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Det rasjonelle planleggingsidealet
problem mål  alternativer  konsekvenser  beslutning  iverksetting



Hvilket problem?  ulike mål  ujevn fordeling av ressurser  konflikt  trenering

Alternative perspektiver 
problem mål  alternativer  konsekvenser  beslutning  iverksetting
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Tettsted: Drøbak (bygrense i kart)

ca. 15730 innbyggere
ca. 3000 hytter

Totalareal ca 115 km2
ca. 16 km2 dyrka mark
ca. 15,5 km2 bebygd areal (inkl. vei)
ca. 80 km kystlinje (inkl. øyene)

Antikvarisk verneplan for gamle Drøbak
«By av nasjonal interesse»  hos Riksantikvaren

Lang strandsone med mye bebyggelse

Få og små grønne områder der folk bor

Problematisk arealbruk mellom byen 
Drøbak og boligfeltene rundt







Status - gjøre data tilgjengelig

• Det er lovpålagt å gjøre kart, temadata og 
plandata tilgjengelig for alle på nett

Dette oppfylles ved de ulike innsynsløsningene som ligger på Frogn 
kommunes hjemmeside

Våre kart på internett

13. desember 2018 Frogn kommune 8

https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/oppmaling-og-kart/kart/


Innsynsløsninger - kart - Frogn kommune 

http://tema.webatlas.no/frogn/planinnsyn#

http://kart.follokart.no/WebInnsyn_Follo/Vis/Follokart



Info om planprosessen:



Kartbruk i planprosessen

Kart og 3D modeller:

- Informasjon for å gjøre analyser

- Synliggjøre konsekvenser av tiltak, alternativer

- Viktig grunnlag for å gi råd, avveie 
konsekvenser

- Medvirkning – skal gjøre det enklere å forstå 
og kunne medvirke i planprosessen

- Bidra til et godt beslutningsgrunnlag



Utfordring
• Vanskelig å lese kart og informasjonen som ligger i kartet

• Hvor strenge krav skal vi stille?

• Kostnader

• Mye jobb å lage detaljerte 3D modeller

• Utfordring med ulike standarder og dataformat  

Eks: Krav i fastsatt planprogram for områdeplan Kolstad:



3D 

Gisline Kart

Vi kan lage enkle 3D modeller i Gisline Kart i dag. Resultatet kan vises i 3D 
PDF filer eller som bilder. 3D-PDF, Seiersten med badeland

3D i Kommunekart 

Kommunekart har også mulighet for visning i 3D – terrengmodell og 3D 
bygg. Kommunekart ligger fritt tilgjengelig på nettsidene våre. 

Andre muligheter uten nye innkjøp av programvare

FME skal kunne ta imot bygningsmodeller fra arkitekter/konsulenter
I tillegg ser vi på mulighetene i QGIS
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file://///fkassefil01/fellesenhet$/Samfunnsutvikling/03 Kart og Geodata/3D og hellingskart/seiersten_med_badeland.pdf
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Hellingskart
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Barnetråkk Positive og negative områder

Gjennomført våren 2015 ved Drøbak barneskole og Seiersten ungdomsskole











https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:316243/utvalgid:204174

https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:316243/utvalgid:204174




Svar på tiltale



https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/204174/moter/454221/behandlinger/2/0



Hvor er dette?
Hva betyr dette?

Hvor er dette – hva betyr det?





https://sru.frogn.kommune.no/api/utvalg/204174/moter/454221/behandlinger/2/1



Nytt boligfelt og ny vei

https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/bilder-og-dokumenter/kart_flybilder/kolstad.pdf

Bakgrunnskart som 3D-pdf er bra, men hvor er alle kartlagene?

https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/samfunnsutvikling/bilder-og-dokumenter/kart_flybilder/kolstad.pdf


Når kommer tjenesten hvor 
man kan velge kartlag fra planforslag?

Vis bare nye boligområder…

Når kommer kartapplikasjonen hvor 
man kan vise relevante kartlag i 
planforslag sammen med kartlag som 
f.eks. befolkningsvekst, kulturminner 
og naturtyper?

https://kommunekart.com/



Det er lett å gjøre feil med GIS…



Sak 17-xx: Unntatt offentlighet 
Salg av kommunal eiendom 

Sak 17-xx: Unntatt offentlighet 
Salg av kommunal eiendom 

Rådmannens innstilling:

Bakgrunn:

Rådmannens innstilling:

Bakgrunn:

Vet Formannskapet hva de bestemmer?



Det rasjonelle planleggingsidealet

problem mål  alternativer  konsekvenser  beslutning  iverksetting



Stort fokus på å lage  
innsynsløsninger

Lite fokus på 
hvordan de brukes



Virkeligheten ”roter til” logikken i beslutningskjeden; 

Beslutninger blir fattet før planene er ferdig, eller ikke i det hele tatt; 

Planlegging kan fremstå som et rent ritual uten politisk betydning;

Ofte vil planlegging ta form av en forhandlingsprosess, hvor synet på hva som er akseptable 
løsninger på et aktuelt problem reflekterer forskjeller i interesser eller ideologi. 

I forhandlinger vil partene oftest være mer opptatt av å finne akseptable løsninger enn å bli 
enige om målet. 

For politikere er ofte bruken av virkemidler en vel så viktig del av beslutningen som målet i seg 
selv. 

Kriteriet for hva som er en god løsning  vil være at den er akseptabel, at den er gjennomførbar
og at den kan forsvares i offentligheten, dvs. at den har legitimitet. 

En ”god” forhandlingsløsning er ikke nødvendigvis den som er best i forhold til et klart  
definert mål.

Politikken møter planforslaget…

Kilde: Terje Kleven (NIBR) 1995-2000+ 



Hvordan få kart og analyser 
inn i diskusjonene? 
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Og hvor mye skal det koste?



Hvor fort kan vi få 
det vi trenger. 

Og hva koster det?





Hovedoppgave 1994:

Geografiske Informasjonssystemer utvikles og brukes hovedsakelig for å øke produktiviteten 
og  heve kvaliteten i byggesak og reguleringsplaner

Øke produktivitet
- Lettere tilgang til oppdaterte data
- Kortere tid på saksbehandling
- Raskere formidling av saksgrunnlag og vedtak

Hevet kvalitet
- Mer nøyaktige og ferskere data
- Flere data
- Regelbasert kvalitetssikring (stoppunkter)
- Enklere kommunikasjon med politikere og innbyggere

Geografiske Informasjonssystemer blir mindre grad brukt i analyser for kommuneplaner 
og meldinger til byråd/bydelsutvalg

Jo mer regelstyrte beslutningsprosesser og større målestokk, jo mer bruk av GIS

Henrik F. Mathiesen: Hovedoppgave i Samfunnsgeografi – Kvalitativ studie i bruka av GIS i fysisk planlegging



Planprogram = klarere mål for utredningene



DOK gir regler for hva som skal utredes 
og gir politikerne mulighet til å forstå hvor 
datagrunnlaget kommer fra



Kart og 3D-modeller kan gi større deltakelse i planarbeidet 
dersom datagrunnlaget spres i riktige kanaler tidlig i planprosessen


