
Geografiske analyser 
i ISY WinMap-programmene

1

Kaja Lunde, Norconsult Informasjonssystemer AS 
GeoForum, Gardermoen, 14.september 2016



2

• Datterselskap av Norconsult AS
• Et av Nordens største rådgiverselskap

• 3000 ansatte

• 11 land

• Omsetning på 4 milliarder kr

• Eid av de ansatte

• Nois har levert GIS- og 
kommunaltekniske løsninger i 25 år

Norconsult 
Informasjonssystemer

Trondheim (30)

Lillehammer (16)

Stavanger (4)

Bergen (3)

Førde (1)

Kristiansand (1)

Larvik (2)

Sandvika (60)

Hamar (6)

Grimstad (3)

Stockholm (24)

Gøteborg (5)

Töreboda (1)





ISY WinMap
Dynamiske analyser 

uavhengig av datakilde
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Databaser, tjenester og verktøy
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GeoInnsyn



Hyttebygging i strandsonen
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100mBuffer.mp4
100mBuffer.mp4


Buffersoner planlagt gang/sykkelveg
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Arealregnskap og dynamiske 
analyser
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../../../nois/GS-veg.mp4
../../../nois/GS-veg.mp4


Kobling matrikkel og befolkningsdata
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../../../nois/Befolkning.mp4
../../../nois/Befolkning.mp4


Oversikt kommunale eiendommer
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../../../nois/KommunaleEiendommer.mp4
../../../nois/KommunaleEiendommer.mp4


Matrikkelenheter berørt av 
reguleringsplan
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Grid - modul for analyser 
av raster, laserdata og 3D
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Eksempel
Flomveianalyse

● 10-meter DEM

● N50-data

● Regine områder

● FKB-vann

● Laserdata



Transportation - modul for
Nettverksanalyser
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Nettverksanalyse

● FKB Vegnett (og evt FKB TraktorvegSti)  er godt egnet for å 
bygge opp nettverk.

● Befolkningsdata knyttet til adressepunkt.

● Matrikkel-byggdata for analyse på kun boliger eksempelvis.

● Finne skolebarn som bor lenger enn 2 og 4 km fra skolen.

● Finne hvilken skole ethvert adressepunkt skulle tilhørt om man 
fulgte nærhetsprinsippet.

● Reisetid til fots og med sykkel, der man tar hensyn til 
helningsgrad. 

● Dekningsområde for utrykningskjøretøy.
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Nyheter relatert til GIS-
analyse i 

ISY WinMap 2016
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Spatial modeler

● Grafisk grensesnitt for oppbygging og dokumentasjon av 
komplekse geografiske analyser.
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Nytt Explorer-vindu

• Viser oversikt over geoprosjektets objekttyper og 
spørringer/analyser i vanlig visningsvindu. 
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ISY WinMap WebInnsyn



ISY WinMap WebInnsyn
Moduler for saksbehandlere og integrasjonsløsninger

● Moduler og funksjoner med støtte for analyse:

• Frie SQL-spørringer og analyser

• Geometri-informasjon

• Landbruks-GIS (analyse på eiendommer og AR5)

• Lengdeprofil

• Meglerrapport

• Automatisk situasjonskart og naboliste fra 
eiendom

• ROS-analyse

• Og mye mer…

http://kart.tonsberg.kommune.no/
http://kart.tonsberg.kommune.no/


Matrikkeldata i analyser på web
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../../../nois/AnalyserWeb.mp4
../../../nois/AnalyserWeb.mp4


ISY WinMap ROS-analyse
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Funksjon i ISY WinMap WebInnsyn som analyserer kartinformasjon 
fra en rekke ulike kartbaser og presenterer informasjonen enkelt i en 
pdf-rapport.

Dette er blant annet kartdata og viktig informasjon som plan- og 
byggesaksbehandlere har krav om å sjekke i plan og byggesaker

Automatiserte 
ROS-analyser
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• Svare på spørsmål knyttet til eiendom og arealbruk
• Matrikkelinformasjon

• Regulert formål

• Risiko og sårbarhet

• Sikre trygg og effektiv saksbehandling med utgangspunkt i kartdata

• Forutse og motvirke konsekvenser av ekstremhendelser

• Ivareta helheten i beslutninger om enkelteiendommer

• Kommunisere datagrunnlaget beslutningen hviler på

Kommunens oppgaver i 
plan- og byggesak



Utfordringer

● Mange datatilbydere

● Tilbyr data på WMS

• Dårlig egnet til analyse

• Usikkerhet - fungerer tjenesten?

• Mulighet for nedlastning

● Plan- og byggesaksbehandlere ikke tradisjonelle GIS-brukere

• Enkel og rask tilgang til viktige datasett
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Hvilke data analyseres?

ROS-
analyser

Grunnkart

Planer

Matrikkel

Sentrale 
tema fra 
DOK
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Hvordan utføres analysene?

● Analysene utføres direkte i kartet ved:

• Klikk på eiendom

• Fritt valgt polygon

• Angi trasé

• Valg av objekt

• Uttak av rapport basert på URL for eiendom
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http://kart12.nois.no/glt_neste/Content/report/analysis2p

df.aspx?reptype=beredskap_pdfanalyse&k=502&g=13&

b=3&f=0&s=0

http://kart12.nois.no/glt_neste/Content/report/analysis2pdf.aspx?reptype=beredskap_pdfanalyse&k=502&g=13&b=3&f=0&s=0


Type rapporter

● Samfunnssikkerhet

● Miljø

● Landbruk, kyst og sjø

● Kulturminner

● Mulighet for å supplere med 
egne datasett

● Mulighet for å tilrettelegge egne 
rapporter
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Abonnement på DOK

Riks-

antikvaren

NVE

Miljø-

direktoratet

Landbruks-

direktoratet

NIBO

NGU

Kystverket

Fiskeri-

direktoratet

Havforsknings

-instituttet

SQL-

server/ 

PostGIS

Vektor

Kommuner

E-verk

Fylkesmenn

Andre

Opp-

datering?

Format?

Geo-

Norge?

Ned-

lastning?



Analysedata
For å kunne etablere analyserapportene kreves det at alle data er 
etablert som vektordata i løsningen. NoIS tilbyr abonnement på 
temadata fra DOK som vektordata. 
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- Automatisk uttrekk av temadata for din region

- Vi etablerer automatisk oppdatering

- Data leveres som vektordata

- Data kan brukes i WinMap og WebInnsyn

- Bibliotek med tegneregler følger med



Oppdatering av data

Tittel Eier Oppdatering

Dyrkbar jord Geovekst, Kommuner 2 ganger i året

Forurenset grunn Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Statlig sikra friluftslivsområder Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Kulturminner - Enkeltminner Riksantikvaren Daglig

Kulturminner – Fredete bygninger Riksantikvaren 1 gang i måneden

Kulturminner - Kulturmiljøer Riksantikvaren Daglig

Kulturminner - Lokaliteter Riksantikvaren Daglig

Kulturminner - Sikringssoner Riksantikvaren 1 gang i måneden

SEFRAK-bygninger Riksantikvaren 1 gang i måneden

Reindrift - Flyttlei Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Oppsamlingsområde Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Reindriftsanlegg Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Trekklei Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Årstidsbeite Høstbeite Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Årstidsbeite Høstvinterbeite Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Årstidsbeite Sommerbeite Landbruksdirektoratet 2 ganger i året31
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Tittel Eier Oppdatering

Reindrift - Årstidsbeite Vinterbeite Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Reindrift - Årstidsbeite Vårbeite Landbruksdirektoratet 2 ganger i året

Jordkvalitet Norsk institutt for skog og landskap 2 ganger i året

Verdifulle kulturlandskap Miljødirektoratet 4 ganger i året

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Artsdata - funksjonsområder Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Foreslåtte naturvernområder Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Inngrepsfrie naturområder Miljødirektoratet 2 ganger i året

Naturvernområder Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Utvalgte naturtyper Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Viktige naturtyper Miljødirektoratet 1 gang i måneden

Villreinområder Miljødirektoratet 4 ganger i året

Verneplan for vassdrag Norges vassdrags- og energidirektorat 1 gang i måneden

Hovedled og Biled Kystverket 4 ganger i året

Hovedled og Biled, arealavgrensning Kystverket 4 ganger i året

Radon - Aktsomhet Norges geologiske undersøkelse 4 ganger i året

Vassdragsområde Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Nedbørfelt Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året
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Tittel Eier Oppdatering

Flomsoner Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Jord- og flomskred, aktsomhetsområder Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Kvikkleire Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Skredhendelser Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Snøskred - aktsomhetsområder Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Steinsprang - aktsomhetsområder Norges vassdrags- og energidirektorat 4 ganger i året

Grus- og pukkdata Norges geologiske undersøkelse 2 ganger i året

Løsmasser N50/N250 Norges geologiske undersøkelse 2 ganger i året

Marin grense Norges geologiske undersøkelse 2 ganger i året

Mineralressurser Norges geologiske undersøkelse 2 ganger i året

Akvakulturlokaliteter Fiskeridirektoratet 2 ganger i året

Fiskeplasser, oppvekst og beiteområder Fiskeridirektoratet 2 ganger i året

Låssettingsplasser, gyteområder Fiskeridirektoratet 2 ganger i året

Vernskog Fylkesmannen 2 ganger i året

AR50 - Arealtyper Norsk institutt for skog og landskap 2 ganger i året

Korallrev Havforskningsinstituttet 2 ganger i året

Skredfaresoner Norges vassdrags- og energidirektorat 2 ganger i året



Temaklienter – for 
publisering av utvalgte 

temadata
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GeoInnsyn 3.0
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● Innsynsløsning med nytt moderne 
brukergrensesnitt

● Bruker tjenester for søk og visning av alle 
typer data

● For PC, nettbrett og smarttelefon

● Benytter Open Source kildekode

● OpenLayers 3

● Bruker kartlag og funksjoner fra ISY 
WinMap WebInnsyn

● Tilgjengelig administrasjonsgrensesnitt.

● Enkelt oppsett av ad-hoc - og varige 
temaklienter, med datasett som kan være 
resultat av GIS-analyser



Temaklienter

● Et bestemt formål

● Få og utvalgte temaer

● Enkelt å finne informasjon

I tillegg;

● Permanente eller midlertidige

● Enkel integrasjon i andre 
websider

● Ikke ferdigdefinerte temaklienter
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Mobil…
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● Tilpasset  for PC, nettbrett og 
mobil

● Åpnes i standard nettleser

● Nettverk eller offline modus



Offline modus
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Hva må en ha?
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● ISY WinMap WebInnsyn ● ISY WinMap GeoInnsyn

● Administrasjonsmodul i GeoInnsyn



Temaklienter oppsett

● Administrasjon/oppsett direkte
i nettleser

• Definer prosjekt

• Legg til karttjenester

• Vis informasjon

• Publiser!
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Integrasjon inn i andre nettsider
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http://www.kongsvinger.kommune.no/
http://www.kongsvinger.kommune.no/


Smart M.app
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SMART M.APP



Smart M.app
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ArbeidsflytAnalyserDatakilder Presentasjon

● Applikasjoner tilgjengelig gjennom skytjenester

● Kombinerer datakilder, analyser, arbeidsflyt og 
presentasjon

● Løser spesifikke oppgaver



M.app Studio
for å lage nye applikasjoner
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M.app Studio
Spatial Model Editor
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Eksempel – Endringsanalyse
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Eksempel – Analyse grøntarealer
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● Dynamisk analyse av grøntarealer

● Integrert geografisk informasjon og grafiske presentasjoner

● Tidslinje for utvikling



Eksempel – Veivedlikehold
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Eksempel – Vurdering av kommunale 
prosjekter/kostnader
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● Kostnader

● Publikumsinteresse – stemmegivning

● Dynamisk grafikk



Smart 3D app
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3D for publikum og 
saksbehandlere
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3D Terra Explorer
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TerraExplorer Viewer

TerraExplorer Viewer TerraExplorer Viewer

TerraExplorer Pro
Webserver

Internett
● TerraExplorer Pro

• For GIS/3D ansvarlig

● TerraExplorer Viewer

• Gratis 
innsynsverktøy

● Integrasjon av Viewer i 
GeoInnsyn/WebInnsyn



ISY WinMap Pro
Dynamiske 

analyserfunksjoner
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Standard analysefunksjoner i WinMap

● Egenskapsspørringer

● Geografiske spørringer

● Kobling

● Union

● Geografisk snitt (overlay)

● Geografisk differanse

● Buffersone

● Analytisk fletting

● Aggregering

● Funksjonsegenskaper

● Geokoding

● Dynamisk segmentering

● Analyse av geometri

● Temakartproduksjon

ISY WinMap inneholder mange analysemuligheter. I WinMap kan man 

analysere geografiske data ved å gjøre spørringer på kartdataenes 

egenskaper samt geografiske plassering og utstrekning. Slik kan man 

for eksempel finne ut hvilke og hvor mange bygg av en bestemt type 

som ligger innenfor 100-meterssonen langs sjøen i et valgt område. 
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Takk!



Egenskapsspørring

I ISY WinMap kan man gjøre utvalg av kartobjekter basert på objektenes egenskaper. 

Egenskapsspørringer defineres under Analyse/Egenskapsspørring:

1. Velg hvilken datakilde og 

objekttype spørringen skal 

gjøres mot. 

2. Trykk på filter for å 

definere utvalget i  

egenskapsspørringen
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Egenskapsspørring

3. Velg egenskaper du vil 

danne spørring ut fra

4. Trykk på ”Vis verdier” for 

å få frem verdier som fins 

på egenskapen.

5. Formuler et 

spørreuttrykk og trykk OK.

6. Gi spørringen  et navn
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Egenskapsspørring

Du kan endre parametre i spørringen etter at den er opprettet ved 

å åpne kommandoen Analyse /Spørringer. 
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Egenskapsspørring

Egenskapsspørringene i ISY WinMap baserer seg på SQL (Structured Query 

Language), og dette er en standard for mange GIS-programmer i tillegg til annen 

databasehåndtering.

I SQL gjør man utvalg ved å bygge opp logiske setninger. Det finnes mange 

operatører i SQL-språket, men her følger en liste over hva de viktigste gjør:

=, >=, <=, <, > - Aritmetiske operatører. Sammenligner størrelser

( ) - Samler og skiller ett kriterium fra andre.

BETWEEN - Spesifiserer et intervall. Skill topp og bunn med AND.

AND - Sidestiller flere kriterier som må oppfylles

OR - Spesifiserer at kun ett av kriteriene må oppfylles

NULL - Velger poster uten verdi (nullverdi) på egenskapen.

IS - Brukes sammen med NULL i stedet for =

IN - Spesifiserer noen konkrete verdier. IN (v1,v2,v3)

NOT - Reverserer meningen av operatoren den brukes med.

'tekst' - Tekststrenger må spesifiseres i enkelthermetegn: '  '



Buffersone

ISY WinMap kan lage buffersoner rundt alle objekter som har en geografisk 

plassering. Det kan f. eks. være et punkt, en linje, en flate eller et 

sammensatt objekt. 

Buffersonene lagres som en spørring.

Kommandoen for å lage buffersone startes med Analyse/Buffersone…

Buffersone rundt:

Angi kartobjekt eller spørring som bufferen

skal gå rundt.

Konstant avstand:

Angi bufferbredde.

Variabel:

Avgi en egenskapsverdi som buffersonen skal 

variere med.

Linje endestykke type:

Valg om bufferen skal være avrundet eller 

kvadratisk i enden.

Slå sammen berørte buffere
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Geografisk snitt (Overlay)

Geografisk snitt brukes for å finne geometriske forhold mellom objekttyper (alle typer geometriske

objekter) som berører hverandre. 

Arealet som overlapper mellom de to objekttypene er resultatet, og dette lagres som en spørring. 

Eksempel på bruk:

• Finn hvor stor del av eiendommen som vil bli berørt av flom.

• Finn hvor stor del av eiendommen som vil bli berørt av vegutbygging.

Kommadoen aktiveres ved Analyse\Geografisk snitt:

Første objekttype/spørring:

Objekttypen en ønsker å finne en del av.

(Den delen som tilfredsstiller den geometriske

operatoren.)

Andre objekttype/spørring:

Objekttypen som første objekttype/spørring skal

ha et geometrisk forhold til.

(Den geografiske operatøren kan endres, men kun 

«berører» og «overlapper» gir mening i geografisk 

snitt. Vi kommer nærmere tilbake til dette under 

geografisk spørring.)
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Analyser geometri

Analyse / Analyser geometri brukes for å beregne lengder, areal, omkrets og 

areal/omkrets^2.

Disse verdiene lagres som spørringer. Verdiene oppdateres dersom en 

endrer f. eks. størrelsen på et areal (siden spørringene er dynamisk).

Objekter å analysere:

Den objekttypen eller spørringen en 

ønsker å finne aktuelle 

geometriske størrelser fra.

Finn:

Hvilke geometriske verdier en ønsker å 

finne.
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Geografisk spørring

I tillegg til egenskapsspørringer, kan vi sette opp spørringer basert på geografisk 

plassering. Denne kommandoen heter Analyse / Geografisk spørring:

Velg første objekt eller spørring

Velg operatør:

berører

er innenfor avstand av
(spesifiser avstand og enhet under)

inneholder 

er innhold i 

omslutter

er omsluttet av 

overlapp

møter

er geografisk lik

("Ikke" reverserer betydningen)

Velg andre objekt eller spørring
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Geografisk spørring

I stedet for å opprette en separat egenskapsspørring som du så gjør den geografiske 

spørringen på, kan du bruke Filter-knappen inne i kommandovinduet til å bygge opp 

et SQL-uttrykk.

Merk at dersom du gjør dette, 

kan du ikke gå tilbake og endre 

på utvalget senere (i 

motsetning til om du oppretter 

utvalget som en egen spørring). 

Forskjellen mellom geografisk spørring og geografisk snitt er at geografisk spørring 

returnerer kun hele objekter som tilfredsstiller utvalgskriteriene, mens geografisk 

snitt klipper geometrien mot det andre utvalgsobjektet.
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Geografisk differanse

Geografisk differanse brukes for å finne forskjellen mellom geometrien til to objekttyper. 

En flate er innobjekt, fra denne fjernes det som overlapper med en annen flate som er klippeobjekt, og resultatet 

lagres som en spørring. 

Eksempel på bruk:

• Du har en 100m-buffersone langs kystkonturen, både på landsida og på sjøsida. Bruk Geografisk 

differanse for trekke geometrien til havflate fra bufferet, slik at 100m-sonen kun går inn på land. 

Innobjekt Klippeobjekt Geografisk differanse... Resultat!
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Analytisk fletting

Analytisk fletting - Slår sammen objekter på grunnlag av felles egenskaper og/eller berøring.

F.eks:

Alle arealressursflater av samme type.

Alle vegflater som berører hverandre og er i samme vegkategori.

Ved å bruke funksjonsegenskaper, kan 

du også f.eks summere eller regne 

gjennomsnitt på egenskaper fra alle 

objektene som blir slått sammen.

Du kan enten sette opp 

funksjonsegenskapen selv, eller 

høyreklikke i Lagre 

funksjonsegenskaper og velge fra en 

liste over ferdiglagde uttrykk:



Aggregering

Funksjonen benyttes blant annet for å telle opp antall objekter som har et gitt forhold til et annet sett objekter,

for eksempel finne alle 5-åringer innenfor en gitt skolekrets.

Kommando: Analyse/Aggregering

Aggreger og summer objekter i: Resultat-objektet en ønsker å tilegne den nye egenskapen til.

Fra detaljobjekter i: Objektene som skal telles/summeres/...

Geog. aggregering og/eller Egensk. aggregering: Operator som avgjør forholdet mellom de to overnevnte

Utdata: Definisjon av ønsket egenskap på resultat-objektet

NB ! Det finnes en del ferdig definerte hurtigvalg på høyre musetast i Utdata-vinduet
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Funksjonsegenskaper

Funksjonen kan benyttes til å:

• Lage nye egenskapsfelter ved å gjøre kalkulasjoner på objektenes egenskapsverdier

• Behandle, omgjøre og trekke ut geometri basert på geografiske egenskaper.

F.eks: Multiplisere alle eiendommers areal med en gitt faktor.

Trekke ut alle punktgeometrier fra en sammensatt objekttype.

Funksjonsegenskapene kan benytte en mengde operatorer, og har en del til felles med notasjonen som brukes i for 

eksempel Microsoft Excel.

Kommando: Analyse/Funksjonsegenskaper

Funksjonsegenskap navn:

Navnet på det ekstra 

egenskapsfeltet

som spørringen genererer

Uttrykk:

Det logiske uttrykk en ønsker skal 

beregnes og settes inn i feltet for 

”Funksjonsegenskapnavn”.

Bruk knappene og listene, eller 

skriv inn uttrykket manuelt.
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Funksjonsegenskaper

Funksjonsegenskapene inneholder et stort mangfold av forskjellige operatører, og kan være uoversiktlig å få satt 

seg inn i. Hjelpefila til ISY WinMap inneholder en god del informasjon (på engelsk) om programmet generelt, og 

funksjonsegenskaper spesielt. Denne får man opp ved å trykke F1, og den er kontekstsensitiv.
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Artikkelen i hjelpefila som heter Expression 

Function Packages inneholder en forklaring til alle 

operatørene.

I tillegg vil dialogboksen vise forventet syntaks ved 

bruk av verktøyet når man klikker på det i lista.



Eksempelanalyse: 
Temadata → Analyse → 

Arealplan
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Skredsoner til plan
● I temadatabasen ligger det fem forskjellige objekttyper som 

representerer faresoner for jordskred, snøskred og fjellskred.

• Beredskap.jordflom_akt

• Beredskap.skred_snoutlop

• Beredskap.skred_snoutlosning

• Beredskap.skred_steinutlop

• Beredskap.skred_steinutlosning

● Disse vil vi gjerne slå sammen og overføre til faresoner i en 
kommuneplan.
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● Vi begynner med Analyse / Union, 
som slår sammen objekttyper. 

● Kryss av for de fem objekttypene, gi 
spørringen et navn og trykk OK.



Skredsoner til plan

● Neste skritt er å bruke Analytisk 
fletting til å slå sammen alle 
objektene i spørringen.

● Bruk Alle som 
sammenslåingskriterium, gi 
spørringen et navn og trykk OK.
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● Alle de forskjellige sonene er nå ett 
felles objekt.

● Start Analyse / Funksjonsegenskaper, 
og bruk forrige spørring som innobjekt.

● Lag et nytt uttrykk:
GEOMETRIES(Input.geom)

● Denne funksjonen splitter individuelle 
geometrier til separate objekter.

● Navngi denne spørringen som 
Skredsoner til overføring og trykk OK.



● Marker tegnforklaringslinja Skredsoner til 
overføring og trykk Velg / Velg fra 
tegnforklaringslinje.

● Bruk Vektor / Endre objekttype, og velg 
KpFareSone under Kommuneplan-
tilkoblingen som målobjekttype.

NB: Før du starter denne overføringen er 
det lurt å slå av knappen Vis 
egenskapsdialog for nye objekter: 

Skredsoner til plan

● Nå er faresonene overført til den relevante 
objekttypen i en malbase etter SOSI-standarden 
for plan.

● Du kan nå bruke Vektor / Oppdater / Oppdater 
egenskaper til å fylle inn egenskaper for 
objektene.
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Du kan også bruke Verktøyboks / Basisgeometri / Opprett basisgeometri til å generere kantlinjer for KpFareSone. Disse 

lagres som en spørring av geometritype Sammensatt.

Bruk funksjonsegenskaper og uttrykket «FILTERLINEAR(Input.Kant_Geometry)» for å trekke ut linjegeometrien.

Denne kan du så overføre til KpFareGrense og oppdatere egenskaper for på samme måte.


