SLIK FINNER DU MARINE GRUNNKART FRA SOGN OG FJORDANE
Aave Lepland og Sigrid Elvenes, NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt havbunnen på store deler av Sogn og Fjordane i svært høg
oppløsning. NGUs serie med marine grunnkart i målestokk 1:20 000 omfatter blant annet kart over bunntyper,
helning, ankringsforhold, gravbarhet, bunnfellingsområder og havbunnsterreng, og kartene er fritt tilgjengelige
for alle. NGU har tilrettelagt dataene for ulike brukergrupper, og marine grunnkart kan både studeres på
internett, brukes i egne karttjenester og lastes ned for videre analyser.
Dette er en veiledning for den som ønsker tilgang til NGUs marine grunnkart. Før du begynner bør du tenke
gjennom hvordan du vil bruke dataene:
-

Vil du først og fremst se på kartene? Gå til NGUs karttjenester på nett: www.mareano.no/kart,
www.ngu.no (detaljert fremgangsmåte er forklart under)

-

Vil du vise kartene i egne GIS-verktøy? Koble til NGUs WMS-tjenester:
http://www.ngu.no/emne/karttjenester

-

Trenger du data til videre bearbeiding, analyser, modellering eller lignende? NGUs
nedlastningstjeneste finnes her: http://www.ngu.no/emne/datasett-og-nedlasting
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WEBSIDER SOM VISER MARINE GRUNNKART
For å se på de nye dataene fra Sogn og Fjordane er det enklest å åpne en webside med ferdiglagede kart. Der
kan du også få mer informasjon om kartene. Det er flere ulike karttjenester som viser marine grunnkart, enten
hele serien eller utvalg av den. På sikt ønsker NGU å få lagt ut alle temakart i alle tjenester.
www.mareano.no/kart
På denne karttjenesten finnes det mest komplette utvalget av marine grunnkart. Kartene åpnes fra
venstremenyen, under mappene ”Andre kart” og ”Marine grunnkart”. Zoom inn på området du er interessert i,
så kommer de detaljerte kartene til syne. Du kan slå av og på alle kartlag ett og ett eller samtidig, og i tillegg
kombinere med kartlag fra andre tematiske mapper.
Utvider du kartlagpanelet kan du i tillegg endre bakgrunnskart og rekkefølgen til kartlagene, og du kan finne
informasjon om kartlagene. Verktøylinja øverst gir muligheter for lagring, utskriving og eksport av kart.
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www.ngu.no
På NGUs nettsider vises et utvalg av marine grunnkart i karttjenesten Geologien i min kommune.

Tjenesten lar deg velge fylke og kommune og utforske ulike geologiske temakart. I venstremenyen finnes tre
havbunnskart under overskriften ”Landskap”: Bunnsedimenter, ankringsforhold og gravbarhet. Du kan slå på
ett og ett kart og samtidig få opp lenker til produktark og tegnforklaring. NGU jobber med å legge ut flere
temakart fra marine grunnkart-serien i denne karttjenesten.
Via lenken til Kartinnsyn får du også tilgang til alle NGUs innsynsløsninger, deriblant maringeologiske kart. NGU
jobber med å få lagt ut alle marine grunnkart fra Sogn og Fjordane også her, men foreløpig (mars 2018) er det
bare havbunnsterreng, bunnsedimenter, gravbarhet og ankringsforhold fra området som kan sees på denne
karttjenesten.

WMS-TJENESTER
Er det behov for å ta inn marine grunnkart i egne web-tjenester eller GIS-prosjekter, for eksempel for å se/vise
dem sammen med andre data, er det enklest å bruke WMS-tjenester fra NGU. I WMS-tjenester hentes data
direkte fra NGUs databaser og symboliseres etter utarbeidede retningslinjer. Vi anbefaler å bruke WMStjenester så lenge det går an, fremfor å laste ned selve dataene og lage egne kart og tjenester. Med WMS-data
slipper du å bekymre deg for riktig symbolisering og navngiving, og dataene vil alltid være oppdatert.
Alt du trenger å gjøre er å kopiere og lime inn URL-en til tjenesten i "Add WMS-server" i ditt GIS-verktøy, eller
peke mot denne URL i tjenesten du utvikler. For mer info om tilgjengelige lag klikk på lenken GetCapabilities.
Det er to WMS-tjenester fra NGU som publiserer data fra Sogn og Fjordane-prosjektet (sammen med kystnære
data fra andre prosjekter):
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MarineGrunnkartWMS
Her finnes alle temakartene i marine grunnkart-serien. NGU vil sterkt anbefale å bruke denne WMS-tjenesten,
for ikke å gå glipp av detaljert havbunnsinformasjon, som er oppdatert og hensiktsmessig symbolisert.
URL: http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS?
GetCapabilities
MarinTerrengWMS2
MarinTerrengformerWMS2 viser grått skyggerelieff i gridstørrelse 10 til 100 m.
URL: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS2?
GetCapabilities
Mer info om alle WMS-tjenester fra NGU finner du på www.ngu.no under KARTTJENESTER.

NEDLASTING AV KARTDATA
Trenger du å laste ned selve datasettet, for eksempel for å utvikle nye kartprodukter, kjøre GIS-analyser eller ta
med dataene der kartene ikke kan nås på internett, kan dette gjøres via NGUS nedlastingstjeneste. Denne
finner du på www.ngu.no under DATASETT OG NEDLASTING. For enklest tilgang klikk her.
Gjennom nedlastningstjenesten får du tilgang til følgende datasett:




Bunnsedimenter (kornstørrelse), N25 detaljert. Dette er NGUs viktigste produkt i marine grunnkartserien, og det er dette datasettet de fleste andre marine grunnkartene bygger på.
Marin - ankrinhsforhold
Marin - gravbarhet

For å få tak i andre datasett i marine grunnkart-serien, ta kontakt med NGU på e-post: marinedata@ngu.no.
Dybdedata tilhører Kartverket og kan ikke lastes ned gjennom NGUs tjenester. Ønsker du tilgang til dybdedata,
henvend deg til Kartverkets sjødivisjon: sjo@kartverket.no.
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