
Hva er Det offentlige 
kartgrunnlaget 
(DOK)og hvorfor er 
det viktig?

Er det mange som kjører bil uten sikkerhetssele?

Er det mange som har lokale DOK datasett



Hvorfor DOK?

Plan- og bygningsloven §2-1: av 1985! 

”Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert 
offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven”

Kart- og planforskriften §2 punkt f: 

”det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som 
kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har 
ansvar for og som består av et representativt, systematisk og 
tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, 
juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold”
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Hva er DOK?

Utvalg fra 146 nasjonale 
datasett fra nasjonale etater 

Kommunens 
DOK

Datasettene kommunen 
selv har og/eller bruker



Hva er DOK?

Utvalg fra 146 nasjonale 
datasett fra nasjonale etater 

Kommunens 
DOK

Datasettene kommunen 
selv har og/eller bruker

«DOK-tilleggsdata»«Nasjonale DOK-data»

Velge DOK



Hva er DOK?

DOK sparer ikke 
kommunen for penger, 
men kan forebygge 
uforutsette utgifter

Sjekkliste 
for 
prosjekt i 
«min» 
kommune

Temadata som kan 
«stikke kjepper i 
hjul» på et prosjekt



Hva er DOK?

Hvor mange har hørt om Osebergskipet?

Hvor mange har hørt om Oseberghaugen?

Noen fra Tønsberg kommune her?

Sjekkliste 
for 
prosjekt i 
«min» 
kommune







Hva er DOK?

Man installerer i dag Alkolås på busser 

I framtida har vi kanskje DOK lås på 
anleggsmaskiner og/eller i planverktøy?

«Limp mode aktiveres på fredet areal»



DOK som fungerer

DOK skal bidra til 
kunnskap og belyse 
konsekvenser av nye 
tiltak.

Et tiltak i Bergen raserer 
1000 da dyrkamark

Ønsker vi det?

For…..         Mot……..
Næringsutvikling        Matproduksjon
Arbeidsplasser           Matsikkerhet

Vi kan være enige eller 
uenige, men fakta vi 
diskuterer kommer fra DOK



DOK tilleggsdata

• Andre datasett som er PBL-relevante for kommunen

• Kommunens egne datasett

• Regionale datasett

• Andre datasett eid av nasjonale etater

«Registrer data dere bruker og burde brukt»

Forvaltningsorganet skal 
påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før 
enkeltvedtak treffes 
(Forvaltningslovens § 17).

Viktig å dele kunnskap!

«Hvis noen i kommunen vet noe, 
vet kommunen det.»

Juridisk betraktning/erfaring

Jardar Aas
Gjensidige forsikring



Hva er DOK tilleggsdata

DOK sparer ikke 
kommunen for penger, 
men kan forebygge 
uforutsette utgifter

Sjekkliste 
for 
prosjekt i 
«min» 
kommune

Temadata som kan 
«stikke kjepper i 
hjul» på et prosjekt

Søppelfyllinga i Skedsmo er nok ikke 
like kjent som Oseberghaugen, men 
flere tiår med tømming av søppel er 
dokumentert og ligger i kommunens 
arkiv.
Litt for optimistisk bruk av dette 
arealet ser ut til å bli dyrt.



Dyrt å slurve med DOK

2019



Dyrt å slurve med DOK



Et annet eksempel 
fra Skedsmo

Fyllinger har en tendens til å «sette» 
seg. Barnehagen ble revet i år 2000.
«Setningsskader»





Kvikkleirekartlegging
Ikke registrert fare betyr ikke «ingen fare»



Kvikkleirekartlegging
Ikke registrert fare betyr ikke «ingen fare»
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Hva har vi lært

✓ Kvikkleireskred går som regel der noen har ordna 
med ett eller annet …
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Hva har vi lært

✓ Faresonekartene for kvikkleire må brukes med 
forstand og forsiktighet …



E16 synker mest ved Leira (InSAR)



Etappe 2: Slomarka-
Kongsvinger

Kostnad:
615 mill mer 
enn planlagt 
(+30%)

Datasettet «Mulig marin leire» fra 
NGU viser at traseen ser ut til å 
være bevisst lagt i de områdene 
med mest  utfordrende grunnforhold

E16 synker mest ved Leira (InSAR)

https://insar.ngu.no/ (Ikke bruk explorer)

https://insar.ngu.no/


E16 bygges på flasker og 
syltetøyglass

• På nye E16 mellom Skarnes og Kongsvinger er 
grunnforholdene så varierende og dårlige at 
det er sannsynlig med store og ujevne telehiv hvis 
det ikke settes inn tiltak. Det skal isoleres mot 
frost. [05.07.2013]

• E16-prosjektets behov er 105 000 m3 og er over 
halve årsproduksjonen av skumglass i Norge. 

• For å produsere 105 000 m3 skumglass går det 
med 47 millioner 0,7 liters flasker.







Kostnadene øker med en milliard pr km
Trase ligger på marine 
avsetninger med stor 
mektighet.
Dette er automatisk 
også den beste 
matjorda

Takk vår skaper for at 
dette også nå blir 
dyreste sted å bebygge.



Lag DOK som fungerer

Sørum kommune tillot 
bakkeplanering med 
stedegne masser inntil 3m

Sjekkliste 
for 
prosjekt i 
«min» 
kommune

Løsneområdet hadde en omfattende tilførsel av 
masser og stedvis med en mektighet på over 5m



Hvorfor skal kommunene velge 
DOK?

• Bevisstgjøring

• Holde seg oppdatert

• Mulighet for å inkludere brukere utenfor geodataavdelingen

• Formalisering: Inngår i FDV-avtalen

• Synliggjøring overfor eksterne

• Systematisering av PBL-arbeidet i alle avdelinger

• Bedre avgjørelser 
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Lag DOK som fungerer

Askøy

Byggesaksbehandler hadde 
ikke kjennskap til 
høydebassengen, og 
godkjente bygging og 
sprengning i umiddelbar 
nærhet.

Dette kunne et lokalt DOK 
datasett løst.



Lær av andres feil

Det er jæskli
dyrt å lære av 
sine egne feil


