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EmneInformasjon Norsk 

 
Anbefalte forkunnskaper: Ingen spesielle 

Forkunnskapskrav: Ingen ut over opptakskravene til studieretningen 

Faglig innhold: Emnet skal gi innføring i hva som menes med infrastruktur for geografiske informasjon, og gi eksempler på 

implementasjon av slike. Emnet skal også gi en forståelse av hvilke geografiske datasett som er tilgjengelig i den 

nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt), hvordan disse er spesifisert og 

tilgjengeliggjort. 

Studenter skal også få erfaring med bruk av tilgjengelige data i geografiske analyser for utarbeidelse av arealplan, samt 

hvordan en digital arealplan skal lages og gjøres tilgjengelig. 

Kursmateriell: Oppgis ved studiestart 

 

Aktuelle lærebøker: 

 Jan Ketil Rød, 2015: GIS  verktøy for å forstå verden.  ISBN 978-82-450-1881-3 

 Heywood et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems, fourth edition. ISBN 978-0-

27372259-5 

  

Aktuell web-informasjon om infrastrukturer for geografisk informasjon: 

 utvalgte deler fra https://inspire.ec.europa.eu/ 

 Den norske geodataportalen på http://www.geonorge.no 

 

Aktuelt kursmateriell om representasjon av arealplaner: 

 INSPIRE-modellen, del av Land Use, se https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu 

 Nasjonale retningslinjer for arealplanlegging, på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-

omplanlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/ 

 

Læringsformer og aktiviteter: Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp 

som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt. 

Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne 

 

Dataverktøy el. programvare som benyttes Oppgis ved studiestart Aktuelle 

programpakker: 

- ArcGIS 

- Q-GIS 

Læringsutbytte: Etter gjennomført emne, studentene skal ha 

 

https://inspire.ec.europa.eu/
http://www.geonorge.no/
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
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Kunnskap om 

 infrastrukturer for geografisk informasjon 

 den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge og hvordan utnytte informasjon herfra for 

egneprosjekter 

 prinsippene for spesifikasjon, tilgjengeliggjøring og rettigheter som infrastrukturene er basert på 

 hvordan en vurdere nytteverdien av tilgjengelig informasjon og datasett 

 mulighetene for GIS-dataanalyser relevante for arealplanlegging 

 kvalitets-vurdering av analyse-resultatene 

 hvordan en digital arealplan skal representeres 

 hvordan en digital arealplan kan utnyttes i arbeidet med prosjektering av bygninger og infrastrukturanlegg 

 

Ferdigheter 

Etter gjennomført emne, studentene skal ha ferdigheter i 

 uthenting og utnytting av geografisk informasjonen i den nasjonale geodataportalen 

 representasjon av arealplan på digital form 

 utnytting av arealplaninformasjon i byggeprosjekter (f.eks. georeferering, regelsjekking) 

 

Generell kompetanse:  

 kjenne til tilgjengelig geografisk informasjon og verktøy, og vite hva som er relevant for ulike slags 

bygg/infrastrukturprosjekt 

 

 

Mer om vurdering: 

 

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, 

oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen 

(sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. 

Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.  

  

Course description English 

 
Recommended prev. 

knowledge: 

None 

Required previous knowledge: No more than the entrance requirement for the study program 

Academic content: The course will give an introduction to spatial data infrastructures (SDI), and present implementations of relevant 

SDI's. The course will give an understanding of available data sets in the national SDI of Norway, how these data sets 

are specified and made available for users. Students will also get some experience using available data in geographical 

information analysis ending up with areal plans. Representation of areal plans and making them available in an SDI is 

also part of the course. 

Course materiel: Relevant course materiel will be presented at statup. 

 

Actual litterature: 

 Jan Ketil Rød, 2015: GIS  verktøy for å forstå verden.  ISBN 978-82-450-1881-3  (norwegian only) 

 Heywood et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems, fourth edition. ISBN 978-0-

27372259-5 

  

Actual web information on SDI: 

 The European SDI on https://inspire.ec.europa.eu/ 

 The Norwegian SDI on http://www.geonorge.no (Norwegian only) 

  

Actual information on representation of areal plans: 

 INSPIRE-model, part of Land Use, available from 

https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu 

 Nasjonale retningslinjer for arealplanlegging, på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-

eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/fremstilling-

av-arealplaner/id2474368/  (Norwegian only) 

Teaching methods and 

activities: 

The course will use lectures, exercises, team work and discussions. The student activities will be concentrated on team-

based project work, where CDIO principles are important. 

 

Relevant software will be given at start up.  

Actual software are ArcGIS and QGIS. 

Learning outcome: After completing the course, participants shall independently have: 

 

Knowledge about: 

https://inspire.ec.europa.eu/
https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu
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 Spatial data infrastructures in general 

 The national spatial infrastructure for Norway: the exploitation of the available information in own projects 

 the principles for specification, publication and legal rights part og an SDI 

 how to evaluate own usability of available information and data sets 

 relevant GIS analysis for areal planning 

 quality evaluation of the analysis 

 how to represent areal plans in digital form according to accepted specifications 

 how to use areal plans in building projects 

 

 

Skills to: 

 identify, download and use information from an SDI 

 represent areal plans in digital form 

 use information from areal plans in building projects 

 

General competence: 

 be aware of available spatial information and tools, and know what is relevant for building projects 

About the assessment: Portfolio assessment is the basis for the grade in the course. The results for the parts are given in %-scores, while the 

entire portfolio is assigned a letter grade. For a re-take of an examination, all assessments during the course must be re-

taken.  

Kommentarer: 

 

 

Merknad eksamensavvikling: Mappe leveres digitalt i Inspera. 

 

 


