gjøre oss 
bedre i stand til å utføre vårt 
samfunnsoppdrag 

Illustrasjonsbilde Politiet 



Til slutt – Politiets norgeskart  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Takk for oppmerksomheten  
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