
MOBIL FORMIDLING
teknologi og muligheter



Behov for nye tekniske 
løsninger

• Erfaringene så langt 

• Rammer - tid og penger 

• Brukerbehov og ønsker som er avdekket 

• Behov hos partnere og samarbeidspartnere 

• Teknologisk utvikling



Mindre og mer dynamiske 
løsninger

• Flere mindre og mer målrettede løsinger i stedet for 
en stor kompleks app 

• En løsning for alt og alle er kanskje ikke en løsning 
for noen 

• "Smidigere" prosesser 

• Think big - Act Small - Fail Fast - Learn Rapidly



• Mindre sirkler 

• Hyppigere testing og evaluering 

• Raskere tilbakemeldinger 

• Legge til rette for en vekselvirkning mellom innhold, teknologi 
og formidling 

• Utnytte kompetanse bedre 

• Alltid med tydelig fokus på gjenbruk 

• Relevans 

• Dokumentasjon og åpenhet



Mer vekt på infrastruktur
• Utnytte og utvikle felleskomponenter 

• Åpent tilgjengelig for alle 

• Bidra til å senke terskelen for utvikling av formidlingsløsninger 

• Ruter/samlinger 

• Behandling av informasjon 

• Kvalitetssikring 

• Kobling av data 

• LOD



Nye muligheter - kart og 
visualisering

• Åpne data 

• Åpne standarder 

• Lavere terskel for bruk 

• Google Maps en viktig katalysator 

• Bedre nettlesere og raskere javascript 

• Fra dedikerte kartløsninger til grensesnitt for annen 
informasjon



• Stadig større tilgang på åpne og fleksible kart- og 
visualiseringsløsninger 

• Leaflet 

• CartoDB 

• MapBox 

• Open Layers 

• +++



Litt inspirasjon





Historiske bilder
Bilder fra Norvegiana/Digitalt Museum 

Utviklet av Bjørn Sandvik - www.thematicmapping.org

http://www.thematicmapping.org












Norge Rundt på kart
Innhold fra NRK 

Utviklet av Bjørn Sandvik/NRK





Web eller «native»

• Et viktig valg for mobile tjenester 

• Flere parallelle trender som peker i ulike retninger 

• Økende andel av mobilbruk er fra applikasjoner 

• Web-grensesnitt og software-as-service stadig 
vanligere



Native - for
• Raskere, kraftigere og større muligheter for optimalisering 

• Bedre og mer kontrollert brukeropplevelse 

• Brukerpreferanser 

• Enklere å utvikle avansert funksjonalitet 

• Offline 

• Store datamengder 

• Ryddigere og tydeligere med eget ikon og dedikert app



Native - mot
• Mer omfattende utvikling 

• Tid 

• Kostnader 

• Kompetanse 

• Mindre fleksibelt 

• Installasjon og oppdateringer 

• Godkjennelsesprosesser



Web - for
• Lavere terskel 

• Kompetanse og kostnader 

• En kodebase 

• Fleksibilitet 

• Mulighet for kontinuerlige oppdateringer 

• Stadig flere muligheter 

• HTML5, CSS3 og javascript 

• Enklere å legge til rette for deling 

• Direkte tilgang



Web - mot

• Brukeropplevelse 

• Ikke full kontroll på funksjonalitet og 
brukeropplevelse 

• Vanskeligere å tilby noen typer anvansert 
funksjonalitet



Hybrid
• Det beste fra begge verdener? 

• Eks. Phonegap 

• Noen av fordelene med en native løsning, men også noen av ulempene 

• Ingen optimal brukeropplevelse 

• Begrenset optimalisering 

• Fremdeles avhengig av oppdatering og godkjennelse 

• Noen av fordelene med en web-basert løsning med også noen av 
ulempene 

• Brukeropplevelse



Noen konklusjoner for 
KNreise

• Web - i første omgang 

• Ikke nødvendigvis ekslusivt 

• Ikke nødvendigvis permanent 

• Ser også på mulighet for gjenbruk og tilpasning av 
native kode 

• Grunnleggende visning for alle nettlesere er 
uansett et naturlig første skritt



Noen eksperimenter



Krigsminnelandskap 
Troms

Fortellinger fra Digitalt fortalt











Arkitektur fra 
Byantikvaren i Oslo

Fortellinger fra Digitalt fortalt









Verneområder
Verneområder fra Miljødirektoratet og foto fra Digitalt 

Museum









Pilegrimsleden - Dovre
Leden fra Miljødirektoratet, fortellinger fra Digitalt fortalt 

og kulturminner fra Riksanikvaren











Bø og Sauherad
Fortellinger fra Digitalt fortalt, brukerregistreringer fra 

Kulturminnesøk og kulturminner fra Sidespor-pilot







Stedsnavn
Stedsnavn fra SSR/Kartverket













Målsetninger for 2015
• Et sett med gjenbrukbare mobilformidlingsløsninger 

• Tilrettelegging for gratis og enkel gjenbruk 

• Både av enkeltmoduler og ferdige løsninger 

• Nettleserbaserte og responsive løsninger 

• Innhold fra alle eksisterende datasett og typer data 

• Utvalg og sammensetninger basert på ulike kriterier 

• Tema, innholdstyper, geografiske områder etc.


