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Lavt tempo..

Feil og mangler

Kritikk og overskrifter..

Bare elendighet ?

Nasjonalt beredskapsarbeid



To skuffede riksrevisorer



Avtale Forsvaret – Kartverket – Politiet:
- M711; det klassiske papirkartet

- 60 ny-reviderte kart i året

Nasjonalt beredskapskart



Nasjonalt beredskapskart



Forsvarets logistikk-

organisasjon

Spesialproduksjon

Hovedkartserie Land; 

Norge 1: 50 000

Kartgrunnlag Mottakere

M711 (militær versjon) Forsvaret har egen 

trykkeavtale

Trykking

Politiet:

Kontorbruk

-øvelser

Politiet:

«Store 

hendelser»

Forsvarets operative hovedkvarter

Lokal politimester

Bistandsavtalen

Automatisk

distribusjon/

Avtale på fast

antall

Forsvaret internt.

Nasjonalt beredskapskart



M711: Det nasjonale beredskapskartet

Ett, felles beredskapskart for Politi og Forsvar

+  frivillige søk- og redningsaktører



Kartsamvirke på tvers:
- Initiativ fra Oslo PD

- Eksisterende symbolpakker:
Dansk og svensk pakke - under arbeid

FN-symboler

NATO-symboler

Kartverkets “gamle” symbolpakke

Inviterte parter:
- Forsvaret

- Politiet

- DSB

- Hovedredningssentral S

- Kartverket

- Oslo kommune

- Kokom (medisinsk nødnett)

- Kystverket

Felles beredskapssymboler



Buskerud-modellen

Samvirke i sanntid - samme situasjonskart

Hole kommune

Nedre Eiker kommune
Mer om dette seinere i dag 



WMS WFS

Geonorge som beredskapshotell

FME

Kommuner

NOK
NOK: 

Nasjonal Operativ kartdatabase

Mer om NOK seinere i dag 



- Meget godt oppdaterte data 

- Fritt tilgjengelig

- Til nedlasting – uavhengig av nettforbindelse!

Kartene ligger her:
http://kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Hele-Norge-rett-i-lomma/

Du må laste ned en gratis–app først: 

GeoViewer fra LizardTech i App Store,

Google play eller Windows.

N50 Raster på MrSID-format

http://kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Hele-Norge-rett-i-lomma/


Hele landet i lomma! 

(og selvsagt på PC’en)

N50 Raster på MrSID-format



En nasjonal høydemodel

Havnivå - endring
-Langtidsplanlegging i  

kystsonen

Skredfare
- Hvor skal veien ligge?

Flomsoner
- Byggetillatelser?

Regjeringen har bestemt og budsjettert:

Laserfotografering av hele landet



Nødplakaten

Nødplakaten har fått adresser

Bør henge i alle offentlige bygg

- i alle barnehager

- i alle hytter   



Feil adresse

Vegadresser



Vegadresser

Vi har 7 fylker hvor 25% (eller fler) mangler vegadresser.
Status per 31. okt 2015 



Vegadresser

Det er 44 norske kommuner som 

ikke har en eneste vegadresse.  



- kvalitetsheving via nasjonalt prosjekt (Kartverket)

- avhengig av kommunenes adresseringsarbeid – tunge prosesser

Vegadresser



Rett i kartet (www.rettikartet.no)

1033 innmeldinger fra 1. sept til nå;

• 237 på Kartdata

• 411 på turruter

• 180 skogsbilveier

• 84 veger og adresser

Kvalitetsheving vha

publikum



Stedsnavn

Stedsnavn brukes ofte ved nødanrop
Sentralt stedsnavnregister (SSR) har nesten 1 mill offentlige stedsdnavn

Like stedsnavn kan lage problemer



Stedsnavn

Lokale oppnavn / kallenavn er vanlig

Politiet etablerer register for “politigodkjente stedsnavn”

Hva med AMK og Brann/redning?

Bør Norge ha flere stedsnavnregistre?




