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Standardisering og integrering av 

kartstøtte (AP4)

Mål:

• Design og utvikling av standardisert kartstøtte med hensyn 

til beredskapssymboler og funksjoner

• Integrere dette i en effektiv og interaktiv kartvisning slik at 

kartstøtte kan brukes (og gjenbrukes), og er lett å tilpasse 

ulike krisesituasjoner.
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Arbeidsoppgaver i AP4 – Task 4.1:

• Design av harmoniserte kartsymboler

• Anbefalinger for utforming av harmoniserte 

kartsymboler for krisehåndtering (forsknings-

artikkel) og et arkiv med kartsymboler (webside)
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Arbeidsoppgaver i AP4 – Task 4.2

• Identifisere kartfunksjoner som 
kan støtte etableringen av et 
felles situasjonsbilde ved ulike 
krisescenario

• Identifisere funksjoner som er 
viktig for en kart-støttet 
krisehåndtering 
(forskningsartikkel) og lage en 
systematisk oversikt over disse 
(rapport og/eller web side)  

…
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Arbeidsoppgaver i AP4 – Task 4.3

• Integrere harmoniserte symboler og funksjonalitet i en 
forbedret kartløsning for felles situasjonsbilde

• Integrere ulike interaktive visninger i kartbaserte 
brukergrensesnitt (prototyper / «proof-of-concept» – INSITU 
kart og Square)   



AP4 - Arbeidsflyt



AP4 - Arbeidsflyt

1 Undersøkelse av: 

Symboler brukt i kartsystemer

Funksjoner implementert i eksisterende 

systemer 

FGDC HSWG, Kartverkets 

Beredskapsymbolpakke, OCHA, NATO 

APP-6, ESRI.

Kystinfo, Tellus, TransMed, DSB Kart, …

2 Møter med operasjonssentre og 

beredskapsaktører

INSITU workshop

TableTop øvelser

FOH, KSE, DSB, Kystverket.

2019 (observatører), 2021 (arrangører) 

Målsetning: undersøke hvordan bruk av 

DSB Kart (skogbrannmodulen) fungerte 

som beslutningstøtte under krise.

3 Intervjuer med - og demonstrasjoner fra -

programvareutviklere

Locus Public Safety, 

AVINET, 

Geodata, …



AP4 - Arbeidsflyt

• Rapportering 

og kontekst

• Operasjoner

• Infrastruktur

• CSP

• COP



AP4 - Arbeidsflyt

4 Intervjuer med 

beredskapsaktører

2020 Intervjuer med representanter fra ulike 

norske beredskapsaktører (online) om 

symbol-relaterte spørsmål.

…
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INSITU skogbrannøvelse 7. og 8. april 2021

9

Arendal

Kristiansand

Kvinesdal

• Scenario: 3 samtidige skogbranner

• Dreiebok utarbeidet av brannsjefene i samarbeid 

med assisterende fylkesberedskapssjef
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Scenario 6.1: Tre samtidige skogbranner

• «… flere store samtidige skogbranner som 
kommer ut av kontroll vil utfordre 
håndteringsevnen og føre til alvorlige 
konsekvenser for liv og eiendom», side 84

• Øvelse i Iveland og Birkenes høsten 2019 om 
skogbrann 

– potensiale for mer effektiv deling av 
kartbasert situasjonsbilde mellom de 
involverte aktørene
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Hensikt med øvelsen

• erfaring med hvordan 

situasjonsbilde kan 

deles

– fra innsatsleder 

– til sentrale 

myndigheter 

med bruk av felles 

digital kartstøtte
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Scenario 6.1: Tre samtidige skogbranner

• «… flere store samtidige skogbranner som 
kommer ut av kontroll vil utfordre 
håndteringsevnen og føre til alvorlige 
konsekvenser for liv og eiendom», side 84

• Øvelse i Iveland og Birkenes høsten 2019 om 
skogbrann 

– potensiale for mer effektiv deling av 
kartbasert situasjonsbilde mellom de 
involverte aktørene

– behov for økt kompetanse med digitale kart

• Aktører: «har ikke systemer for deling av kart»

• INSITU: «det dere trenger er en nettleser»
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DSB-kart, skogbrannmodul

13

Arendal

Kristiansand

Kvinesdal

• Tilgjengelig for alle aktører
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Opplæring i forkant av øvelsen



Evaluering 

DSB kart,  skogbrannmodul

Basert på:

• Spørreundersøkelser 

• Gruppeintervjuer

• Innsendte oppgavebesvarelser og 

situasjonsrapporter



Positive tilbakemeldinger

• På spørsmål om bruk av DSB kart var nyttig i øvelsen 

svarte samtlige (35 stk) positivt.

– «kart er den eneste måten å formidle et situasjonsbilde»

• Samspillet mellom kart og innsatsplan er nødvendig 

for å skape felles situasjonsforståelse. 

• Aktører «på bakken» kunne selv tegne inn sine 

opplysninger i kartet, noe som ble ansett som en 

fordel i forhold til kun muntlig formidling av slike 

opplysninger.



Forståelse av tekst versus kart
• Sammenliknet 

med tekst vil 
kartet gi
– Raskere 

– Bedre

situasjons-
forståelse



Noen kritiske tilbakemeldinger 

om funksjonalitet

1. Mouse over

2. Kartet i DSBs skogbrannmodul var for statisk
- ingen tidslinje for symboler og tegnede objekter

- ingen sporingsfunksjonalitet

3. Redigering for vanskelig

4. Visning i 3D er ønskelig
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Mouse over

• Nyttig om et symbol ikke forstås

• Hyllevare = enkelt å implementere

https://folk.ntnu.no/opach/INSITU/

https://folk.ntnu.no/opach/INSITU/


Statisk kart

• Bjørnedal stasjon – prioritert 

sårbart objekt.

• Hvordan utvikler brannen seg 

over tid …?

• Hvordan forflyttes mannskap

og ressurser over tid …?



Redigering
• opplevdes som 

vanskelig / umulig



Tidslinje i DSB-kart for to tema



Sporing



Sammenlikning av to tidsvinduer



Hendelseslogg vist i kart

• Kystverket: 

leser 

hendelseslogg 

fra CIM ved 

hjelp av en API 

løsning
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Behov for 3D visning

• I hvilken retning renner elven?
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Tolkning av terreng
• høydekurver

• skyggerelieff

• 3D

temakart.nve.no/

https://temakart.nve.no/

