
KOMPETENT     |     ÅPEN     |     PÅLITELIG     |     SAMFUNNSENGASJERT

NYTT PLANREGISTER I BERGEN KOMMUNE
2.12.2019



Hvem er jeg?

Bergen kommune

Plan – og bygningsetaten

Kart – og oppmålingsavdelingen

Seksjon for GIS- og plandata

Silje Borvik

Fagansvarlig i innføringsprosjektet



Hvorfor nytt planregister nå?



2006-2019: Braplan



Mål og krav i anbudskonkurransen (vår 2018)

Brukervennlighet

Forenklede 

arbeidsprosesser

Tilpasse til nytt sakssystem

Plattform for fremtiden

LOVKRAV
STANDARDER

INTEGRASJON 
SAMHANDLING

Planregisteret skal tilgjengeliggjøre all informasjon om kommunens totale planportefølje for alle interesserte



Hva gikk vi for?



eByggesøk

Forvaltning

Innsyn/oppslag

eByggesak/ePlansak

Matrikkel

QMS, SQL

Åpne API

Geointegrasjon (GI)

Geosynkronisering

Active Directory

Lokal qms (kart)



SEPT ’18

Oppstart

Workshop

HØST ’18 /
VÅR ‘19

Prototyp/Sprint/

Test

MAI-AUGUST 
’19

QMS i skyen

Testkonvertering

HØST ’19

Sprint/test

Forberede 
innføring

6. NOVEMBER 
2019

Idriftsettelse

Fullføre

Hyllevare

Videreutvikling
2 u

2 u

2 u

2 u

2 u

2 u

Korrigert fremdrift



Hva får innsynsbruker?



Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

Universell utforming

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Responsive-web-design-devices.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/






Fokus: Gjeldende kart og bestemmelser





Hva får intern innsynsbruker?

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Group_full_security.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




Hva får redigeringsbruker?







Nytt saksbehandlingssystem
Q1-2020



Ønske om å effektivisere og forenkle

SAKSBEHANDER

• Støtte i saksbehandlingsprosessen

• Slippe å måtte jobbe utenfor 
sakssystemet i samhandling med 
andre.

PLANREGISTER

• Fange opp når noe skjer – hver 
gang – umiddelbart

• Forenkle arbeidsprosess og antall 
klikk



Hente dokumenter

Dispensasjoner

Oppslag

Bestille arealplanIDPlan-

register

Oppgaver til 

planregister-gruppen

eByggesak
(inkl. plansak)



Utfordringer på veien?



Saksnummer

Ulik praksis
NPAD/produktspesifikasjon

GI-standard Koordinering

Tid



Veien videre…

Dette bildet av Ukjent forfatter er 

lisensiert under CC BY

https://openreferral.org/version-0-2-human-services-data-specification-whats-new-whats-ahead/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Norkart: Ferdigstille løsning i henhold til kontrakt

• Forbedret kart 

• Midlertidig forbud mot tiltak

• Avansert søk + sortering av søkeresultat

• Nattlig sjekk bok – kart

• Administrasjonsklient

Etter kontraktoppfyllelse

→ Hyllevare med ordinær utviklingsprioritering



Og hos Bergen…

• Utforske bruk av API

• Utvikling av ny kartløsning for publikum

• JSON vs dagens konverteringsregime?

• ePlansak



Velkommen inn:

www.arealplaner.no/bergen4601

http://www.arealplaner.no/bergen4601





