
Innbyggerdialog 3D

Lokale geomatikkdager på 

Norefjell 2019



Kartinnhold, konfigurasjon av applikasjonen og lagring av data (prosjekter, 

tilbakemeldinger) håndteres av ArcGIS Online

Hvordan engasjere innbyggere og publikum? Et stort potensialet ligger i å 

gjøre kommunikasjonen mellom kommune og innbygger mer attraktiv. 

Et krav fra innbyggere og politisk hold; innbyggere står i fokus. 

Geodata har utvikle en brukervennlig, generisk og konfigurerbar 

applikasjons-mal, som kan brukes til ulike former for publikumsdialog.

Webløsning driftes av Geodata, og skal kunne settes opp som en 

applikasjons-mal i ArcGIS Online på brukerens konto/organisasjon.
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E39 Mandal Øst - Mandal By
( Prosjektets hjemmeside oppdateres parallelt med medvirkn portal)

- Nye Veier AS skal nå planlegge og bygge ny firefelts E39 fra Døle bru til Mandalskrysset og ny 

tofelts fylkesvei fra Mandalkrysset til Ime

- Nye Veier har engasjert totalentreprenør Hæhre Entreprenør AS til å planlegge og bygge 

veien. Hæhre har med seg Rambøll, Sweco, TT Anlegg og Froland Traftec i arbeidet.

Fase 1 – Optimalisering

Det er søkt etter den beste veilinjen som tar hensyn til bebyggelse, natur, dyreliv, friluftsliv og kulturarv.

Fase 2 –Reguleringsplan

Det skal nå utarbeides detaljprosjektering av veien. I tillegg skal det utarbeides reguleringsplan med planbeskrivelse, 

reguleringsbestemmelser og reguleringskart.

Arbeidet i denne fasen pågår frem til april/mai 2019. Det legges til rette for høringsperiode før sommeren og endelig vedtak i 

september/oktober 2019.

Fase 3 – Bygging

Fra 2020 til 2022 skal veien bygges.

https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=79db66ef7050435a85cf9d785e0fd15d


Kongsberg tomteselskap

Analyse av de ulike utyggingsområdenes egnethet med tanke på: 

landskapsverdier, naturmangfold og biologi, grunnforhold og 

hellingsforhold, bruk av transport og transportmiddel.

Vurdering

https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=fdab7d9dd90f4742a72414ec1fdb4948


Hvorfor 3D innbyggerdialog fra Geodata?

1. Tett og interaktiv dialog med publikum og myndighet.

2. 3D funksjonalitet gir ett bedre inntrykk tiltakets faktiske omfang for 

alle fag.

• Dette var også ett krav fra entrepenør og kunde i E39 prosjektet

3. Integrasjon med ArcGIS Pro og feltapplikasjoner.

4. Enkelt å legge til andre karttjenester for eksempel, WMS og WFS 

mm. for videre analyser og visualisering av områdene.



Takk for oss!

Ole Marius Gulbrandsen (Sweco)

Jørn Kristiansen (Geodata)


