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Film - det nye landskapet 

Film: http://video.kartverket.no/vi-bygger-
det-nye-landskapet

Andre videoer fra Kartverket
http://video.kartverket.no/

Andre videoer fra Kartverket om Genorge
http://video.kartverket.no/search/perform?search=
geonorge

http://video.kartverket.no/vi-bygger-det-nye-landskapet
http://video.kartverket.no/
http://video.kartverket.no/search/perform?search=geonorge


Strategi og forankring 



Geodata som viktig del av digitaliseringpolitikken
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Regjeringen med ambisiøse mål:

Visjon: Norge skal være 
ledende i bruk av geodata  

1. Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag
av geografisk informasjon som 
møter viktige samfunnsbehov

2. Felles løsninger og teknologi som 
understøtter effektiv 
oppgaveløsning og åpner for nye 
bruksmuligheter i samfunnet

3. Et velfungerende samspill om 
forvaltning, deling, utvikling og 
innovasjon mellom aktørene i både 
offentlig og privat sektor 

4. Rammebetingelser som er 
forutsigbare og godt tilpasset 
utfordringene i det digitale 
samfunnet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-geodatastrategi---alt-skjer-et-sted/id2617560/?q=geodatastrategi

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-geodatastrategi---alt-skjer-et-sted/id2617560/?q=geodatastrategi


Tiltak som understøtter samfunnsutfordringene
- egen tiltaksplan 

• Brukerfokusert 

• Utvikle «kunnskapsgrunnlag»

• Utnytte teknologi/ metoder-FOU

• Fellestiltak og sektorvise tiltak 



Metodikk for å utvikle og evaluere en 
geografisk infrastruktur 



Brukere 

Dataeiere 



Beredskap og 
krisehåndtering

Landbruk

Kyst-
næring og 
hav-
forvaltning

Innovasjon, 
næringsutvikling

Det offentlige Norge samarbeider for å skape og dele data 
– og gi felles enkel tilgang

Arealplan & 
byggesak

Datakilder - etater



Typisk behov
- prioritere store brukere og offentlige arbeidsprosesser 

Landbruk, bønder

Beredskap og krisehåndtering



Geografiske data
Kunnskapsgrunnlag

Lokasjon – hva finnes nær meg?
Geografisk fordeling – hva finnes hvor og hvorfor? 

Hensyn - muligheter



Datatema som deles 

Krav om deling; Geodataloven 34 tema, DOK-PBL 140 datasett
- data må også skapes 



VI SLÅR PÅ LYSET UNDER VANN!
Marine grunnkart i kystsonen

Etablere marine grunnkart – tiltak 6                



Detaljkart fra kommunene (FKB)- Stor 
digitaliseringsreform- kommune-stat

• Sentral løsning
• Innføring fra 2016
• 362 kommuner pr 2019  

• 300 mill objekter 
• 2000 daglige oppdateringer i systemet

Transaksjonslogg: Oppdateringer i FKB-
Bygning i Sarpsborg siste måned

GEVINSTER:
• Ferske og like data
• Samlet/målretta arbeid med datakvalitet
• Sparte ressurser på forvaltning og automatisert dataflyt



Digitalisering og digital 
tilgang til arealplaner
- papir – scan – digital a-b-c

• Kommuneplan

– 322

• Reguleringsplan

– 401 kommuner 

– 87000 planer totalt 

• Prosess fra 2010

• Felles nasjonal tilgang 2019



Seismisk aktivitet, fiskebestand, dybde..



Regional aktivitet – kommuner og 
fylker

Flomveier - styrtregn

Flom»veier» – styrtregn
NVE
Avhengig av info fra Kartverket, 
SVV, BaneNor, Kommuner mv



Stabilitets-
vurderinger
med radardata

NGU
fra 2019

Insar –oprasjonall bruk– tiltak 14                



Gjenbruk av data etter offentlige krav, T12                                 

Data oppstår i mange private prosesser (KU, konsesjon, 
utredningsplikt) - må ta vare på data innsamlet etter 
offentlige krav  - i dag går store verdier tapt



http://www.govtech.com

https://www.spar3d.com

Augmented
reality

UAV

Linked
data

Satellitt -
sensorer

Stordata -
analysemetoder 

Infrastrukturer

Maskinlæring

Øke fokus på georelatert forskning- forskningsprogram? 

ITS Forskning, T24                                 

3D-BIM



Geonorge
- samhandling for bedre tilgang



Norg-e digitaltNorge digitalt – samhandling 
på tvers

• 600 (528) parter

• Kommuner

• Fylkesetater

• Nasjonale etater

• Kartverket

Foto: Istock / Illustrasjon: Kartverket





Nasjonal fellesløsning og verktøy for 
dokumentasjon og dataflyt



Data i Geonorge

Antall :

Etater med data 43 + komm

Landsdekkende datasett: 550

API’er: 480



Åpne standarder 

ISO
OGC
Inspire- EU
Nasjonale  - sosi
Produktspesifikasjon pr datasett
Teknisk rammeverksdokument  - 2019

Gir stabile, forutsigbare data  - viktig for brukere
Åpner for mange aktører – bruke, innovere   



DATA REGISTRERES DATA DISTRIBUERES
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Datatilgang

Geonorge

…

Dataeiere

Kyst-
verket

NVE

Fiskeri-
dir

Datavarehus
DB

API

API

API 1

 Geonorge nedlastnings-
API

 Atom Feed
 WFS
 Massiv-klient
 (Geonorge kartkatalog)

UML

API 2

API 3

API 4





Geonorge  - effektiv produksjon 24/7

Workflow management (specifying processing frequency etc ) and monitoring

Input
- api’s



Geoportal  - viktig verktøy for brukerne 

• Abonnere på 
data

• Informasjon 

• Statistikk



Kartverket med 
tett oppfølging  
av etatene
- krav til 
leveransene

• 50 etater

• 400+ kommuner

• Tiltaksplaner

• Milepæler

• Progresjon

• I hht standarder

• Kvalitetskontroll

• Monitorering 



Infrastrukturen krever en 
organisasjon 
• Koordinering
• Drift og utvikling 
• Avtaleverk
• Møtesteder

• Forum
• Arbeidsgrupper 



Bruksmønster i endring
- Fulldigitale arbeidsprosesser krever 
gode, oppdaterte, fullstendige data



Svært mange etater tilbyr, felles ressurser,  
felles tilgangspunkt 
- Data til å stole på – siste versjon av fagdata
- Enkel tilgang – standardisert – forutsigbart 
- Tjenester – API  - maskin til maskin

Brukere Geoportal
Felles

infrastruktur

www.geonorge.noN
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Bruken er i endring        

http://www.geonorge.no/


Full-digitalisering av offentlige prosesser 

• Automatisering

• Sertifisering

• Må kunne stole 
på kildene

• Informasjons-
sikkerhet



Byggesak –digital arbeidsprosess – flyt –kommune

Oslo kommune

DiBK-KS-fellestjenester bygg

MÅ ta grep - Forenkling av budskap 
– jobbe med innholdet 



Aktiv dialog og analyse av brukerbehov



Aktive samhandlingsarenaer 
mot ulike brukergrupper

Beredskap
og krise 

Arealplan 
og 

byggesak 

Byutvikling Energi-
forvaltning

Forskning 

Eforvaltning

Geonorge

Viderebruk
og nærings-

utvikling

Kystsone-
planlegging 

og blå 
økonomi

• Dugnad

• bidra med egen info 

• delta i utviklingen,

• være pådriver



Oppsummering



Etater

System-
leverandører

Kommuner –
off. 

saksbehandling

Privat-
personer

Næringsliv 

Kartverket
Geonorge

infrastruktur

Geo-økosystem med mange komponenter og aktører
- understøtte et fulldigitalt samfunn – geo er inne i «alt» – komplekst- skjørt

Data 

Teknologi 

Regelverk 

Kompetanse

Ansvar 

Kapasitet 

Drift 

Roller 

Organisasjon 



Arvid Lillethun 
Fagdirektør – geografisk infrastruktur
Landdivisjonen
Kartverket 

arvid.lillethun@kartverket.no

mailto:Arvid.lillethun@kartverket.no
https://www.geonorge.no/

