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Nr. Spørsmål (Question) Svar (Answer) 
 

1 Kan det være annen informasjon i heftet enn en ren nedkopiering av 
plansjene? Betyr 10 sider helt enkelt 8 plansjer + fremside og bakside? 

Det skal være samme informasjon som på plansjene i heftet, dvs en 
nedkopiering av disse. 10 sider betyr forside og bakside i tillegg til de 8 
plansjene. 

2 Hva menes med "formgivingsveiledere" i beskrivelse av krav til innlevert 
materiale? 

Her menes en visuell veileder.Formingsveilederen skal gi føringer for videre 
planlegging og prosjektering på detaljnivå. 

3 Hvor stor plass trenger rådhuset? Mellom 15.000 BTA og 20.000 BTA 

4 Kan det skaffes en dwg-fil med høyder på terreng og bygninger, et 3d 
kart? Et av lagene heter "3d hjelpelinje", men elementene har ikke z-
koordinater. 

Harstad kommune vil forsøke å skaffe dette til veie. Dette vil i så fall legges ut 
på Harstad kommunes nett-sider under konkurranse vedlegg. 

5 Dwg kartutsnittet mangler bebyggelsen og utfyllingen nord for Harstad 
kulturhus (Hamnneset). Kan kartutsnittet gjøres litt større for en 
sammenhengende kystlinje 

Årsaken til at kartutsnittet ikke har med området nord for Hamneset er at 
det ligger utenfor konkurranseområdet 

6 Efter at have hentet kortene i .sos fil format på Harstad Kommunes 
hjemmeside har jeg problemer med at åbne disse sos filer. 
Kan du hjælpe mig med dette? Hvilket programmer kan man anvende for 
at åbne disse sos kort filer? 

Sosi er en norsk kartstandard. For å åpne sosifilene må du ha et 
kartredigeringprogram som leser sosi. Hvis ikke, er det vel best å bruke dwg 
eller dxf som er et format som er mer lesbart for de fleste 
planleggingsverktøy. 

7 På kommunens sider er det ikke lagt ut kartdata i dwg-format. Vil dette 
bli lagt ut? 

Kartdata er lagt ut i dwg-format,  på Harstad kommunes nett-sider under 
konkurranse vedlegg. 

8 Vi holder på å laste ned vedleggene til konkurransen, men det er noen 
kart vi ikke kan finne på nettsiden. 
Vi savner situasjonskart i 1:1000 og 1:500, dybdekart 1:2000, 
sentrumskart. Vi savner også en dwg med gatene, kan ikke se at gatene 
ligger i noen av de tilgjengelige dwg-filene? 

Kartene er digitale, og skaleringen må deltakerne selv se på. Når det gjelder 
gatene kommer de frem ved sammenstilling av kartene. Se for øvrig Q&A 4. 

9 We would like to ask you if we can get the global information of this 
competition in english language. If possible, please send us this elements 
by mail? 

The program is in Norwegian only, and the competition proposals can only be 
submitted in the Nordic languages (DK, NO, SE) but its open for all citizens. 


