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Asplan Viak Internet AS (AVINET) er et heleid teknologiselskap 

med 12 ansattei Leikanger, Trondheim og Oslo. Virksomheten er 

fokusert på høyteknologiske løsninger som gjør bruk av 

Internett, mobil-, database- og kartteknologi. 

Asplan Viak AS (AVAS) er et heleid rådgivings- og ingeniørselskap 

med nær 450 ansatte fordelt på 18 ulike kontor i Norge. Selskapet 

er eid av stiftingen Asplan Viak. Fagområde er analyse, plan, 

arkitektur, infrastruktur og GIS/IKT 

Organisasjon 



Norgeskart appen 

Er en kart app som først og fremst er tiltenkt friluftsliv.  

 

Benytter egenutviklet kartmotor. 

 

Har en del mer funksjonalitet enn for eksempel Google kart 

• Offline topografiske kart og sjøkart 

• Orienteringskart, skredkart, skiløyper, dybdekart m.m 

• Opptak av spor med diverse grafer 

• Interessepunkter med mulighet for ulike koordinater 

• Eksport og import av punkter og spor til fil 

 

Har 157.000 unike brukere og er per i dag installert på 203.000 enheter 



Norgeskart i dag 



Norgeskart i morgen…. 
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Norgeskart – begynnelsen 

Opprinnelig motivasjon: 

•Kart på mobil til egen bruk på fisketurer i Nordmarka. 

•Mange positive tilbakemeldinger har vært en sterk drivkraft 

•Etter hvert å gjøre hobby til levebrød 
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Hva har gjort Norgeskart så populær 

• Gratis 

• Tidlig ute med de beste kartene 

• Offline tilgang på kart 

• Relativt funksjonsrik 

• Jungeltelegrafen (> 150.000 stort sett fornøyde brukere) 

• Høy plassering i Play Butikk genererer flere brukere 

 



Hvem er den typiske Norgeskart bruker? 

Vi vet ikke, men ut ifra tilbakemeldinger og henvendelser kan vi si 

Primært: 

•Turgåere, skiløpere og sykelister 

•Båtførere 

•Jegere, fiskere etc 

 

Men også: 

•Skog og landbruk 

•Personell i forsvaret og politiet 

•Private som flyr helikopter, småfly etc 

•Mindre firmaer med behov for å registrere/importere og se punkter i 

kart.  



Hvordan får vi tilbakemeldinger 

Rating i Play Butikk 1400 (ned fra 1867 for gammel versjon) 

• 20% (ned fra 30 %) av ratingene har kommentarer  

• Er av begrenset lengde og ikke så informative. 

• Begrenset mulighet for dialog (kan svare kort en gang) 

Krasjrapporter med kommentarer 

• Svært nyttige, men ikke mulig med dialog mot bruker 

E-poster 

• En del support henvendelser. Indikasjon på hva som er for vanskelig. 

• En del er ønsker om ny funksjonalitet. 

• Verdifullt å kunne ha en dialog med brukere 

Prosjekter som baserer seg på samme rammeverk 

• Verdifullt å kunne sette seg ned med kunde/brukere og diskuter 

 

 

 



Utfordringer med brukermeldinger 

• Hører kun ifra < 1% av totalt antall brukere 

• Spriker ofte veldig mye. Hvem har rett? 

• Kjenner som regel ikke kompetanse/bakgrunn til den som skriver. 

• En sjelden gang kan det ligge andre motiver bake en rating / tilbakemelding. 

• Manglende mulighet for dialog med de som melder inn. 

 

 



Dagens ratinger 

Forrige utgave (Nordic Droid): 

Dagens utgave (Kart & Apps / Asplan Viak Internet) 



Tilbakemeldinger på kartene 

Stort sett veldig positive brukere pga de gode kartene fra Kartverket.  

Men til tider trege tjenester, liten tekst på høyoppløste enheter og 

restriksjoner på nedlasting trekker ned. 

 

5-stjerner: ”-10x more details then Google Maps This is THE app for map information 

about Norway. I use this a bunch and I just love it!” 

 

2-stjerner:”- Bra kart, treeeg app” 

2-stjerner: ”-Treg lasting av kart gjør at brukervennligheten ikke er god nok. (Testet 

på Wlan og alle andre nett) Sett bort ifra dette, så er det veldig bra” 

3-stjerner: ”-Grei nok. Takk til de som gjorde dette mulig ved å frigi kartene.” 

3-stjerner: ”-Ingen navigasjon.. installerte kart lar seg ikke avinstallere med astro.. 

neste ikke norske navn i finnmark.. kart for samer..” 

3-stjerner: ”-Bra, men svalbard mangler” 



Tilbakemeldinger batteriforbruk 

En kartapp som benytter GPS er en batteri-intensiv app. Men det er få 

tilbakemeldinger som går på batteriforbruk. Noe som i seg selv er positivt. 

De få som har kommet er nok et resultat av nye verktøy som har komme til for å 

måle batteriforbruket. Men brukere kan ofte tolke disse tallene galt. 

 

5-stjerner: ”-Kjempebra turkart og dybdekart som kan lastes ned gratis og 

brukes i offline modus. Setter du telefonen i flymodus kan du fint ha denne i 

bruk i tre, fire dager. ” 

 

3-stjerner: ”-Jeg bruker 1,5 år. Dessverre bruker svært raskt batteriet selv når 

det er slått av (!). GPS er slått på hele tiden, selv om plasseringen tjeneste i 

telefonen er slått av. ” 

3-stjerner: ”-Great but... Works great, but according to battery status it is 

accountable for a third of my battery usage even when not in use!” 



Tilbakemeldinger på feil og mangler 

Krasj og feil kan bety en tapt bruker. 

En negativ rating blir som regel værende også etter at en feil er fikset. 

En bør raskt ta tak i rapporter om feil og rette disse så raskt som mulig. 

 

Krasjrapporter med logg er de viktigste med tanke på feil som oppstår.  

 

1-stjerne: ”-Bare problemer Samsung Galaxy Note 10.1 går bare svart.” 

 

3-stjerner: ”-Good .. but ... Whenever i try searching for adress is saying 

that i have to innput an adress to search for and that google search has a 

problem ... communication ...” 



Ny funksjonalitet 

Mange nyttige innspill med tanke på å avdekke behov som brukerene har. 

Men en må spørre seg om det er snakk om ønsker fra den enkelte, eller om 

det også er noe andre har bruk for. 

 

3-stjerner: ”-Savner rutenett Vedlig bra applikasjon, men hadde blitt enda 

bedre hvis det inkluderte rutenettet på kartet og en posisjonsanvgivelse med 

valg av format (lat/long, UTM, MGRS etc.)” 

 

3-stjerner: ”-Sitter i en liten lettbåt og det viser 45MOH” 

 



Noen utfordringer med brukergrensesnitt 

Stor variasjon i brukernes enheter 

• Tidligere helt nede i 3” og 240x320 oppløsning 

• Tendensen er større telefoner med 5”-6” og inntil1440x2560 oppløsning 

• Nettbrett 7”-12” med oppløsninger inntil 2560x1600 

En funksjonsrik app med mange muligheter 

 Små skjermer har plass-utfordringer med tanke på menyer og knapper 

 En bruker bør kunne kjenne seg igjen på tvers av enheter 

 Alle funksjoner kan ikke til enhver tid være synlige. Hvordan gjøre 

brukeren oppmerksom på at de eksisterer? 

Brukerne 

 Brukere med enkle behov visa vis brukere med større behov 

 Stor forskjell i kompetanse på kart og mobil 

 

 



Brukervennlighet 

De fleste uttrykker at de er godt fornøyd, men enkelte slakter grensesnittet. 

Sannheten er nok et sted i mellom. 

 

Det som oppleves som enkelt og intuitivt av en person kan være uforståelig 

for en annen. Våre 150.000 brukere representerer nå et større mangfold enn 

hva var tilfellet til å begynne med. 

 

Mange er blitt vant til brukergrensesnittet og har fulgt utviklingen i alle år, 

mens andre ser appen for første gang. 

 

5-stjerner: ”-Dette er den beste norske kartappen. Veldig lett å bruke.” 

5-stjerner: ”-Utrolig bra! Ekte turglede å kunne bruke statskart med turstier oppmerket 

og topografiske raster. Veldig profesjonelt program.” 

3-stjerner: ”-Dårlig UI Det er vanskelig å ta brukergrensesnittet seriøst.” 

3-stjerner: ”-Lite intuitivt grensesnitt Appen kan mye rart og har gode kart, men 

grensesnittet er fryktelig. Hvordan man skal gjøre de mest basale operasjoner, som 

sentrere kartet på der en er, er ikke opplagt ved første øyekast.” 

 

 

 

 



Noen utbedringer vi vil gjøre 

Utfordring Tiltak 

Brukere finner ikke 

alle funksjonene  

 

Ikke intuitiv nok 

Brukerveiledning 

 

Se på språk og benevnelser (mindre GIS-faglig) 

 

I større grad benytte multifunksjonsknapper. 

(endrer funksjon og viser tilstand) 

 

I større grad vise og skjule knapper etter hvilke objekter / 

funksjoner som brukes.  

 

Flytte funksjoner som er sjeldent i bruk over i sidepanel som dras 

inn fra siden 

Litt traust og gammel Friske opp brukergrensesnittet rent grafisk 

 

Benytte sidepanel som nå har blitt vanlig i mange apper 

 

Droppe startskjermen. Erstattes delvis av nevnte sidepanel. 



Hvor og hva vil vi med Norgeskart? 

Dilemmaer: 

• Hvem skal Norgeskart være for? 

• Hvilke brukere ønsker vi?  

• Hvilke behov ønsker vi å møte? 

 

• Betalt innhold for å finansiere videre utvikling? 

• Hvem vil betale? Og for hva? 

 



Noen tips for å få fornøyde brukere 

Svar på alle henvendelser 

• Selv uhøflige og grinete brukere bør få et høflig svar (ikke alltid lett) 

Test grundig 

• Feil vil oppstå, men rett dem raskt. 

Implementer gode innspill så langt det lar seg gjøre. 

• Men husk at brukere har forskjellige meninger! 

• Brukere som ser de får gjennomslag gir ofte de beste tilbakemeldingene. 

Brukerveiledning og informasjon 

• Selv om mange ikke leser brukerveiledninger, så bør funksjonsrike apper ha 

en enkel brukerveiledning. Norgeskart mangler i dag en god veiledning… 

• Informer om begrensinger og tilganger appen krever.  

Intuitivt og lettfattelig brukergrensesnitt 

• Norgeskart er ikke helt der i dag, men vi ønsker å komme dit. 

• Enklere sagt enn gjort når en samtidig ønsker mye funksjonalitet 



Kontakt oss 

Asplan Viak Internet AS 

E-post: avinet@avinet.no 

 

Håvard Sataøen 
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Mob: 934 22 613 
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Mob: 928 40 448 


