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Dr.VictorVektor
Plan og GIS-ansvarlig, Meldal kommune



Dr.VictorVektor
Kulturgeomatisk pseudonym (evt. 
kartografisk kunsternavn) for: 

• Hans-Victor Wexelsen
• 43 år
• Importert fra Vestfold i 2006
• Akseptabelt integrert i Trøndelag

• Har jobbet med GIS siden 2000
• Ganske flink men kan fortsatt ikke kode

• Plan og GIS-ansvarlig i Meldal kommune
• Fagleder geodata i Orkland kommune



DOK-historisk tilbakeblikk

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

Klipp fra
Informasjonsfilm om 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, 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:



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: 



Vil ha det sånn: 



Skjult kombiløsning 



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

Generert kobling fra teig 



Kommunekart med DOK
Hvordan lage en ryddig/oversiktlig klient?



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

Manuell eller automatisk tilrettelegging?

Manuell eller automatisk DOK-sjekk?



Geodataansvarlig

Den gamle modellen

KARTINNSYN

Saksbehandler

Manuell sjekk:
• Skru kartlag av og på
• Finne metadata
• Beskrive i saksframlegg/brev

Manuell tilrettelegging:
• Laste ned
• Konvertere
• Symbolisere osv.



Geodataansvarlig

Den DOK-kommersielle foredlingsindustri

Norkart
Datavarehus

GEONORGE

Saksbehandler

eByggesak
DOK-analyse



MASSIV 
NEDLASTING

DOK-filosofisk flytskjema
for kommunalt ansatte og litt sære geodataentusiaster 
som ikke har lyst til å være bare råvareleverandører  



DOK-filosofisk flytskjema
Hvorfor ikke bare sånn:

++ div.

Offentlig geodatabase – standard format



Hva er en god arealplan?

Kan alle parter bli fornøyd?



Et godt 
kompromiss er 
når alle er like 

misfornøyd



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:
Ajourføring av 
flomsonekart



Følg med i neste foredrag:
Dr.VictorVektor tester QGIS med høyre 
hjernehalvdel og lager StreetView etter 

Reodor Felgen-metoden


