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1. Bakgrunn - hva er POI 
POI   er en forkortelse for "Point of interest", interessepunkter. 

Bakgrunnen for POI databasen er et felles behov blant partene i Temadata Innlandet for en oversikt 

over interessepunkter i Innlandet. Det er derfor opprettet en felles base med felles forvaltning av 

POI'er i Innlandet. 

Det er lagt opp til at kommunene skal registrere og vedlikeholde POI i egen kommune. POI er 

kategorisert ut fra 4 POI-typer: Friluftsliv, idrettsanlegg, offentlige tjenester og overnatting.  Disse 4 

POI-typene er videre delt opp i ulike grupper , mens disse igjen er oppdelt i nye undergrupper: 

De fire POI-typene er: 

1. Friluftsliv  

2. Idrettsanlegg  

3. Offentlige tjenester 

4. Overnatting 

For eksemple POI-type Offentlige tjenester, finner man bl.a. disse gruppene:  

 
For Barnehage, finner man videre disse undergruppene: 

 
 

Alle POI-typene er delt opp etter denne inndelingen, men ikke alle POI-typer har undergrupper. 

Dette kommer tydelig frem i registreringapplikasjonen ved oppretting av nye POI. 
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1.2 Endring av POI-typene 

Innspill til nye POI-typer eller endringer på eksisterende gis som innspill til Innholdsgruppa - 

Temadatainnlandet ved Ove Jørgensen:  ove.jorgensen@kartverket.no 

2. Registreringsapplikasjonen for POI - Innlandet 
 

Registreringsapplikasjonen for POI – Innlandet finner du på: https://innlandsgis.no/poi/ 

Denne applikasjonen er gjort tilgjengelig gjennom samarbeidet Temadata Innlandet og er spesielt 

rettet mot kommunene. Gjennom samarbeid kan vi etablere et kvalitetssikret datasett for 

interessepunkter for hele Innlandet. I denne applikasjonen kan man først og fremst: 

1. Legge til nye POI 

2. Kvalitetssikre eksisterende punkter 

Alle kan bruke applikasjonen for å se eksisterende punkter, men for å legge til eller endre noe i 

databasen, må man først: 

1) ha en godkjent InnlandsGIS-bruker 

2) Sende en kort epost med hvor man ber om POI-redigeringsrettigheter til drift@innlandsgis.no 

Det er laget et "dashbord" for POI-dataene som ligger her: 

https://www.innlandsgis.no/poi/oversikt.html 

Her kan man se oversikt over antall registrerte poi'er fordelt på POI-hovedtyper, kilder og siste 

innlagte punkter. 

 

3.  Forvaltning, drift og vedlikehold av POI-dataene 
 

Brukerne skal registre objekter (punkter) innenfor de fire poitypene som nevnt ovenfor. Det vil være 

behov for å: 

1. Registrere objekter som mangler 

2. Kvalitetssjekk av eksisterende objekter 

3. Slette objekter som ikke finnes mer.  

Etter førstegangsetablering så bør kommunene i Innlandet kontrollere og utføre vedlikehold på POI-

basen i forbindelse med vedlikeholdsrundene for Geovekst. Det vil komme informasjon om dette i 

forbindelse med vedlikeholdsrundene. 

Når sjekklisten og vedlikehold av  POI-dataene er gjennomført av kommunen så sendes det en 

melding om gjennomført arbeid til: ove.jorgensen@kartverket.no 

POI-datasettet er også ett DOK-tilleggsdatasett som blir gjort tilgjengelig på Geonorge.no. Det er 

derfor ønskelig at dette datasettet føres opp som DOK-tilleggsdata på kommunenes DOK-liste. 

 

mailto:ove.jorgensen@kartverket.no
https://innlandsgis.no/poi/
mailto:drift@innlandsgis.no
https://www.innlandsgis.no/poi/oversikt.html
mailto:ove.jorgensen@kartverket.no
https://www.geonorge.no/
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3.1 Prioriterte datasett 

Det er prioritert noen POI-typer som alle kommunene bør registrere. Disse punktene skal kommunen 

selv legge inn i databasen og videre vedlikeholdes. Det er fritt frem for kommunene å registrere 

andre type punkter som er viktige for kommunen. Temadata Innlandet henter nå også 

ladestasjonpunkter og oppdaterer disse automatisk fra Enova/NOBIL. 

Vi har IKKE rutiner som tilbakefører rettinger i ladestasjonene FRA TI-POI-basen og til Enova/Nobil. 

Dette betyr at eventuelle endringer i POI-basen på ladestasjoner vil overskrives når Enova har nye 

opplysninger i sin ende. 

Derfor bør vi IKKE gjøre endringer i ladestasjonspunktene i POI-applikasjonen. 

Endringer på ladestasjonspunktene sendes direkte til NOBIL, her: https://info.nobil.no/tips  

Prioriterte objekter: 

1. Offentlige tjenester - helsetjenester: legekontor, helsestasjoner, pleie- og omsorgssenter, 

sykehus, sykehjem/helsehus etc. 

2. Offentlige tjenester - Offentlige bygg: Rådhus, politistasjon og lensmannskontor 

3. Offentlige tjenester - Offentlig kommunikasjon: Jernbanestasjon og rutebilstasjon 

4. Offentlige tjenester - Gudshus: Kirker. Kommunen kan bruke www.kirkesok.no til å hente 

informasjon om kirkene i kommunen.  

5. Offentlige tjenester - Renovasjon: Gjenvinningsstasjoner. På sortere.no finnes informasjon om 

gjenvinningsstasjoner. 

6. Friluftsliv - Utfartsparkering 

Følgende kriterier må være oppfylt for at man skal kunne registrere en «Utfartsparkering»: 

o Lovlig og tilrettelagt parkering, men minimum plass til 10 biler.  

o I tilknytning til parkeringsplassen skal det være satt opp infotavle / kart som viser 

turmulighetene i området. 

o Det skal være satt opp retningsskilt fra parkeringsplass og ut i marka 

o Ved registrering av parkeringsplassen skal hvilken sesong plassen er tilgjengelig angis (helårs, 

sommer, vinter, osv.) 

7. Offentlige tjenester – Kultur.  

8. Offentlige tjenester – Grunnskoler 

9. Offentlige tjenester – Barnehager 

10. Offentlige tjenester – Videregående skoler 

11. Offentlige tjenester - Brannstasjoner 

12. Idrettsanlegg. Alle aktuelle i din kommune.  

Fullstendig kodeliste finner du ved å gå inn på registreringsapplikasjonen: 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.nobil.no%2Ftips&data=02%7C01%7COve.Jorgensen%40kartverket.no%7C0a31cdf42769446c21ca08d85e20cf13%7C7f74c8a243ce46b2b0e8b6306cba73a3%7C1%7C0%7C637362842295558018&sdata=291yCi7WPV3tn6dQgj0ROa0UOuF3BFM%2FFwyEUCkKuQU%3D&reserved=0
http://www.kirkesok.no/
http://sortere.no/privat/kart/symbolene/gj,mo,re,fa,ba,hy,pa
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3.2 Forholdet til nasjonale registre 
Metodikken vil inntil videre være slik at kommunene registrerer og vedlikeholder objekter etter 

prioriteringslista samt andre punkter med lokal verdi. Videre vil disse punktene kunne brukes til å 

oppdatere registre, for eksempel plassering av idrettsanlegg i anleggsregisteret. 

I første omgang ser man for seg en innsats i Temadata Innlandet for å oppdatere anleggsregisteret 

med oppdatert beliggenhet fra POI-basen. Denne aktiviteten kan også bli aktuell for andre objekter. 

 

3.3 Redigering i POI-data 

Viktig å være klar over: 
 

 POI-datasettet kan søkes i og studeres uten å være innlogget.  

 Som innlogget bruker med rolle «POI redigering» kan man også legge til, endre og slette punkter. 
Hver natt vil dagens endringer gjort i datasettet synkroniseres med en sentral database i 
Temadata Innlandet-samarbeidet slik at POI-datasettet der er oppdatert neste morgen. 
 

For å komme i gang raskt: 
1. Opprett en Innlandsgis-bruker på www.innlandsgis.no. Dette trengs ikke om du allerede er 

InnlandsGIS-bruker.  
2. Gå til www.innlandsgis.no/poi i nettleser 

3. Øverst til høyre i nettleservinduet vil man kunne se om man er innlogget.  
4. Det er tre «verktøybokser» i kartvinduet: 

 

«Hjem»: Verktøyknapper for å navigere i kartet, identifisere punkter i kartet, filtrere POI på type, navn 
osv, samarbeide i innlogget modus osv.: 

 
 

 
 
«POI»: Verktøyknapp for å opprette et nytt punkt (POI): 

  
 
 

TIPS: Bruk såkalt «Globalsearch»  for å lete etter punkter som du husker 
hele eller deler av navnet på. Denne søkefunksjonen søker gjennom alle POI på jakt etter teksten som 
er skrevet inn her. 

 

http://www.innlandsgis.no/
http://www.innlandsgis.no/poi
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«Kartverktøy»: Verktøyknapper for å legge til data, finne en koordinat og å legge til lag i kartet: 

 
 
 

 
De viktigste arbeidsoperasjonene i løsningen: 

• Navigere i kartet: De vanlige operasjonene man er vant til fra f. eks. Google maps er også her. 
Man kan panorere ved å klikke og dra i kartet, eller bruke mushjulet til å zoome ut og inn. 

 
• Slå av/på eller filtrere punkter: Om man f. eks. vet at man bare skal jobbe med Friluftsliv-

punkter en stund, kan man med fordel rydde i kartvinduet ved å ta vekk hakene for de andre 
POI-typene. Man kan i tillegg sette opp et filter med Filter-knappen og angi betingelser for at 
punkter. Ønsker man kun se objekter for egen kommune kan man filtrere ut disse ved at man 
filtrere alle hovedtyper på kommunenavn. Du må altså gjenta operasjonen du ser under for 
de fire POI-hovedtypene. 

 

Figur 1: Filtrering av alle i POI-
typer i Løten. Nederst ser man 
knappene "Fjern" for å fjerne 
filteret og "Filter" som aktiverer 
det.  
 

 Lage spørringer: en 
grei metodikk når man 
ønsker oversikt over objekter 
i egen kommune kan være å 
ta ut allerede eksisterende 
objekter på tabellform som 
en oversikt å jobbe videre 
med ved POI-registrering.  
Det gjør man på samme 
måte som ved filter. Trykker 
på "lag spørring"-knappen, 

velg ønsket hovedtype POI. I eksemplet under er det laget en spørring på "offentlige 
tjenester POI" for Ringsaker kommune. Ta ut lista som en tabell så har du oversikt over 
denne POI-typen for din kommune. 
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Figur 2: Spørring for å kunne ta ut tabell for POI-typen. 

 
 
Punkter legges til med knappen «Legg til POI» i verktøyfanen «POI». Prosedyren er slik: 
1. Klikk på knappen «Legg til POI» 
2. I venstre del av nettleseren listes nå POI-gruppene opp, og man klikker i den POI-gruppen man vil 

legge til, f. eks. «Badeplass». Husk at det er en lang liste over POI-grupper man kan velge i her, 
men de er ordnet etter POI-type og ligger alfabetisk i listen. 

3. Klikk i kartet der punktet skal legges til.  
4. Nå dukker registreringsskjemaet for punktet opp i venstre del av nettleservinduet. Her fyller man 

inn de opplysningene som man ønsker for punktet. Felt merket med en stjerne er obligatoriske, 
dvs at man kan ikke lagre punktet før man har fylt ut feltet. Til slutt i denne veilederen ligger en 
beskrivelse av feltene og hvordan de bør fylles ut. 

5. Når alle opplysninger er lagt inn i skjemaet, kan man lagre det ved å trykke på «Lagre» nederst i 
skjemaet. Man kan her også velge «Rediger geometri» for å flytte punktet om man ikke er helt 
fornøyd med plasseringen, eller velge «Avbryt» om man ønsker å avslutte innleggingen uten å 
lagre. 

 
 

Slette et punkt: 
 Klikk på punktet i kartet og velg «Rediger objekt». 

 Man får nå opp skjemaet for punktet i venstre del av vinduet. Merket punkt slettes ved å endre 
status i det øverste feltet «status» til «slettes». 

 Velg deretter “Lagre”. Det kommer dermed et kryss over punktet som en bekreftelse på at punktet 
slettes. 

 
Dette fører til at punktet vil slettes ved første synkronisering med Temadata Innlandet-databasen.  
 

Flytte et punkt:  
 Klikk på punktet i kartet og velg «Rediger objekt».  

 Punktet blir nå markert i kartet og du kan flytte det til ny posisjon ved hjelp av musepekeren. Lagre 
ny posisjon ved å velge «Lagre». 

 

Endre egenskapsverdiene til et punkt 
 Klikk på punktet i kartet og velg «Rediger objekt».  

 Gjør endringer i skjemaet og velg deretter «Lagre». 
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4. Tilgang til POI-dataene for kommunene 
Dataflyt mellom redigeringsapplikasjonen og PostGIS-basen til Temadata Innlandet, sørger for at POI-

punktene som registreres eller endres, blir tilgjengelig for bruk ute i kommunene. 

Slik bruk kan inkludere visning av punktene i kommunens kartløsning og bruk av punktene som 

datagrunnlag i ulike analyser. 

4.1 Tilgang til POI-dataene via PostGIS-basen til Temadata Innlandet 
Slik dataflytsløsningen er satt opp nå, blir POI-punktene tilgjengelig i PostGIS to dager etter at de 

registreres eller endres i redigeringsapplikasjonen. POI-punkt som slettes i redigeringsløsningen, blir 

også slettet i PostGIS-basen. POI-datasettet heter «poi_innlandet» i PostGIS: 

4.2 Tilgang til POI-dataene via WMS og WFS 
POI-dataene er også tilgjengelig via WMS: 

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/kartverket/TI_POI/MapServer/WMSServer?reques

t=GetCapabilities&service=WMS 

Og WFS: LINK HER 

4.3 Tilgang til POI-dataene rett fra redigeringsapplikasjonen 
Det er også mulig å eksportere ut POI-dataene direkte fra redigeringsapplikasjonen. Fremgangsmåte 

for dette er beskrevet i punkt 3.3 under Lage spørringer. Her, i stedet for å eksportere ut POI-dataene 

som excel-tabell, kan man også eksportere ut punktene som shapefil. 

5. Support 
For spørsmål knyttet til registrering eller teknisk løsning, send epost til: drift@innlandsgis.no 

 

 

 

 

https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/kartverket/TI_POI/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://geocortex3.innlandsgis.no/arcgis/services/kartverket/TI_POI/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
mailto:drift@innlandsgis.no

