KRAVSPEKIFIKASJON FOR LEVERING AV DIGITALE AREALPLANKART

Generelt
Formålet med kravspesifikasjonen er at den skal legge til rette for enkel tilgang til
pålitelig planinformasjon. Informasjonen skal kunne sammenstilles, og brukes på
tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller. Den skal også gi en samlet
oversikt over tillatt, og planlagt bruk av arealene i Norge etter plan- og bygningsloven.
Denne spesifikasjonen gjelder for utarbeidelse av forslag til arealplan i medhold av
plan og bygningsloven. (PBL)
Alle som fremmer forslag til område- og detaljreguleringsplaner skal levere
plankartet som PDF og sosi-fil. Bestemmelsene leveres som PDF-fil. Jfr.”Forskrift
om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og
planforskriften)” fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 1. juli
2009, med senere endringer og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister. Aktuelle linker ligger bakerst dokumentet.
Basis/bakgrunnskart
Kartverket til Bodø kommune er bygd opp etter kartverkets SOSI-standard
(forkortelse for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden
blir oppdatert jevnlig. Og informasjon om gjeldende versjon finner man på Statens
kartverk sine internettsider.
Det digitale FKB kartet er geografisk forankret. Kartdataene som skal leveres til
kommunen skal ikke roteres, flyttes, klippes ut eller limes tilbake.
Når man sender inn planforslaget for behandling i kommunen, skal kartgrunnlaget
være presentert på denne måten:
•
•
•

Bakgrunns kartet bør være àjour, og skal ikke være over 6 måneder
gammelt. Ikke kartlagte eiendomsgrenser må være bestemt, og oppmålt.
Karttema som virker forstyrrende skal ikke tegnes.
Det må «ryddes» i kartgrunnlaget slik at det blir lesbart. Eksempelvis fjerne
høydekurver gjennom hus osv. Eventuelt flytte bygningsbasen, slik at den
ligger på nivået over basen for høydekurver.

•
•
•
•

Kartet bør være vist i gråtone og uten fylte flater. (RGB 153-153-153)
Kartet skal være levert komplett med vegnavn/-n og stedsnavn.
høydeinformasjon, eiendomsgrenser, bygninger og veier. (Uten flatfyll)
Kartet kan inneholde bekker og Gnr./Bnr.
Nord pil skal fortrinnsvis være plassert på kart delen.

Utlevert kart er i koordinatsystem Euref89-UTM sone 33, med høyde referert til
NN2000. Man skal bruke oppdatert kart som man bestiller fra Bodø Kommune sin
bestillingsløsning:
https://bodo.kommune.no/kjop-av-kart-og-eiendomsinformasjon/category1944.html
Sosi-fil av gjeldende reguleringsplaner bestiller man også her.
Dersom det ikke er kart med tilfredsstillende kvalitet, kan kommunen pålegge
forslagsstilleren å utarbeide slikt kart (jfr. PBL § 6 Krav om kartgrunnlag, stedfestet
informasjon.mv.)
Opptegning av planforslaget, arealplandata på SOSI – format
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Planforslagene skal tegnes opp og leveres på digital form!
Planavgrensningen av planen skal avtales med Byutvikling i oppstartsmøte.
Planavgrensningen utarbeides på digital form av Byutvikling. Eventuelt lages
denne av forslagstiller og sendes Byutvikling for kontroll.
KMD`s sin veileder skal ligge til grunn samt gjeldende sosi–standard, og
forslaget skal oppfylle alle kravene i sosi-standarden.
Forslagsstiller må selv sjekke på KMD`s sine internettsider at man har den
nyeste utgaven. Det skal kun være brukt temakoder, tekst, linjetyper og
tykkelser som er angitt i veilederen.
Målestokken skal være vist på plankartdokumentet med målestokktall og
målestokklinjal. Kartmålestokken må være valgt i samsvar med
detaljeringsgraden i planen. Reguleringsplanen skal normalt være i
målestokk 1:1000 eller 1:2000, men du kan bruke 1:500 der
detaljeringsgraden krever det.
Ved regulering i flere vertikale plannivåer skal alle plannivåer leveres på
separate SOSI-filer. Det skal utarbeides et plankart pr. vertikalnivå for å sikre
at planen blir entydig. Planer med flere vertikalnivå skal ha tilstrekkelig
forklarende snitt.
Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn det som er juridisk bindende
må det lages en/flere illustrasjonsplaner i tillegg til plankartet.
Detaljene kan skilles fra hverandre i tegnforklaringen. For å få frem hva som
er juridisk bindende, og ikke er det.

Konstruksjon av linjer
Alle planer skal etableres”eksakt”. Dette betyr at digitalisering må
gjennomføres med snapping eller kopiering av linjer mot eksisterende digitale
eiendomsdata, naboplaners planavgrensninger og formålslinjer. Kvalitet og
nøyaktighet på objektene, skal være identisk med linjer det snappes/kopieres
fra.
Planen skal konstrueres matematisk korrekt etter geometriske
prinsipper. Veisider skal være parallelle, og kurver må konstrueres
med radius slik at overganger rettlinjer/kurver eller kurver/kontrakurver
er i tangeringspunktene. Landmålerne bruker disse data til utstikking
og ulike oppmålingsoppdrag. Da brukes radiusen i
beregningsgrunnlaget.
I eksempelet nedenfor, fig.1 er det vist riktig og gal konstruksjon av
kurve og linje. Det man kan oppleve ved å importere vegprosjekt inn i
reguleringsplanprosjekt er at det dannes mange korte linjer og punkt.
Hvis dette skjer skal linjene konstrueres på nytt slik som beskrevet i
forrige punkt.

Fig.1 Kurver skal ha radius.

Formålsgrensen skal være sammenhengende med plangrensen.
Der den skal være det. Dette er en feil som stadig går igjen i leverte
planer. Eks. under. Plangrensen til høyre, formålsgrensen til venstre.
De skal være sammenfallende i dette tilfellet. Fig.2

Fig. 2 Formålsgrensen er ikke sammenfallende med plangrensen. Formålsgrensen
til venstre i dette tilfellet.
o For regulerte senterlinjer skal kurver etableres med radius(heltall). Alle
senterlinjer skal det være utført veg beregning på, dvs. at senterlinjer
og formålsgrenser skal være matematisk korrekte i forhold til
plassering av kurvepunkt/buer.
o Andre linjer som byggegrenser og frisiktlinjer i vegkryss skal beregnes
eksakt.
o Dersom det er ment at formålsgrenser skal følge eiendomsgrense eller
andre grenser/linjer i kartet må disse være sammenfallende.
o Alle formålsgrenser skal henge sammen (topologi), ingen linjer med
samme temakode skal ligge dobbelt. Dersom to linjer med forskjellig
temakoder skal ligge dobbelt skal, de være sammenfallende.
o Ingen linjer/punkt/flater skal befinne seg utenfor plangrense.
o Planen skal ikke inneholde høydedata.
•

Alle planflater skal ha egenskaper:
o I henhold til gjeldende sosi-standard.

•

Teksting og målsetting
o Oppgitte mål skal være faktiske konstruerte mål.
o Ingen tekst skal befinne seg utenfor planens begrensning
o RpPåskrift som vises i det trykte plankartet skal være med i sosi-fil
som objekt, ikke bare som egenskap i planflate.

Planforslag
Det skal legges vekt på en planestetisk vurdering i forbindelse med opptegning av
planforslag. Planen må være klart tegnet og lett forståelig. Det må tilstrebes å unngå
«blanke områder». Planområdet skal omfatte de arealer som har en bruk som
naturlig hører sammen, herunder; støyskjerming, støyvoller, frisiktsone,
naturområder som påvirkes av utbyggingen, illustrasjon som viser skjæringer,
fyllinger og bevaringsverdige trær.

Planforslag kartet skal inneholde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klar markering av planområdets begrensning
klare skiller mellom de forskjellige reguleringsformål
klare skiller mellom private, felles og offentlige områder
breddemål på alle nye veier og gangveier
kurveradier og kurvepunkter på alle nye veier (Radius)
teksting på alle reguleringsformål (skal ligge som egenskap på flate og
påskrift)
areal oppgitt i daa på de enkelte delområder
påsatt utnyttelsesgrad på byggeområder (skal ligge som egenskap på flate)
påsatt maksimalt tillatte høyder i form av kôtemeter på byggeområdene
rutenett med påførte koordinater

Planforslaget skal bare inneholde plandata, dvs. data som er juridisk bindende.
For å holde det juridiske plankartet mest mulig ”reint”, skal illustrerende tema som
vegprofiler, snitt og lignende bli presentert på egen tegning. Eller eventuelt sammen
med egen illustrasjonsplan.

Tegnforklaring/Tittelfelt skal inneholde. (Eksempel vedlagt)
Tegnforklaringen skal være i overensstemmelse med de formål, benevnelser,
streksymboler og lignende som benyttes på plankartet.
• Navn på planen (fastsettes i samråd med kommunen).
• PlanID, fastsettes av kommunen før oppstartsmøte og skal føres inn i
tegnforklaringen.
• Gruppering av formål i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5
• Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslig virkning, og
de som ikke gjør det. (Illustrasjoner).
• Tekst med angivelse av reguleringsformål skal være påført alle
formålsområder, slik at planen er entydig i svart/hvitt.
• Forklaring av alle streksymboler. Saksbehandlerfeltet skal fylles ut og à jour
holdes i henhold til saksgangen. Med datoer, signaturer, forslagstiller, hvem
som har utarbeidet plankartet og eventuelle revisjoner.
• Under kartopplysninger skal følgende være med: Opplysninger om kilde og
dato for basiskart (FKB), målestokklinjal, koordinatsystem, høydegrunnlag,
ekvidistanse og målestokk og papirstørrelse. Eksempelvis slik: A3: 1:1000

Navnsetting av vedtaksdokumenter/plandokumenter
Arealplankart = plankart
Bestemmelser = planbest
Vedtak = vedtak
Planbeskrivelse= planbeskr
Juridisk bindende illustrasjon = jurillust
Konsekvensutredning = konsutr
Rapport = rapport
Kunngjøring = kunngj
Tegnforklaring = tegnfkl
Saksfremlegg = saksfrem
Særutskrift møtebok = særutsk
Stadfestingsbrev = stadfbrev
Utforming = utform
Diverse = div
Utbyggingsavtale = utbygavta
Risiko og sårbarhetsanalyse = ros
Georeferert plankart = georefplan
Sosi-fil = sosi
Saksomslag = saksomsl
Kart=kart
Planprogram=planprog
Illustrasjon=Illust
Analyse=analyse
Melding vedtak=meldvtak
Dokument=dokum
Navnsettingen (Kan også gjøres når dokumentene legges inn i planregistret)
Vedrørende navnsetting av vedtaksdokumentene, er det laget noen eksempler på
hvordan dette kan gjøres.
Kommune nummeret er med for å gi dokumentet en egen identitet på landsbasis.
Dato gir opplysninger om når vedtaksdatoen var. Og om det eventuelt er blitt
erstattet av et nytt. (Ny dato) Dette skjer i forbindelse med endring av plan og ved
mindre endringer.
Kommune nr.-planID - Reguleringsplan - Plannavn - Type dokument - Dato vedtatt

1804_2016011_Rp_Dreyfushammarn 33_planbest_20170914
1804_2016011_Rp_Dreyfushammarn 33_plankart_20170914
1804_2016011_Rp_Dreyfushammarn 33_planbeskr_20170914
1804_2016011_Rp_Dreyfushammarn 33_saksfrem_20170914

Plankart, tegnforklaring og sosi-filer kan ha flere vertikalnivåer.
V1 = Vertikalnivå under grunnen, V2= Vertikalnivå på grunnen, V3 = Vertikalnivå
over grunnen, V4 = Vertikalnivå på bunnen, V5 =Vertikalnivå i vannsøylen.
Navnsetting av plankart vertikalnivå på grunnen kan da gjøres slik:
1804_2016011_Rp_Dreyfushammarn 33_plankart_V2_20170914

Oversendelse av plankart ved offentlig ettersyn, skal inneholde
•
•
•

•
•

Komplett plankart på PDF som er i samsvar med sosi-filen.
Bestemmelser leveres med. Disse sjekkes mot plankart og sosi-fil.
Sosi-fil kontrollert i henhold til enhver tids gjeldende sosi-standard. Det skal
også utføres kontroll av sosi-fil mot PDF-fil av plankartet, dette for å sikre at
disse er identiske, og avdekke eventuelle feil og mangler i topologi og
geometri.
Kontrollrapport fra eksempelvis kartverkets sine programmer for kontroll av
plandata. sosivis og sosi kontroll.
Sosi-filen som leveres, skal kun inneholde plandata.
(Grunkartsinformasjon, hjelpelinjer, rutenett, tittelfelt osv. skal utelates.)

Rettingsarbeid på innsendt planforslag
Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak i kommunen. Dersom
innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert ovenfor, vil planutkastet bli
returnert til forslagstiller med rapport om mangler som må rettes før ny oversendelse.

Plankontroll
Ved innlevering til kontroll etter ikke godkjent førstegangskontroll betales det gebyr:
Andre gangs plankontroll
Gebyr 6 M
Tredje gangs plankontroll tillegg Gebyr 6 M
Om planen ikke blir godkjent etter tredje gangs plankontroll, kan kommunen overta
planfremstillingen og fakturerer arbeider med dette etter medgått tid, jfr A2

Plankart/sosi-fil og bestemmelsene
Det er viktig at man finner igjen den samme navnsettingen og nummereringen i
bestemmelsene, som det fremstår på plankart og sosi-fil. Og omvendt.
Det anbefales at man bruker bokstavkodene eller feltkoder som KMD anbefaler. Når
reguleringsplaner utarbeides. Link til dette dokumentet, finner man under linker til
mere info. Bakers i dette dokumentet.
Feltkodene henger sammen med sosi koder.
Eks. slik: Lekeplass: sosi kode 1610, felt kode BLK
Parkering: sosi kode 2080, felt kode SPA

Eksemplet under er hentet fra en detaljreguleringsplan
I plankartet

I bestemmelsene

Eksempel på tegnforklaring

Eksempel på Detaljreguleringsplan

Linker til mere info:
Link til kart og planforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861#KAPITTEL_1

Regjeringen.no Div. linker.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart-og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Planlegging_Plan_og_bygningsloven.html?id=1317
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledning-til-forskrift-om-kart-stedfestetinformasjon-arealformal-og-digitalt-planregister/id2628439/

Link til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/npad/id2361191/

Link til bokstavkoder (Feltkoder) som anbefales brukt i reguleringsplaner.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/planlegging/geografisk20i
nformasjon/plan_bokstavkoder.pdf

Spesifikasjon for tegneregler
https://www.regjeringen.no/contentassets/81768f821f1748e8b9ab687f31471723/plan_p
rodspek_del2_tegneregler.pdf

Linker til Statens kartverk. Og programmet sosi-kontroll
https://www.kartverket.no/
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/Programmer-og-verktoy/

Noen begreper:
KMD = Kommunal- og moderniseringsdepartementet
SOSI = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon
FKB = Felles kartdatabase

