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Hvorfor er det behov for en veileder?

Formålet med denne veilederen er å øke bruken av 
arealplankart (vektordata) blant Norge digitalt-partene.



Formål med ND-arealplankartløsning

• Gir mulighet til å dele plandata på en enkel måte

• Deling kun med Norge digitalt-parter

• Hjelpe kommunene med å oppfylle 

krav gitt til kart- og planforskriften



Bruksområde for arealplandata

• Saksbehandling
• Uttalelse til planforslag
• Utarbeide egne arealplaner i tilgrensede områder
• Byggesaksbehandling
• Behandling av konsesjoner, opprettelse av verneområder og lignende
• Klagesaksbehandling

• Analyser
• Statistiske utredninger

• Vurdering av egen og andres planer gir et resultat som er i samsvar med 
regionale og nasjonale føringer

• Og mye annet …



Skisse over Norge digitalplakartløsningen



A. A Kommunens planregister
• Kommunen som planmyndighet er dataeier og har ansvar for sine arealplandata og tilgjengeliggjøringen 

av disse (planprosess, plankart og plandokumenter i planregister, og innsynsløsning for kart og plandata).
• Plandokumentene er kun lagret hos kommune – det finnes ikke kopier av plandokumentene i Norge 

digitalt arealplankartløsning. Dispensasjoner og andre hendelser finnes også kun i kommunenes 
planregistre og arkiv

B. Norge digitalt arealplankartløsning (NAP)
• Nasjonal kopibase for å gjøre plandata tilgjengelig for Norge digitalt-parter.
• Norge digitalt arealplankartløsning vil fra 2018 utvides fra å inneholde «Vedtatte arealplaner», også tilby 

data for planfasene «Planlegging igangsatt» (varsel om oppstart) og «Planer på høring». For kommuner 
som setter opp geosynkronisering av plandata skal disse fasene i planleggingen (planstatus) settes opp 
for synkronisering.

C. Distribusjonsløsning
• Tilgang til plandataene for Norge digitalt-partene er tilrettelagt som filnedlasting, geosynkronisering eller 

tjenester (WMS, WFS) som sikrer tilgang til oppdaterte data.
• Gjennom bruk av tjenester (WMS) integrert i egne løsninger kan brukeren med utgangspunkt i en ønsket 

plan, følge en lenke tilbake til kommunenes planregistre der de originale plandokumentene finnes. 
Seplan.no gir også brukeren inngang til alle kommunale planregistre fra et sted.

ND-arealplankartløsning – forklaring av figur

http://seplan.no/


Hva finnes i ND-arealplankartløsningen (I)

I ND-arealplankartløsningen på www.geonorge.no
finner du visningstjeneste og nedlastningsløsning for

• Reguleringsplaner

• Kommuneplaner

• Statlige arealplaner (bare for nedlasting)

Merk

Data som er i nedlastingsløsningen er ikke alltid den gjeldende 
plansituasjon. Datasettene er påført kopidato som viser når data er 
levert fra kommunen til ND-arealplankartløsningen. 

Statlige arealplaner er reguleringsplaner eller kommunedelplaner som er 
vedtatt av staten. Disse skal finnes i kommunalt planregister og dermed 
ligger de også i datalagene for reguleringsplaner og kommuneplaner.

Det er nødvendig å se kommuneplannivå og reguleringsplannivå i 
sammenheng for å være sikker på beslutningsgrunnlaget.

http://www.geonorge.no/


Hva finnes i ND-arealplanløsningen (II)

Visningstjeneste:

Web Map Service (WMS) er en 

tjeneste som leverer kartbilder 

og egenskapsinformasjon om 

kartobjekter. WMS-er kan vises 

i web-løsninger og i GIS-verktøy



Hva finnes i ND-arealplanløsningen (III)

Nedlastingsløsning for vektordata:

Vektordata gir muligheter for full tilgang til egenskapsinformasjon 
og til redigering av data i et GIS-verktøy 



Hva finnes ikke i ND-arealplankartløsningen

- men i kommunen sitt planregister

• Plandokumenter (planbestemmelser, planbeskrivelse, 
eventuelle vedlegg eller illustrasjoner som er gjort juridisk 
bindende gjennom planbestemmelsen, eller andre 
dokumenter)

• Hendelser (innsigelser og klage på vedtak)

• Endringer

• Dispensasjoner 

• Midlertidige forbud mot tiltak

• Enkelte overordnede planer eller eldre kommuneplaner som 
ikke er «innbakt» i kommuneplanens arealdel kan mangle



Hvordan bruke visningstjenesten 
Få tilgang

Visningstjenesten er bare tilgjengelig for Norge digitalt-parter og det blir gjort 
tilgangskontroll på IP-adresse. Kommuner og en rekke nasjonal institusjoner er 
med i Norge digitalt:

https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/parter/nasjonale-parter-i-
norge-digitalt.pdf

Dersom visningstjenesten ikke fungerer kan din IP-adresse mangle.

Be om tilgang via post@norgedigitalt.no, telefon 32118000.

Du må oppgi egen IP-adresse. Den finner du på: www.ipadresse.no

https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/parter/nasjonale-parter-i-norge-digitalt.pdf
mailto:post@norgedigitalt.no
http://www.ipadresse.no/


Hvordan bruke visningstjenesten 
reguleringsplaner og kommuneplaner(I)

• www.geonorge.no

• Søk etter 
reguleringsplaner 
eller kommuneplaner

• Velg tjeneste

Finne visningstjeneste 
for reguleringsplaner 
eller kommuneplaner

http://www.geonorge.no/


Finne visningstjeneste for 
reguleringsplaner eller 
kommuneplaner

Kopier URL til ditt GIS-system

Hvordan bruke visningstjenesten 
reguleringsplaner og kommuneplaner(II)



Hvordan bruke visningstjenesten
ved kopi av url

Alternativt til å søke opp de ulike visningstjenestene for plan, kan 
du kopiere disse url-ene til ditt GIS-system:

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.planomraade

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.reguleringsplaner

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kommuneplaner



Hvordan bruke visningstjenesten
i GIS-system (I)

Eksempel fra GISLINE:

• Koble til server

• Legg til ny tjeneste

• Gi alias 

• Kopier inn URL 
https://wms.geonorge.no/sk
wms1/wms.reguleringsplaner

Koble til visningstjeneste i GIS-
system



Hvordan bruke visningstjenesten
i GIS-system (II)

Eksempel fra QGIS:

Koble til visningstjeneste i GIS-system



Hvordan bruke visningstjenesten
i GIS-system (III)

Eksempel fra ArcGIS Pro:

1. Velg «Connections» og 
«New WMS Server»

2. Kopier inn URL

Koble til visningstjeneste i GIS-
system 1

2



Hvordan bruke visningstjenesten
i GIS-system (IV) 

Eksempel fra ArcGIS Pro :

3. «Add To Map»

4. Data vises i løsningen

Koble til visningstjeneste i GIS-system 3

4



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
registrering

• Første gang du bruker 
nedlastningsløsningen må du 
registrere deg for å få 
brukernavn og passord

• https://www.geonorge.no/kart
data/tilgang-og-passord/

https://www.geonorge.no/kartdata/tilgang-og-passord/


Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (I)

• Hvordan finne vektordata:

• Søk på reguleringsplaner 
eller kommuneplaner

• Velg datasett

• Velg reguleringsplaner eller 
kommuneplaner



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (II)

• Hvordan finne 
vektordata:

• Velg last ned



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (III)

• Hvordan finne 
vektordata:

• Velg kommune under 
område

• Velg projeksjon

• Velg format

• Last ned



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (IV)

• Hvordan finne 
vektordata:

• Last ned



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (V)

• Hvordan finne 
vektordata :

• Pakket fil med 
arealplanen legger seg 
på katalog for 
nedlastninger



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
reguleringsplaner eller kommuneplaner (VI)

• Pakket fil inneholder 3 filer:
• Plan-Kp3VnALLplanbase-T20130118_1247_Euref89.txt

• Plan-Kp3VnALLplanbase-T20130118_1247_Euref89.xml

• Plan-Kp3VnALLplanbase-T20130118_1247_Euref89.sos



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
filnavn

• Filnavnet er i henhold til Norge digitalt sin «navnekonvensjon»
• Plan-Kp3VnALLplanbase-T20130118_1247_Euref89.sos

• Betydning av navnet:
• Plan = hvilket tema datasettet inneholder

• Kp3 = Kommuneplan med planstatus=3 (gjeldende plan)

• VnALL = alle vertikalnivå (for kommuneplan finnes kun ett)

• Planbase = kommunedekkende planbase og data kan dermed inneholde 
kommuneplan og kommunedelplaner (skal ikke overlappe)

• T2013018 = kopidato for datasettet

• 1247 = kommunenummer

• Euref89 = horisontalt datum



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
statlig arealplan (I)

• Hvordan finne og laste ned 
statlig arealplan:

• søk på statlig arealplan

• velg datasett

• velg Statlige arealplaner



Hvordan bruke nedlastingsløsningen
statlig arealplan (II)

• Hvordan finne og laste ned 
statlig arealplan:

• velg aktuell plan

• last ned



Bruksområder for ND-arealplandata
generell informasjon

Løsningen for alle som forvalter eller har behov for 
plansituasjon uavhengig av administrasjonsgrenser

• Effektiv tilgang til data på tvers av kommune og 
fylkesgrenser

• visningstjenesten gir landsdekkende kartbilde av 
arealplaner

• Nedlastingsløsningen er landsdekkende tilgang til 
vektordata for arealplandata

• I mange kommuner vil nedlastingsløsningen være enkleste 
måte å få tilgang til plandata



Bruksområder for ND-arealplandata
gyldighet

• Data har oppgitt kopidato fra kommunene

• Ved behov for oppdaterte og rettskraftige data må kommunen kontaktes for å 
verifisere om det finns nyere versjon av datasettet

• Det kan være ulik kopidato på data fra visningstjeneste og fra 
nedlastingsløsningen 

• Kommuner som geosynkroniserer får plandata i visningstjenesten oppdatert 3 
ganger pr uke

• Løsningen vil bli videreutviklet slik at det blir hyppigere oppdatering av 
nedlastbare data

• Det arbeides med å øke andel kommuner som geosynkroniserer og dette vil 
øke verdien av ND-arealplanløsningen ytterligere



Bruksområder for ND-arealplandata
ulikheter mellom ulike datasett

• Kommuneplaner:
• Kommuneplaner skal revideres hvert 4. år. ND-

arealplanløsningen vil derfor ofte ha kommuneplandata som 
er identisk med gjeldende kommuneplan

• Få planer pr kommune gjør det enkelt å få verifisert av 
kommunen om nedlastingsløsningen har gjeldende versjon

• Reguleringsplaner:
• Hyppig endringer av reguleringsplandata gjør at datasettet 

blir raskere utdatert og krever hyppigere oppdaterte data



Bruksområder for ND-arealplandata
nødvendighet av vektordata

• Analyseformål

• Bearbeiding og endringer av det aktuelle datasettet

• Utarbeiding av nye planer

• Saksbehandling



Bruksområder for ND-arealplandata
eksempel på analyser (I)

• Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens 
arealdel
• https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/283589?_ts=1583d9d2290

• Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
• https://www.regjeringen.no/contentassets/74b46988eda1470

a87ccf811e94325d3/statistikk_analyse_plandata_2015.pdf

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/283589?_ts=1583d9d2290
https://www.regjeringen.no/contentassets/74b46988eda1470a87ccf811e94325d3/statistikk_analyse_plandata_2015.pdf


Bruksområder for ND-arealplandata
eksempel på analyser (II)

• Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av 
gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i 
sjøområdene

• https://www.regjeringen.no/contentassets/adc94a1dbb03451
9983b5090334beea0/nofima_planlegging_kystsonen.pdf



Bruksområder for ND-arealplandata
visningstjeneste brukt i GIS-løsning (I)

Eksempel viser 
kommuneplaner 
fra 3 kommuner



Bruksområder for ND-arealplandata
visningstjeneste brukt i GIS-løsning (II)

Eksempel viser 
reguleringsplaner 
fra 3 kommuner



Bruksområder for ND-arealplandata
visningstjeneste brukt i GIS-løsning (III)

Viktig egenskaper 
som gis for 
planobjektene:

Ikrafttredelsesdato

Kopidato



Bruksområder for ND-arealplandata
visningstjeneste/nedlastingsdata

Merk:

• Visningstjeneste 
kan ha mer 
oppdaterte data 
enn nedlastings-
løsningen

• Sjekk kopidato!



Bruksområder for ND-arealplandata
etater som bruker ND-arealplandata visningstjeneste 
/nedlastingsdata

• Statens vegvesen(region vest)
• Internt GIS-system satt opp med 

plandata fra visningstjeneste/ 
nedlastingsdata 



Bruksområder for ND-arealplandata
ND-arealplandata brukt i analyser i web-løsning

• Samarbeid mellom Kartverket, 
Statens vegvesen samt 
fylkesmennene og fylkeskommunene 
i Hedmark og Oppland

• www.innlandsgis.no

• Her er ferdig oppsatte analyser som 
kan kjøres på planområde

http://www.innlandsgis.no/


Planregistermodellen (I)

Kommunalt planregister 
består av en kartdel 
(datalag) som viser 
geometrien og en 
registerdel som viser 
dokumenter, 
behandlingsinformasjon 
og hendelser på den 
enkelte arealplan.



Planregistermodellen (II)

• Planregisteret er bygd opp av 
16 datalag som skal inneholde 
informasjon om 
• Nasjonale planoppgaver
• Nasjonale planbestemmelser
• Regionale planer og 

bestemmelser
• Kommuneplaner
• Regulerings- og 

bebyggelsesplaner
• Midlertidig bygge- og 

anleggsområder
• Midlertidige forbud mot tiltak 



Planregistermodellen (III)

• Reguleringsplaner kan være på 5 ulike vertikalnivå
Vertikalnivå

3 = over bakken

2 = på bakken

Eksempel på navning i ND-arealplanløsningen

Plan-Rp3Vn3planbase-T20150925_1232_Euref89

Plan-Rp3Vn2planbase-T20150925_1232_Euref89

Plan-Rp3Vn5planbase-T20150925_1232_Euref89

Plan-Rp3Vn4planbase-T20150925_1232_Euref89

Plan-Rp3Vn1planbase-T20150925_1232_Euref89



Finne plandata i kommunalt planregister (I)

Kommunene skal ha informasjon om kommunalt 
planregister på sine hjemmesider. Her skal det finnes 
kommunalt planregister der gjeldende plansituasjon 
framkommer av:

• Gjeldende plankart

• Gjeldende bestemmelser

Landsdekkende oversikt over planområder finnes på www.seplan.no

Fra seplan er det kobling til kommunens planregister.

http://www.seplan.no/


Finne plandata i kommunalt 
planregister (II)

Seplan
• Gir 

landsdekkende 
oversikt over 
hvor det fines 
digitale 
arealplaner



Finne plandata i kommunalt planregister (III)

Seplan

• Zoom eller søk 
til aktuelt 
område

• Klikk i 
planområde 
og «Gå til 
kommunen»



Finne plandata i kommunalt planregister (IV)

Eksempel på 
kommunal 
kartløsning

• Viser 
gjeldende 
plankart

• Har link til 
planregister



Finne plandata i kommunalt planregister (V)

Eksempel på 
kommunal 
kartløsning

• Viser gjeldende 
plankart

• Viser gjeldende 
planbestemmelser


