
Forvaltningsløsningen

Fra mitt til vårt 



Fra ustrukturerte data til strukturerte er en møysommelig prosess, 

men viktig i forvaltning og for å møte GDPR krav

- Ustrukturerte henger ikke sammen i en definert 

modell/struktur eks er bøker, dokumenter, bilder, 

chat, eposter sendt osv

- Struktururete data er sammenhengende data lagt 

i en struktur, modell med en logikk, regler for 

kategorisering og organisert i databaser, filer, 

programmer osv. 



Målene i forvaltningsløsningen og tilliggende

• Data vedlikeholdes  hvor det er mest 
effektivt – hos informasjonseier

• Data samles inn en gang - (viktig å 
fange opp brukerdata)

• Data settes sammen og brukes 
uansett hvor de kommer fra og kan 
lett eksporteres (åpen løsning)

• Det skal være lett å få overblikk over 
hvilke data og hvilke nettjenester 
som brukes (temalag valg)

• Betingelsene skal motivere til bruk –
enkelt brukergrensesnitt



Strukturen 

• Kartdata fra 

Statens Kartverk

• Brukerdata

• Egne data

• Arbeidsplaner og 

arbeidsflyt

• Temalag data fra 

andre

Vårt 

hovedlager er:

• Kartbasert 

strukturert 

informasjon

• Åpen 

løsning

• Godtur

• Telltur

• Ut.no

• Stedsbasert læring

• Friluftrådets

områdekart, stier 

badeplasser osv

• Marin forsøpling og 

Skjærgårdstjeneste

• Egne arbeidsplaner

• Ulike app og andre 

dataløsninger



ForvaltningsløsningenNye UT.no

Inngangsside

Stedsbasert læring

App - feltløsning

GodTur

Databasen

Adaptive3 – åpen 

løsning

Eksporterer data i 

følgende formater:

Postkasse trim både 

analog og digital





• Registrerte turer 2018: 110 500 

• Registrert lengde 2018: 311 696 km

• Registrerte høydemeter 2018: 24 102 273 m

• Registrerte brukere: 35 509*

• Registrerte turmål: 1 472*

• 37,2% av turmålene mangler registrert lengde

• 38,2% av trumålene mangler registrert 
høydemeter*

*pr 11.02.1

Noen Telltur tall



• Registrerte brukere: 35 509 i 2018

• Befolkning i Tellturområdet
ca 980 000 innbyggere

• Vi har med 3,5% av alle

• Fornøyd?  

Potensialet Telltur



Noen flere Telltur tall 2018



Noen flere Telltur tall 2018, demografi



Noen flere Telltur tall 2018, teknologi





Noen GodTur tall 2018 



GodTur demografi 2018 



GodTur teknologi 2018 



Stedsbasert læring https://stedsbasertlæring.no

https://stedsbasertlæring.no/


Marin forsøpling i forvaltningsløsningen

• Disse har fått sterkt mandat i arbeidet rundt marin forsøpling og skal bygge ny 

kartportal/forvaltningsløsning

• Her bidrar mange med kompetanse og kunnskap. BOF har gjort mye, Kystverket har mye 

kompetanse, vi prøver ut noe vi kaller forvaltningsløsning marin sammen med Avinet

• Målet en felles kartbasertløsning som gir data til forskning, til publikum, til frivilligheten og 

forvaltningen



Nye UT.no

• Samarbeidsavtale mellom DNT, Statskog og 

oss som likeverdige partnere

• Betyr at vi er med på det som vil bli Norges 

nasjonale turportal

• Vi skal levere innhold med kvalitet

• Vi får et stort vindu for å presentere oss

• Styrker relasjonen mellom oss



Forvaltningsløsningen

Hva er status

Hvor går vi

Hva trenger vi videre

Motivasjonen

Mer om tilpasninger og system her

https://adaptive.wiki/

https://adaptive.wiki/

