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1. Forord 
 

Kultur- og naturreise (KNreise) skal utvikle en formidlingsløsning til mobile enheter for kultur- og 
naturinformasjon. Prosjektet ønsker å synliggjøre det usynlige ved hjelp av stedsbasert formidling på mobil. 

 
Denne formidlingsløsningen kalles i dette dokumentet for Kultur- og naturreise. Som kortform og til intern 
bruk vil også termen KNappen benyttes. I dette notatet er det noen steder benyttet termen app eller app. 
Dette innebærer ikke at det allerede er tatt valg om at det skal utvikles en native mobilapp, og ikke for 
eksempel en webapp (HTML5) eller hybrid. Begrepet app er benyttet fordi det er en kort og praktisk term 
for det som skal utvikles. 
 

1.2 Oversikt må / absolutte og bør-krav 
I dette dokumentet er «må-kravene», det vil si absolutte krav, markert med (M [tall]) i overskriften og er 
også samlet i bilag 2. 
 
Det finnes også andre krav i dokumentet som enten er «bør-krav» eller momenter som skal diskuteres 
videre. Det skal foreligge et svar fra tilbyder i form av bilag 2 Leverandørens løsningsspesifikasjon. Dette 
skal inneholde en generell beskrivelse av løsningen, samt spesifisert svar på må-krav og eventuelle bør-
krav.  
 
Kunden er ikke forpliktet til «må-kravene». 
 
 
I tilbudet skal tilbyder beskrive oppdraget ved å fylle ut bilag 2 inkludert kravtabellen. 
 

  

Figur 1 Eksempler på kartapper fra venstre til høyre: Historisk atlas, Platser, Norgeskart, Industrimuseum/Layar og UT.no 
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2. Store linjer – hovedgrep – «sammendrag» 
 

Formidlingsløsningen skal tilpasses en målgruppe bestående av voksne interesserte personer uten 
spesielle forkunnskaper, dvs. en typisk allmenn bruker. Denne brukeren vil i de fleste tilfellene bevege seg 
til fots (og ikke per bil, tog eller til sykkel).  
 
Målgruppa kan også beskrives som den generelt interesserte allmennhet. 
 
Formidlingsløsningen skal utvikles for mobiltelefoner (smarttelefon, med GPS), og for operativsystemene 
Android og iOS. Nærmere beskrevet under 7.11 . 
 
Formidlingsløsningen skal lese informasjon fra eksisterende databaser, med tilgang til data basert på åpne 
APIer fra Kulturrådets Norvegiana, MediaWiki web-service API og Kartverkets web-service / WMS-tjeneste 
for kartdata, inkl. vertikalbilder. 
 
Formidlingsløsningen skal være gratis for brukerne (eks. telekostnader forbundet med bruken av 
løsningen). 
 

2.1 KNreises hovedfokus – der prosjektet skal være skikkelig god: 
 

KNreise skal vise innhold fra en rekke ulike fagområder innen kultur- og naturfeltet knyttet til det stedet der 
brukeren befinner seg. Formidlingsløsningen er som en trebeint krakk, der innhold i forskjellige sjangere fra 
ulike typer kilder gjensidig utfyller og beriker hverandre: 

 Fagdata / fagdatabaser - Kulturminnesøk, Naturbase, SSR (stedsnavn), MUSIT, Digitalt Museum, 
etc. 

 Leksikonartikler - Wikipedia 

 Tilrettelagte fortellinger - Digitalt fortalt 
 
Det skal utvikles en felles formidlingsløsning for hele landet, en løsning som leser data for hele Norge fra 
alle databasene. Det skal altså ikke utvikles egne dedikerte løsninger for hver av pilotene Akerselva, 
Bø/Sauherad eller Dovre. En evt. stedstilpasset formidlingsløsning kan realiseres gjennom å definere egne 
ruter eller turer, jf. avsnitt 4.5.2.2 og 6.1 i denne spesifikasjonen. 
 

2.2. Grafisk profil (M1) 

KNreise har en grafisk profil som er utviklet Melkeveien Designkontor AS. Vi ber om appens design skal ta 

utgangspunkt i den eksisterende logoen og fargepaletten.  
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3. Innhold 
 

Kultur- og naturreise skal hente informasjon fra følgende databaser (listen kan bli endret):  

 Digitalt fortalt 

 Naturbase 

 Artsdatabanken 

 Kartverkets kartdata 

 Sentralt stedsnavnregister 

 Kulturminnesøk 

 Digitalt Museum 

 Arkivportalen 

 Digitalarkivet 

 Industrimuseum 

 Wikipedia 

 Lokalhistoriewiki 

 MUSIT – universitetsmuseene 

 
Figur 2 Dataflyt i KNappen 

Figur 2 skisserer dataflyten i formidlingsløsningen. Datamodellen er basert på en løsning der utvalgte 
metadata aggregeres til et mellomlager – Norvegiana. Dette er en database med en harmonisert 
datamodell, basert på de mer allmenne definisjonene i Dublin Core, Dublin Core Terms, Europeana Data 
Model og ABM Semantic Elements Norway. 
 
Norvegiana omfatter også et åpent søke-API og en enkel web-basert innsynsløsning, i tillegg til import- og 
mappingfunksjoner (mapping av metadata).  
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Figuren illustrerer følgende hovedpunkter: 

 KNreises formidlingsløsning skal hente data via fem ulike kanaler: 
1. Databaser som aggregerer data til Norvegiana gjennom primærdatabasenes egne APIer 
2. Wikiartikler – som aksesseres gjennom wiki-miljøets egne APIer 
3. Kartdata fra Kartverket – som etablerte WMS-tjenester 
4. Folketellingsdata – etablert som eget API 
5. Instagram – eget API 

 All dataflyt skal baseres på automatiserte rutiner, dvs. ingen manuell håndtering av data 

 Alle data er åpent tilgjengelige via veldokumenterte søke-APIer 
 
Detaljene i dataflyt og kommunikasjonsløsninger er omtalt i avsnitt 7.3 Kommunikasjon – APIer i dette 
notatet. 

 

3.1 Kort omtale av de enkelte datakildene 
Se bilag 3 Kundens tekniske plattform - Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og databaser, API. 

3.1.1 Digitalt fortalt 

Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 som (daværende) ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. 
Digitalt fortalt inneholder personlige fortellinger knyttet til kulturminner. 
http://www.digitaltfortalt.no/ 

3.1.2 Naturbase 

Direktoratet for naturforvaltning registrerer data om natur og friluftsliv i fagsystemet Naturbase. Dataene er 
samlet inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk 
Polarinstitutt (NP) og DN. 
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/ 

3.1.3 Artsdatabanken 

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Artsdatabanken er administrativt 
knyttet til Vitenskapsmuseet ved NTNU. Her skal det gis oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om 
norske arter og naturtyper. 
www.artsdatabanken.no 

3.1.4 Topografiske kartdata 

Kartverket tilbyr et stort spekter av geografiske data til allmennheten og offentlig virksomhet. Kartverket 
utvikler geografisk informasjon som inngår i en rekke produkter. Flere av produktene er utviklet i samarbeid 
med kommuner og andre offentlige etater. 
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=12087 

3.1.5 Sentralt stedsnavnregister 

Stedsnavn er viktig kulturhistorisk kildeinformasjon. Stedsnavn kan også med hell brukes som koblingsdata 
sammen med annen informasjon for kartbruk, for navigasjonssystemer, til forskning eller som grunnlag for 
privat slektshistorie. 
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/ 

3.1.6 Kulturminnesøk 

Kulturminnesøk er Riksantikvarens oversikt over kulturminner i Norge. Kulturminnesøk viser informasjon 
om kulturminner registrert i Askeladden, og har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. Brukere kan 
registrere egne kulturminner og laste opp bilder. 

http://www.digitaltfortalt.no/
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=12087
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Stedsnavn/Sentralt_stedsnavnregister/
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http://www.kulturminnesok.no/ 

3.1.7 Digitalt Museum 

Digitalt Museum inneholder museenes kataloger. Målet med Digitalt Museum er at museenes samlinger 
skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Alle objekter og tilhørende 
informasjon som er publisert på Digitalt Museum er, i de fleste tilfeller, hentet fra 
samlingsforvaltningssystemet Primus. Deler av samlingene er publisert fra andre system. 
http://www.digitaltmuseum.no/ 

3.1.8 Digitalarkivet 

Digitalarkivet (fra Arkivverket) presenterer dokumenter fra arkivene (kildemateriale) i digital form.  
Digitalarkivet omfatter databaser/tabeller, fulltekst-avskrifter, bilder og lyd. 
Aktuelle data fra Digitalarkivet omfatter i første rekke Folketellingen 1910, med oversikter over bosatte, 
familier, yrker etc.  
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/ 

3.1.9 Industrimuseum 

Industrimuseum.no er en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Samtidig 
inneholder den stoff om norsk industrihistorie, bransjer, bedrifter, personer og industriområder som i dag 
kanskje er preget av helt annen virksomhet enn industri. Norske museer og frivillige bidragsytere er i gang 
med å fylle på med innhold, og mer vil komme etter hvert. 
http://www.industrimuseum.no/ 

3.1.10 Wikipedia 

Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 270 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. 
Startet opp i 2001 og det arbeides nå på mer enn 22 millioner artikler, hvorav ca. 360 000 i den norske 
utgaven på bokmål og over 91 000 artikler på den nynorske versjonen. 
http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside 

3.1.11 Lokalhistoriewiki 

lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). Det er først 
og fremst frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den wikien dekker som skriver artikler 
og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er bidragsytere.  
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside 

3.1.12 Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger 

Databasen utvikles av MUSIT- universitetsmuseenes felles IT-organisasjon. Formålet til MUSIT er å 
vedlikeholde og videreutvikle universitetsmuseenes felles databaser og databasesystemer, og å gi 
forskjellige brukergrupper tilgang til museenes digitaliserte samlinger. MUSIT forvalter samlinger innenfor 
en rekke fagfelt, bl.a. arkeologi, botanikk, etnografi, numismatikk, zoologi og topografiske arkiv. 
http://www.unimus.no/foto/ 
http://www.unimus.no/arkeologi/ 

3.1.13 Popsenteret 

Popsenteret i Oslo er et museum og opplevelsessenter for norsk populærmusikk. Har åpent lisensierte 
data og søke-API 
http://www.popsenteret.no/ 

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.digitaltmuseum.no/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/
http://www.industrimuseum.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Portal:Forside
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/lokalhistoriewiki.no:Hovedside
http://www.unimus.no/foto/
http://www.unimus.no/arkeologi/
http://www.popsenteret.no/


Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon – Kultur- og naturreise app   9 
  

 

 

3.1.14 Instagram 

Instagram er en gratis fotodelingstjeneste og et sosialt nettverk med åpent API. 
http://instagram.com/about/legal/terms/API/ 
http://blog.instagram.com/ 

3.1.15 Arkivportalen 

Arkivportalen er arkivsektorens nasjonale søketjeneste på tvers av forskjellige kataloger til ulike 

arkivinstitusjoner. I Arkivportalen finnes informasjon om hvilke arkiver og dokumenter som befinner seg i 

ulike arkiver i Norge. 

http://www.arkivportalen.no 

http://instagram.com/about/legal/terms/api/
http://blog.instagram.com/
http://www.arkivportalen.no/
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4. Funksjoner og layout 
 

4.1 Generelle krav – gjennomgående for hele appen 

4.1.1 Standarder for funksjoner, menyvalg og brukergrensesnitt (M2) 

I utviklingsarbeidet skal det følges anerkjente standarder for apputvikling, f.eks.: 

 Google / Android - http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html 

 Apples / IOS -  https://developer.apple.com/programs/ios/ 

 Web app – HTML5 

4.1.2 Om layout og skjermbilder 

Mobiltelefonskjermer er små, og det er begrenset tilgjengelig plass for informasjon. Det må derfor 
økonomiseres med plassen i skjermbildene. Løsningen må balansere forholdet mellom luft og åpenhet 
(mye plass) og presentasjon av mye innhold på liten plass.   

4.1.3 Samspillet mellom appen og andre systemer (M3) 

Ved utnytting av funksjonalitet fra andre systemer og visning av eksterne nettsider – for eksempel «ta meg 
dit» / ruteberegning / veinavigasjon – må kontakten med appen beholdes. Dvs. brukeren skal ikke kastes ut 
av opprinnelig app, men ekstern funksjonalitet skal om mulig innebygges i appen. 

4.1.4 Om menyvalg og utforming av knapper 

Generelt er det viktig at alle menyer og knappevalg er tydelig forklart: 

 «Hva skjer når jeg trykker på denne KNappen?» 

 Brukeren må unngå å måtte trykke på KNappen for å finne ut hva som skal skje 
 
Særlig ved avspilling av lyd er det viktig å være tydelig på hva brukeren nå får høre. Spesielt sett i 
sammenheng med en evt. tekst som også presenteres sammen med lydsporet. 

4.1.5 Informasjonstekster 

Eksempel på type informasjonstekster: 

 Om appen 

 Om nedsalting av innhold lokalt 
 
Appen skal varsle bruker ved potensielt ”farlige situasjoner”, som for eksempel: 

 Treg lasting – forsikre deg om at du er på nett 

 Ved lasting av store datamengder (for eksempel kart) 

 Varsling om evt. store kostnader pga. mye datatrafikk 
 

  

http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
https://developer.apple.com/programs/ios/
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4.2 Startskjerm – åpningsbilde (M4) 
Med startskjerm eller åpningsbilde mener vi det første skjermbildet der brukeren kan foreta aktive valg. 
 
Brukeren ønsker og forventer rask og umiddelbar tilgang til selve innholdet, det skal derfor legges vekt på 
følgende forhold: 

 Brukeren skal slippe å måtte trykke må flere knapper for å se konkret innhold 

 Brukeren skal få et umiddelbart innhold av hva appen inneholder 

 Startskjermen må vise noe konkret innhold, og ikke bare en statisk informasjonstekst 
 
 

   
Figur 3 Rallarvegen    Figur 4 Historisk Atlas    Figur 5 Streetmuseum London 

 
Startskjermen skal inneholde følgende innholdselementer: 

 Kart med POIer 

 Menyvalg / knapp – for å vise (og velge) faglig emneinndeling av POIer 

 Menyvalg / knapp – for å vise (og velge) listevisning av POIer 

 Menyvalg / knapp – for å vise (og velge) Augmented reality-visning (AR; kamera-visning) av POIer 

 Menyvalg / knapp – for å vise informasjon om appen og prosjektet. Denne trenger ikke å være 
likestilt med de andre 

 

4.3 Om kartvisning på startskjermen (M5) 
Det viste kartutsnittet skal sentreres rundt brukerens geografiske posisjon, som enten skal hentes fra GPS 
eller «vanlig» stedsbestemmelse basert på basestasjon og nettverk. Det skal være et krav om at GPS ikke 
trenger å være aktivert for å se innholdet.  
 
Kartet skal vises i en «passende» målestokk, dvs. kartutsnittet skal ikke være for stort (i fysisk utstrekning). 
Detaljene i dette avklares i detaljspesifikasjonen. 
 
Momenter til detaljutformingen av kartutsnittet: 

1. Kartet skal være så detaljert at brukeren kjenner seg igjen på kartet, dvs. forstår hvor den aktuelle 
posisjonen er på kartet og i terrenget 

2. Alternativt kan kartutsnittet tilpasses slik at det skal vises et bestemt POIer, for eksempel maks 30 
POIer 

3. Hvis det ikke er noen POIer innenfor det aktuelle kartutsnittet (dvs. at kartmålestokken blir for liten 
hvis det skal vises en POI; at nærmeste POI er for langt unna), skal det komme en melding (eller 
en pil?) som forklarer at det finnes POIer utenfor kartutsnittet - dvs. «det finnes aktuelle objekter i 
den retningen» 
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4. Kartutsnittet skal huskes av appen, og benyttes ved neste gang oppstart av KNappen: Dette må 
være tilfelle ved «minimering» eller skifte av programmer og bør være gjeldene når man skrur 
appen av og på. 

 
Standard utforming av kartvisning skal kunne tilpasses av brukeren i innstillingene, jf. avsnitt 4.8.3. Dette 
skal også omfatte følgende funksjoner: 

1. Standardvisning ved oppstart – kart, AR, liste 
2. Maks antall POIer som skal vises i kartet 
3. Størrelse på kartutsnittet - målestokken 

 

 
Figur 6 Skisse over KNappen 

Figur 10 er en skisse over hva vi ønsker oss. Alternativer til fast knapperad nederst på skjermen: 

 Legge alle knappene / menyvalgene i en nedtrekks- (opptrekks)meny, jf. rullegardinet til Android 

 Skyve meny/knappepanelet inn fra siden 
 
Brukeren skal kunne tappe på POIen for å komme til postvisning av aktuell POI. 
Et enkelt tap på POIen skal vise tittel og type POI, men ikke åpne selve POIen. Neste tap, ev. dobbelt-tap 
direkte skal åpne POIen. 
 
 

4.4 Om samspillet mellom de ulike sjangerne 
Formidlingsløsningen skal vise innhold av tre ulike sjangere: 

1. Fagdata – fagdatabaser fra institusjonene 
2. Fortellinger – Digitalt fortalt 
3. Fakta – leksikonartikler 

 
Ambisjoner for hvor tett de ulike sjangerne for hver enkelt POI skal presenteres i tilbudet. 
 
Det første eksemplet er figur 6-8 som alle har Nedre gate i Oslo felles og informasjon fra disse tre 
sjangrene skal vises i appen. 
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Figur 7 Oslobilder   Figur 8 Wikipedia   Figur 9 Digitalt fortalt (YouTube embedding) 

    

   

Figur 6 Oslobilder: http://oslobilder.no/BAR/A-

20189/Ub/0002/028?query=nedre+gate&count=237&search_context=1&pos=21 

Figur 7 Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Nedre_gate_(Oslo) 

Figur 8 Digitalt fortalt http://digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=124042&fylke_nr= 

    
 
 
Det andre eksemplet i figur 12 er Eysteinskyrkja på Hjerkinn, med tre faner, en for hver sjanger. Her har vi 
laget en mulig skisse på hvordan innholdet kan sammenstilles ved faner. Innholdet er hentet fra Digitalt 
museum, Wikipedia og Digitalt fortalt. 

 
Figur 10 Skisse over en POI med sammensatt informasjon 

 

4.5 Visning av den enkelte POI 

4.5.1 Innholdselementer – dataelementer fra fagdatabasene (M6) 

Alle POIer av ulike typer skal vises innenfor samme mal / ramme / struktur.  
 
Dette impliserer en rekke utfordringer, data datakildene omfatter en rekke ulike dimensjoner: 

 Data fra ulike fagområder, med ulik praksis for registrering og publisering 

 Ulike typer innhold – f.eks. fagtekst, leksikonopplysning, dramatisert innhold 

 Ulike mediatyper - kun tekst, tekst og bilde, tekst og video, tekst og lyd, kun lyd, kun video 
 
I bilag 3 Kundens tekniske plattform - Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og databaser, API 
er de enkelte datafeltene og mappingen til den felles datamodellen i Norvegiana nærmere omtalt. I dette 
avsnittet er kun hovedpunktene i denne mappingen / utvalget av felter omtalt. 
 
Tabellen tar utgangspunkt i at informasjon om POIen kan vises i en trinnvis modell, med et overordnet nivå 
med et utvalg av dataelementer, og et mer detaljert nivå der flere detaljer og mer omfattende tekster eller 
lydspor vises. I tillegg vises helt kortfattet info om POIen i kartet, når brukeren tapper en gang på POI-
symbolet. Dette er nærmere omtalt 4.3 Om kartvisning på startskjermen. 
 

http://oslobilder.no/BAR/A-20189/Ub/0002/028?query=nedre+gate&count=237&search_context=1&pos=21
http://oslobilder.no/BAR/A-20189/Ub/0002/028?query=nedre+gate&count=237&search_context=1&pos=21
http://no.wikipedia.org/wiki/Nedre_gate_(Oslo)
http://digitaltfortalt.no/show_single.aspx?art_id=124042&fylke_nr
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Innholdselement Vises på nivå 

1 / nivå 2 

Obligatorisk 

/ valgfritt 
Norvegiana felt 1 Kommentar 

Tittel 1 obl DC:title  

Tekst, nivå 1 («ingress») 1 obl DC:description  

Bilde(r) (hvis finnes) 1 valg eur:isShownBy Vises på nivå 1, hvis det 

finnes bilder 

Lyd (hvis finnes) 1 valg eur:isShownBy Vises på nivå 1, hvis det 

finnes lyd 

Video (hvis finnes) 1 valg eur:isShownBy Vises på nivå 1, hvis det 

finnes video 

Emne – faglig inndeling 1 obl DC:category Vises evt. som symbol på 

POIen 

Geografisk posisjon, 

koordinater 

1 obl abm:lat, abm:lon Viser ikke selve 

koordinatene, men 

kartposisjonen 

Lisens 1 obl eur:rights  

Originalkilde – lenke til 

opprinnelig kontekst 

1 obl eur:isShownAt  

     

Tekst, nivå 2 

(”brødtekst”) 

2 valg DC:description  

Emneord 2 valg DC:subject  

Lenker til mer 

informasjon 

2 valg DCterms:references  

Institusjon 2 obl eur:dataProvider «Avsenderinformasjon»; her 

er institusjon vel så viktig 

som person 

Opphavsperson 

(forfatter, fotograf) 

2 obl dc:creator  

 

 

Oppdatert dato (versjon) 2 obl   

Eierinstitusjon 2 Obl edm:dataProvider  

 

 

     

 
Alternativ til en inndeling i nivåer kan det være å legge vekt på rekkefølgen på feltene, dvs. i hvilken 
rekkefølge de dukker opp når brukeren skroller nedover i skjermbildet. 
 
I tillegg til disse feltene er det aktuelt med en rekke ytterligere felter, men som ikke eksponeres i like stor 
grad for brukeren, bl.a.: 

 Kommune 

 Fylke 

 Språk (på metadata) 

4.5.2 Funksjonalitet i postvisningen 

Funksjoner som bør være tilgjengelig i postvisning, enten som synlige knapper til å trykke på, eller valg fra 
menyknapp (Android): 
 

4.5.2.1 Ta meg dit (til POIen) – vis veibeskrivelse 

Veibeskrivelsen skal kunne vises som kjørende eller gående. 

                                                        

1
 Mappingen til Norvegiana er tatt med som eksempel. Detaljert mapping skal foretas i samarbeid med den 

enkelte innholdsleverandør / databaseeier. Mappingen henviser til allerede definerte felter i eksisterende og mye 

brukte metadata-miljøer. Dette er gjort for å sikre samordning mellom systemer, f.eks. ved internasjonal 

rapportering. dc: Dublin Core: eur: Europeana Data Model; abm:Norvegiana Semantic Elements 
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Avstanden skal oppgis både som distanse (km, meter) og tid (minutter). 
 

4.5.2.2 Lagre for seinere visning 

POIer skal kunne lagres i brukerens egen huskeliste. Huskelisten skal kunne redigeres, bl.a. for å sette 
sammen en egen rute – for eksempel «Akerselva fra Mølla til Vulkan»; «Grünerløkka mellom parkene». 
 
Huskelisten eller rutene skal kunne deles med andre. Se 6.1. 

 

4.5.2.3 Finn POIer i nærheten 

Vis meg punkter i nærheten. 
 
Bruker skal kunne sette maks avstand for utvalg av POIer, f.eks. 100 m, 500 m, 1 km. Alternativt kan dette 
angis ved å flytte markører på en slide. Standard avstand skal kunne settes i innstillingene (se avsnitt 4.8.3 
Innstillinger). 
 

4.5.2.4 Finn liknende POIer i nærheten 

Vis meg punkter av samme type i nærheten 
 
Bruker skal kunne sette maks avstand for utvalg av POIer, f.eks. 100 m, 500 m, 1 km. Alternativt kan dette 
angis ved å flytte markører på en slide. Standard avstand skal kunne settes i innstillingene (se avsnitt 4.8.3 
Innstillinger). 

4.5.3 Om bildevisning – momenter til detaljspesifikasjon 

1. Hvordan vise bilder – skal bildet for eksempel ligge fast øverst på skjermen, mens brukeren 
skroller nedover i øvrig innhold? 

2. Hvordan vise flere bilder – som et galleri?  
3. Hvordan vise at det finnes flere bilder, og hvordan forklare navigasjon mellom bildene. 
4. Bildekreditering og lisenser – vise dette ved å tappe på bildet, eller skal det alltid værer synlig i 

tilknytning til bildet. Gjelder tilsvarende for lydspor og videoer. Evt. med en liten ”dytt” på bildet, så 
kommer det fram et smalt banner med bildetekst, fotograf, lisens, etc. 

5. Skal kunne zoome i bildet, dvs. det må finnes flere og mer detaljerte versjoner av hvert bilde, som 
vises ved detaljert zooming. 

4.5.4 Lydavspiller (M7) 

Brukeren skal kunne navigere «innenfor POIen» mens lyden spilles av. Brukeren skal f.eks. kunne se på 
bilder mens hun hører på en lydfortelling. Avspilling av lyden skal ikke stoppe selv om brukeren skifter til en 
annen app. Det er viktig med en egen stoppknapp for lydavspilling, som alltid er tilgjengelig (aktiv) når lyd 
spilles av. Tilsvarende for spoling fram og tilbake i lydsporet 

4.5.5 Les mer / mer info (M8) 

Mange brukere ønsker mer informasjon, men mye informasjon kan også virke forstyrrende for andre. Det 
skal derfor være muligheter for å fordype seg nedover i detaljene, gjennom flere nivåer eller lag med 
informasjon 
 
POIen skal ha lenker til mer ekstern informasjon, av to ulike typer: 

1. Lenke til opprinnelig kontekst, dvs. den opprinnelige publiseringen. For eksempel publiseringen av 
et historisk bilde i Digitalt Museum, 

2. Lenker til andre eksterne ressurser som er relevante for POIen. 

4.5.6 Klikkbare metadata 

Utvalgte metadata skal være klikkbare, og dette aktiverer et søk etter POIer med tilsvarende innhold. 
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Mest aktuelt for følgende felter: 

 Emneord 

 Årstall 

 Fotograf  

4.5.7 «Vis meg hva de andre har sett på» 

«Andre som besøkte denne POIen så også på …» 
Jf. tilsvarende funksjonalitet i nettbutikker, etc. 
 

4.6 Valg av POIer 
Aktuelle POIer skal kunne velges på ulike måter. 

4.6.1 Velge i kart (M9) 

Velge POI ved å trykke i kartet: 

 
Figur 11 Skisse over KNappen 

           
POIene skal vises på kartet med ulike symboler. Følgende tema skal inkluderes i symbolene: 
1.  Faglig inndeling, jf. avsnitt 4.7.1 under. 
2.  Mediatype jf. avsnitt 4.7.2 . 
 
Dette gir en umiddelbar og brukervennlig informasjon til brukeren om hvilken type innhold som den enkelte 
POI inneholder. 
 
Se 4.3 for detaljspesifisering av hvordan man kommer seg fra kart til innhold.. 
 
Utforming av symbolene er nærmere diskutert i avsnitt 5.3. 

4.6.2 Velge fra liste (M10) 

Velge POI ved å velge fra en liste: 
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Standardvisning er sortert etter avstand, men brukere skal også kunne velge en annen sortering eller 
utvalg: 

 Etter tema / emne – innenfor en maks avstand 

 Etter popularitet (likes) eller mest besøkt – innenfor en maks avstand (se 6.1) 

 Nyeste innhold (publiseringsdato) – innenfor en maks avstand 
 
Maks avstand settes av brukeren selv i innstillingene (se avsnitt 4.8.3). 

 
Alternativ løsning til sortering kan være filter eller utvalg etter tema. 

 

4.6.3 Augmented reality – kameravisning (M11) 

 

 
Figur 13 Layar / Akerselva Digitalt 

I AR-visning skal det kunne settes både maks- og minimumsavstand for hvilke POIer som skal vises. Dette 
kan evt. gjøres ved bruke av slider. Denne funksjonen er viktig for å unngå at man drukner i alt for mange 
av de nærliggende POIene. 

Figur 12 Layar / Akerselva Digitalt 
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4.7 Filter og utvalg - velge objekter etter tema / fag / tid 
Bruker skal kunne avgrense utvalget av POIer ved å krysse av (velge en eller flere kategorier) fra ulike 
lister. Det skal kunne velges etter følgende dimensjoner: 

4.7.1 Faglig inndeling (M12) 

Alle POIer er tilordnet en eller flere faglige emner. Dette er en faglig inndeling på svært overordnet nivå. 
 
Følgende inndeling kan være aktuell, men endelig inndeling og valg av terminologi avklares i 
detaljspesifiseringen. Termene skal plukkes fra en kodeliste (og ikke hardkodes i appen). Eksempel på 
faglig inndeling: 

 Arkeologi 

 Kulturminner 

 Kulturhistorie 

 Arkitektur 

 Dyreliv 

 Planteliv 

 Verneområder 

 Kunst 
 
Inndelingen skal ikke nødvendigvis være en strengt faglig inndeling, men mer praktisk innretning, og 
reflekterer variasjonen i innholdet i Norvegiana. Inndelingen skal ikke ha gjensidig utelukkende kategorier, 
dvs. hver POI kan klassifiseres med flere kategorier. Antall tema (kategorier) skal begrenses, og ikke 
overstige det antallet som for eksempel er mulig å vise på ett skjermbilde. 
 
Brukeren skal kunne velge ett eller flere tema i en meny, for å avgrense antall POIer som vises. 
 
Kategoriene skal illustreres med symboler, jf. løsningen i Historisk Atlas. De samme symbolene skal 
benyttes når POIene vises på kartet. Se 5.2. 
 
Hvordan kategorisere wikiartiklene og Instagram? Skal disse være en egne kategorier som leksikon eller 
knyttes til den faglige inndelingen. Og hvordan / hvor skal kategoriene lagres, jf. beslutningen om å hente 
wikiartikler direkte fra wiki – og ikke mellomlagre i Norvegiana? 

4.7.2 Sjangerinndeling (M13) 

POIene skal kunne velges eller filtreres på grunnlag av sjanger type. Sjangrene skal plukkes fra en 
kodeliste (og ikke hardkodes i appen). Vi har følgende sjangre: 

 Fagdata 

 Leksikonartikler 

 Fortellinger 

4.7.3 Medietype inndeling (M14) 

POIene skal kunne velges eller filtreres på grunnlag av medietype. Medietypene skal plukkes fra en 
kodeliste (og ikke hardkodes i appen). Vi har følgende medietyper:  

 Tekst 

 Lyd 

 Video 

 Bilder 

 Kombinasjoner av dette 



Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon – Kultur- og naturreise app   19 
  

 

 

4.7.4 Tidsperioder 

POIene skal kunne velges eller filtreres på grunnlag av objektets alder. Benytte «standard» tidsperioder. 
Dette avklares i detaljspesifikasjon. Eksempel: 

 Vikingtid 

 Middelalder 

 Ca 1536 – ca 1814 

 Ca. 1814 – ca. 1880 (før industrialiseringen) 

 Ca 1880 – 1945 

 1945 – 1980 

 1980 - i dag 
 
Alternativt kan tidsperioder velges helt fritt ved å taste årstall (periode) eller bruke en slide. 
Bruk av selvvalgte årstall vil kreve tilsvarende detaljert registrering i Norvegiana. 

4.7.5 Søke etter objekter – fritekstsøk i alle metadata (M15) 

Brukeren skal kunne søke etter POIer, f.eks. vis meg alle POIer om stavkirke, om bever eller om bruer. 
 
Dette søket skal være et standard fritekstsøk i alle metadata, evt. i en spesifisert liste av innholdselementer 
(for å unngå støy fra egne data). 
 
Utvalg av felter som skal inngå i fritekstsøket avklares i detaljspesifikasjonen, men aktuelle felt kan være: 

 Tittel 

 Tekst, nivå 1 (ingress) 

 Tekst, nivå 2 

 Emne 
 
Fritekstsøket skal designes med automatisk høyretrunkering, dvs. et søk på for eksempel «mari» skal 
resultere i treff både på Maridalen, Maridalsveien, Maries gate og marinefartøy.  
 
Standard trunkeringstegn (ved ev. venstretrunkering) skal være * eller %, dvs. begge tegnene godtas. 
 
Ved søk på eksakt frase skal søkeordet / ordene settes i hermetegn. «Nedre Foss» gir treff bare på poster 
der denne strengen forekommer. 
 
Trefflista (søkeresultatet) skal presenteres som en liste (jf. avsnitt 4.6.1), sortert etter avstand fra aktuell 
posisjon.  
 
Treffordet (søkebegrepet) skal gules ut i metadata i trefflista og detaljvisningen av den enkelte POIen. 
 

4.8 Andre funksjoner 

4.8.1 Trigge automatisk visning / avspilling, basert på posisjon 

Alle POIene kan tilordnes en buffersone i appen, eller det kan ligge som en individuell egenskap ved den 
enkelte POI.  
 
Når brukeren kommer innenfor denne sonen aktiveres innholdet ved en eller flere handlinger: 

1. Plinge en lyd – det er en POI i nærheten! 
2. Avspilling av lyd 
3. Vise innholdet 

 
Automatisk varsling / avspilling skal kunne settes av brukeren i innstillingene (avsnitt 4.8.3). 
 
Problemstilling – hvordan håndtere overlappende POIer, dvs. buffersoner som går inn i hverandre: 

1. Spille ferdig den ene POIen, og så velge den neste / nærmest (etter avstand) 
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2. Stoppe POI nr. 1, og så starte den nærmeste 
3. Spille ferdig den ene POIen, men varsle brukeren med en lyd om at det finnes en ny POI i 

nærheten 

4.8.2 Utvalg av POIer – redaksjonelt sammensatte ruter (M16) 

Det skal være mulig å velge anbefalte ruter, sammensatt av utvalgte POIer. Dette er ruter eller stier som er 
definert av en institusjon / redaktør / tilbyder, eller brukerens egendefinerte ruter. Disse rutene skal ha en 
annen status enn brukerens ruter. (Se  6.3 Deling og 7.2 Lagring lokalt). 
 
Eksempel på ruter: 

 Vandringsrutene i Bø/Sauherad 

 Vandring langs Akerselva 

 Pilegrimsleden 

4.8.3 Innstillinger (M17) 

Under innstillinger skal brukeren få personifisere appen. Han skal få velge: 

 Standard utforming av kartvisning (4.3) 
o Standard visning ved oppstart – kart, AR, liste 
o Maks antall POIer som skal vises i kartet 
o Størrelse på kartutsnittet - målestokken 

 Foretrukne kategorier (4.7.1) 

 Foretrukne kartlag (topografisk kart, flyfoto/satellittfoto og historisk kart) (5.1 Kartgrunnlag) 

 Maks avstand for visning av POIer, (4.6.2) 

 Maks antall POIer (rangert etter avstand) 

 Avstand for automatisk avspilling av POIer (4.8.1) 
 

4.8.4 Språk – i ledetekster og menylinjer  

Kun bokmål i versjon 1.   

4.8.5 Loggfunksjon – besøkstall, trafikkdata (M18) 

Basere seg på Google Analytics hvis dette er mulig for en slik app. Trafikktallene må kunne være 
tilgjengelig for prosjektet. Minimum av logging: 

 Statistikk per dag, uke, mnd., år 

 Antall besøk 

 Antall unike besøkende 

 Lengde besøk 
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5. Kart og kartfunksjonalitet 
 

5.1 Kartgrunnlag 
 

     
Figur 14 UT.no, kart fra Kartverket  Figur 15 Miljøstatus, kart fra Kartverket Figur 16 Norgeskart, kart fra Kartverket 

       
Figur 17 Oslo kommunes meldingstjeneste, kart fra Google Maps   Figur 18 Historisk Atlas, kart fra Open Street Map 

 
Momenter til valg og utforming av kartgrunnlag. Spesifiseres i detaljspesifikasjon: 

 Et oversiktlig lag på toppen, som første kart brukeren får se 

 Skal kunne zoome seg innover i stadig mer detaljer, dvs. mer detaljerte kartgrunnlag etter hvert, 
slik alle karttjenestene fra Kartverket fungerer 

 Ikke for mange detaljer, ikke for mye visuell støy 

 Tilstrekkelig informasjon til at brukeren skjønner hvor POIene befinner seg – sånn cirka 
 
Se avsnitt «7.3.2 Kartdata - fra Kartverkets WMS-tjeneste» for omtale av kommunikasjon med Kartverkets 
karttjenester. 

5.1.1 Kobling til Google Maps 

Kartløsningen skal ha kobling til Google Map og deres basisfunksjonalitet med f.eks. Street View og 
satellittfoto. 
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5.2 Kartsymboler (M19) 
Fagområdene (dvs. kategoriene, jf. avsnitt 4.7.1) skal illustreres med symboler, jf. løsningen i Historisk 
Atlas. Utformingen av symboler skjer i detaljspesifikasjonen. 

    
Figur 19 Historisk atlas, arkeologi  Figur 20 Kulturminnesøk, kulturminner 

 Fagområde (dyreliv, planter, geologi, kulturminner osv.) 

 Medietype (lyd, video osv.) 

 Sjanger (fortelling, leksikon, fagdata) 
 

5.3 Navigering i kartet (M20) 
Kartet skal ha knapper for zoom inn / ut. 
 
Zooming skal også kunne gjøres ved å knipe / trekke / skyve med fingrene. 
 
Dobbelt-tap i kartet (utenom POIene) skal zoome inn med en fastsatt faktor. 
 
Se også fra 4.3  Om kartvisning på startskjermen 
 

5.4 Sette posisjon i kartet (M21) 
Det skal være mulig å søke etter stedsnavn (stedsnavn, adresser – fra Kartverkets SSR) for å posisjonere 
kartet til aktuell posisjon. F.eks. når brukeren befinner seg på Hamar, men vil sjekke ut POIene langs 
Rallarvegen eller i Østfold. 
 
Bruker skal også kunne «tappe og holde» på kartet for å sette posisjon. 
 

5.5 Historiske kart  
Formidlingsløsningen skal kunne vise historiske kart som et alternativt kartgrunnlag til standard topografisk 
kart. Det skal være et eget menyvalg for å velge aktuelt historisk kart. Formidlingsløsningen skal kunne 
innehold flere historiske kart, dvs. kart fra flere ulike år / perioder.  
 

 
Figur 21 POIer vist på historisk kart 

Eksempler på historiske kart som kan vises: 
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Figur 22 Utsnitt fra Næsers kart over Christiania 1860 Figur 23 1900 

 
Historiske kart gir brukeren mulighet til å vandre i kartet, dvs. å studere datidens landskap, gatemiljø og 
navn mens hun er på stedet. GPS-markøren i telefonen vil vise eksakt posisjon på det historiske kartet. 
 
Det skal være mulig å vise historisk og aktuelt kart samtidig, med en slide som angir hvor mye / hvor lite 

(gjennomsiktighet) som vises av de to kartene. Jf. f.eks. løsningene i Historypin og Londinium (Museum of 
London). 
 
 

5.6 Sporlogg – logge den ruten som man har gått 
Brukeren skal kunne logge aktuell vandringsrute som et GPS-spor, jf. tilvarende standard funksjonalitet i 
«tur-GPS-apper». Sporloggen skal kunne vise POIer i tilknytning til ruta. Sporloggen skal kunne brukes til å 
definere en egen Kultur- og naturreise-rute. Sporloggen og GPS-sporet skal vises både på standard 
topografisk kart og på historiske kart. 
 
GPS-sporet skal kunne eksporteres til følgende formater: 

 Garmin 

 Gpx 

 Kml 
 

  

Figur 24 Londinium, forskjellig grad av gjennomsiktighet 
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6. Brukermedvirkning 
 

Et viktig poeng med medvirkning er at den som medvirker må se effekten av det han eller hun gjør.  
 

6.1 Liker  
Alle POIer skal ha en Liker-funksjon (som kjent fra Facebook). Dette grunnlaget må kunne sorteres på jf. 
kap. 4.6.2. 
 

6.2 Kommentarer/tilbakemeldinger 

6.2.1 Feilmeldinger (M22) 

I dette forprosjektet er det viktig å ta vare på feilmeldinger fra brukerne. KNappen må derfor ha en 
feilmeldingsfunksjon som går på funksjonelle feil. 

 Tilbakemeldinger om løsningen – feil, kommentarer, forslag til videreutvikling (funksjonalitet, 
layout) 

6.2.2 Brukerkommentarer 

For hver POI skal brukeren kunne legge igjen en kommentar som er synlig for andre brukere. Her kan man 
fortrinnsvis bruke integrasjon mot Facebook. Her er vi åpne for innspill for lagring av brukerkommentarer. 
 

6.3 Deling 
Brukeren skal kunne dele til Twitter, Facebook og e-post. Selv om vi ønsker å videreformidle at det er 
KNappen som er blitt brukt, er det innholdet i appen som er det vesentlige. Dvs. selve POIen eller en 
tur/rute. (Se 4.8.2 og 7.2) 
 
Mottakeren skal kunne se det faktiske innholdet som brukeren ser uten å ha installert appen selv. Under 
ligger en vurdering av tre andre apper sine delingsvinduer på Facebook. 
 
Mottaker må se det den som deler har sett – ellers deler brukerne på «falske premisser» og den som sitter 
i andre enden føler seg lurt. 
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Figur 26 og 27 Bra Dårlig 

Kommentar-tekst For alle tre kan du skrive en 

kommentar når du deler. Det er kun 

1001 Stories som i tillegg foreslår en 

 

Figur 26 Facebook, deling fra Magic Tateball, 1001 stories og UT.no 

Figur 25 Innholdet som deles: Magic Tate Ball, UT.no og 1001 Stories of Denmark 
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ferdig tekst (som du kan endre). 

Bilde UT.no deler det faktiske bilde som er 

i posten. 

1001 Stories deler ikke bilde og 

Magic Tate ball deler kun appens 

logo. 

Informasjonstekst fra posten Ut.no gir en smakebit på hva som 

skjuler seg bak det du har delt 

Magic Tate Ball bruker kun navn på 

kunster og navn på tittel og resten på 

info om egen app. 

Annen markedsføring av appen Både Magic Tate Ball og 1001 

Stories of Denmark får i tillegg frem, 

under navnet, hvem informasjonen 

kommer fra. Magic Tate Ball 

forteller under tittel ved bilde at «I 

just shook Magic Tate ball» som 

forteller noe om appen og UT.no 

viser eget nettsted. 

 

Innholdet som deles UT.no og 1001 Stories deler faktiske 

informasjonsposter på nettside 

(usikker på om den er 

mobiltilpasset). 

Magic Tate ball peker til siden der 

du kan laste ned appen. 
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7. Tekniske forutsetninger 
 

Formidlingsløsningen skal utnytte eksisterende databaser og informasjonskilder, og den infrastrukturen 
som er bygget opp i tilknytning til disse. 
 
Dette er nærmere beskrevet her: 

 3.1 Kort omtale 

 7.3 Kommunikasjon APIer 

 Bilag 3 Kundens tekniske plattform - Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og databaser, 
API. 

 
Det bør etterstrebes at appen uten innhold tar så lite lagringsplass som overhode mulig. 
 
Appen bør støtte autorotasjon av skjermen. 
 
Formidlingsløsningen bør utnytte basisfunksjonalitet i eksisterende løsninger og tjenester der dette er 
hensiktsmessig, f.eks. 

 Pålogging og brukerautentisering – via Facebook eller Gmail (jf. tilsvarende løsninger i Digitalt 
Museum) 

 Kommentarer og tilbakemeldinger – via Facebook eller Disqus 

 Bildehåndtering – via Instagram eller Flickr 

 Video – via YouTube 

 Augmented reality – utnytte funksjonaliteten i Layar, Historypin eller Wikitude 
 

7.1 Krav til mobil-klient 

7.1.1 OS og skjermstørrelse i forbindelse med app eller hybrid (M23) 

Gitt at løsningen blir en app, og ikke en skalerbar HTML5-løsning. 
 

 Android versjon 2.3 eller nyere 
o iPhone, iOS versjon 6 eller nyere 

 Optimalisert for iPhone 5 

 Oppløsning på 1136 x 640 billedpunkter ved 326 ppi 

 Høyde/breddeformat 16:9 
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7.2 Lagring lokalt – tilgjengelig plass (M24) 
For bruk av løsning og tilgang til data lokalt, dvs. uten nettilgang, evt. pga. høye roamingkostnader. 
Alternativer for utvalg av det som skal lagres lokalt: 

1. Ferdig definerte ruter.(Se 4.8.2 og 6.3 Deling) 

For eksempel  

 Rallervegen 

 Pilegrimsleden – delstrekninger 

 Akerselva 

 Rutene/stiene i Bø/Sauherad 

2. Egne ruter eller utvalgte punkter   

Brukerens lagrede ruter, redaksjonelt lagrede ruter eller lagrede POIer. 

 

3. Punkter i en valgt avstand fra et punkt 

POIer i en valgt avstand – buffer. 

7.2.1 Oppdatering av nedlastet innhold – pålogging / registrering av bruker  

Knappen må ha en løsning som gjør at brukerne kan få oppdateringer av nedlastet innhold, og evt. nye 
objekter innenfor nedlastet innhold. Rutene skal ikke slettes ved oppdatering. 
 

7.3 Kommunikasjon – APIer  
Formidlingsløsningen skal lese data fra flere kilder og databaser. Spørring etter data skal skje via 
standardiserte og åpne APIer. Dette er nærmere omtalt under. 

7.3.1 Fagdata fra Norvegiana (M25) 

Fagdata fra fagdatabasene (jf. avsnitt 3.1) skal hentes via Norvegianas standardiserte API.  
Dokumentasjon av dette API-et finnes på https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-
API-documentation 
 
Adresse til server og organisasjon er (jf. API-dokumentasjonen):  

http://samlinger.kulturnett.no/portal/search?query=*:*&tab=all&view=table og 
http://sfj.kulturnett.no/delving/search 
 
Norvegiana-dataene kan også sjekkes i et enkelt web-grensesnitt; se http://kulturnett2.delving.org:9000/ 
 
Følgende spørreparametre er aktuelle, jf. også kravene som er formulert i denne spesifikasjonen: 

 objektid 

 koordinater, med en angitt avstand 

 kategori 

 emne / emneord 

 kommune 

 fritekst-søk, jf. avsnitt 4.7.5 
 
Data som skal utveksles mellom Norvegiana og formidlingsløsningen skal enten være i XML eller JSN-
format. 
 
Appen skal kunne lese formatene 

 .jpg 

 .png 

 .mp3 

 .mp4 

 .wmf 

https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
http://samlinger.kulturnett.no/portal/search?query=*:*&tab=all&view=table
http://sfj.kulturnett.no/delving/search
http://kulturnett2.delving.org:9000/
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 .mpeg 

 .swf 

 .wmv 
 
I tillegg må appen støtte YouTube-embedding.  

7.3.2 Kartdata - fra Kartverket standard WMS-tjeneste (M26) 

Kartdata fra Kartverket omfatter både: 
1. Topografiske grunnkart 
2. Flyfoto / satellittbilder  
3. Historiske kart 

 
Kartdata skal hentes fra Kartverkets standardiserte web-tjenester – se      
http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Webtjenester/  
Kartdata skal i første rekke hentes via tjenesten WMS-cache. 
Kartdata skal leveres i Mercator

  
projeksjon

2
. 

 
Kartgrunnlagene fra Kartverket er ferdig stylet (de kartene som er cachet, og dermed raske å bruke). Dvs. 
det er ikke mulig å endre layout eller innhold innenfor de rammene som Kartverket har satt i sin standard 
WMS-tjeneste. Men det er mulig å bestille (utvikle) egne kartgrunnlag, evt. med et redusert innhold, 
innenfor rammene av prosjektet. Dette avklares evt. i detaljspesifikasjonen. 
 
Alternativt kan man tilordne et annet målestokksområde til de anbefalte kartlagsnivåene, slik at man viser 
et ikke fullt så detaljert kart i praksis. Dvs. velge kartlaget «over» i pyramiden med ferdige kart.  

7.3.3 Wikipedia-artikler (M27) 

Wikiartikler skal hentes via Wikipedias egne APIer, dvs. MediaWiki web-service API - 
http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page 
 
Alternativt kan wikidata hentes via tredjeparts løsninger: 

 DBpedia http://dbpedia.org/About 

 WikiLocation - http://www.wikilocation.org/  

7.3.4 Instagram 

Fotografier fra Instagram skal hentes fra Instagrams eget API: http://instagram.com/developer/ 

7.3.5 Folketellingsdata (M28) 

Digitalarkivet (fra Arkivverket) presenterer dokumenter fra arkivene (kildemateriale) i digital form.  

Digitalarkivet omfatter databaser/tabeller, fulltekst-avskrifter, bilder og lyd. 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/ 

 

KNreise skal presentere folketellingsdata (1910) knyttet til adresser (boliger). Alle adressene er registrert 

med koordinater. Adressene er stedfestet som punkter. 

 

Data fra Digitalarkivet skal benyttes via Digitalarkivets apier: 

                                                        

2
 Kartverket anbefaler mercator, da dette er støttet «out of the box»  både i IOS, Android og på Windows Phone. 

Kartkontrollen til Håvard Sataøen støtter imidlertid både mercator og UTM. De «cachede» tjenestene til 

Kartverket støtter både UTM og mercator. Vi jobber også med å kunne levere mercator fra Norge i bilder. 

http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/Webtjenester/
http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page
http://dbpedia.org/About
http://www.wikilocation.org/
http://instagram.com/developer/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/
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 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok.json?s=ole%20olsen (her er det bare 1 
parameter) 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok_avansert.json?fornavn=ole&etternavn=olse
n (her kan man bruke alle de samme parameterne som i avansert personsøk på 
websiden) 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/person/pg00000000577228.json (her er det 
ingen parametere. Bare "personid"). 

 http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/bosted/bf01038022005591.json (her er det 
ingen parametere. Bare "bostedsid") 

  

Det eksisterer en mobilapplikasjon Digitalarkivet (Android , IOS, Windows) som benytter disse apiene. 

Digitalarkivet er også tilrettelagt for HTML5. 

 

     

 

7.4 Åpen kildekode (M29) 
Appen skal utvikles med «åpen programvare», og åpen kildekode, dvs. kildekoden skal gjøres åpent 
tilgjengelig. 
 
KNreise-prosjektet har rettigheten til kildekoden. 
 

7.5 Universell utforming (M30) 
Appen skal følge prinsippene for universell utforming, jf. spesifikasjoner og standarder fastsatt av DiFi - 
http://www.difi.no/digital-forvaltning/universell-utforming. 
 

7.6 Tekniske forutsetninger – som får betydning for utforming av 
innhold 

1. Mobilskjermer er små, og må tilpasses omfang av tekster, bilder, etc. etter dette 
2. Utendørs bruk, med reflekser og krav til lysstyrke – krever f.eks. større kontraster i bilder og video 
3. Støy fra omgivelsene – ekstra viktig med tydelig tekst / tale / lydspor 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok.json?s=ole%20olsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok_avansert.json?fornavn=ole&etternavn=olsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/sok_avansert.json?fornavn=ole&etternavn=olsen
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/person/pg00000000577228.json
http://digitalarkivet.arkivverket.no/api/bosted/bf01038022005591.json
http://www.difi.no/digital-forvaltning/universell-utforming
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4. Begrenset batterikapasitet – ikke utarbeide for omfattende ruter (mye informasjon som skal vises 
fram) 

5. Trafikkostnader / telekostnader /roaming – må ha muligheter for nedlasting og lokal lagring 
6. Begrenset hastighet i telenettet – må ha muligheter for både nedlasting og lokal lagring 
7. Liten skjerm – og dermed tilsvarende liten plass til knapper, menyvalg, etc. Spesielt ved kjølig vær, 

utendørs, kalde og stive fingre 


