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Ris og ROS:

Hvordan kan vår sektor bidra?..

Nasjonalt beredskapsarbeid



To skuffede riksrevisorer





Feil adresse

VegadresserVegadresser



- kvalitetsheving via nasjonalt prosjekt (Kartverket)

- avhengig av kommunenes adresseringsarbeid

VegadresserVegadresser



VegadresserVegadresser
Vi har 7 fylker hvor hver femte innbygger mangler vegadresse.
Status per januar 2016  



VegadresserVegadresser
Det er 33 norske kommuner som ikke har en eneste vegadresse.

Dvs 242 473 innbyggere  



Status vegadresser pr 1. febr 2016.

51 kommuner har full dekning av vegadresser (+191 kommuner som har over 90% dekning)

7,6 %  av landets boliger mangler vegadresse

37 % av landets hytter mangler vegadresse

VegadresserVegadresser



Nasjonalt beredskapskart



Avtale Forsvaret – Kartverket – Politiet:
- M711; det klassiske papirkartet
- 60 ny-reviderte kart i året

Nasjonalt beredskapskart



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

Forsvarets logistikk-
organisasjon



M711: Det nasjonale beredskapskartetM711: Det nasjonale beredskapskartet

Ett, felles beredskapskart for Politi og Forsvar
+  frivillige søk- og redningsaktører



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?



Beredskapsforum som del av “Norge digitalt”
Vedtatt 18. feb 2016

Beredskapsforum skal  bidra til å høyne den offentlige beredskapen 
gjennom å tilrettelegge for mer og bedre bruk av GIS og geodata i kriseplanlegging (ROS), 
krisehåndtering og kriserapportering.

Tiltak for å oppnå dette er bl a:
- bidra til sikker og rask tilgang på geodata for beredskapsetater (inkl kommuner, Kystverket mfl) 
- legge til rette for felles geodatagrunnlag for beredskapsetater
- definere innholdet i den kommende nasjonale beredskapsdatabasen i Geonorge
- anbefale hvilke formater som skal benyttes i beredskapsdatabasen
- vurdere og anbefale hvilke andre tilrettelegginger som skal gjøres med beredskapsdataene.

Nasjonalt beredskapsarbeid



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



- 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



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 går inn for:
Laserfotografering av hele landet

Mer om dette;  Einar Jensen ONSD kl 1230 



Status 2016.

Kartverket og SVV står bak «datapakken» Elveg (geometri + fagdata)

Leveres nå 10 ganger i 2016 mot 6 ganger i 2015

Feilmeldinger fra «Rett i kartet» rettes ukentlig

Selskapet Locus leverer systemer med Elveg til AMK og brannvesen
som nå ofte har oppdatert kjøretøyene innen 1 – 2 døgn etter leveranse

Vegdata til blålysetateneVegdata til blålysetatene



Nødplakaten
Nødplakaten = bedre beredskap

- Posisjon (gr / min eller UTM)
- Adresser (hvis de finnes)
- Stedsnavn og kommune
- Matrikkeladresse

Bør henge i alle offentlige bygg
- i alle barnehager
- i alle hytter   



Rett i kartet (www.rettikartet.no)

Kvalitetsheving vha
publikum

Stadig økende…



Operativt samvirke i sanntid



Ansvar

Kommune og Fylkesmann har et betydelig ansvar når det oppstår
«store ulykker, naturhendelser og tilsiktede hendelser»

- Fylkesmannen skal gjennom sitt beredskapsråd koordinere innsatsen
- Kommunen har i stor grad utførende / operativt ansvar



Samvirke ved «Store hendelser»
- CIM
- Mobiltelefon
- Epost DSB-vakt mottar og distribuerer



Hva har vi til rådighet?

I krise må de fleste etater basere seg på de ressursene de har til daglig drift.

Kommunen,  Fylkesmannen og DSB har:’

GIS-personell
Geodata
GIS-verktøy



Buskerud-modellen

Aktører:
Kommunene Hole og Nedre Eiker
Fylkesmannen i Buskerud
Kartverket

Avklart med:
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Hole kommune

Nedre Eiker kommune

DSB



GeoNorge

WFS WMS

GeoNorge: Beredskapstjenester.
Kartsamvirke i sanntid

FME

Buskerud-modellen



Kommunen laster opp skjema 
fra Geonorge og registrerer hendelsen
https://beredskapsinfo.geonorge.no/

- Egenskapsinfo
- Geometri  

Lagrer skjemaet tilbake i Geonorge

Buskerud-modellen



Geonorge mottar, lagrer, eksporterer

- Egenskapsinfo
- Geometri  (karttjeneste)

Buskerud-modellen



Hos Fylkesmannens:

- Polygon som viser «hvor»

- Info fra skjemaet om utsteder, varighet og ID

Buskerud-modellen



Buskerud-modellen

Geonorge

Geometri; 
SOSI-fil / GML-
fil/GPX

Kommunen

Metadata:
Registreringsskjema

WFS

FME Db

Fylkesmannen

WMS

Lagring



Geodata i kommunal krisehåndtering
- sidegevinster

Evakuering:

Berørte adresser:
Matrikkeladresser:

Sviegata 2  Frembakken 45
Sviegata 3  Frembakken 46
Sviegata 4  Frembakken 47
Sviegata 5  Frembakken 48

Matrikkeladresser:

Sviegata 2  Frembakken 45
Sviegata 3  Frembakken 46
Sviegata 4  Frembakken 47
Sviegata 5  Frembakken 48

Politiet/ Brannvesen

Informasjon:

Media / aviser / Hjemmesidene

Beslutning / planlegging:

GIS-fremskrivning

Kommunens tiltak:

Teknisk innsats
Teknisk etat:

«Arbeidsordre»

Buskerud-modellen



WMS WFS

Geonorge som beredskapshotell

FME

Kommuner

Nasjonal beredskapsdatabase

Mer om dette straks; 
Martin Holtan og Stein Moen






