
Fornye – 
forenkle – 
forbedre… 



Hva gjør 
”bransjen” –  
og Kartverket? 

Veiledning 

Samarbeid 

 Allianser 

Utvikling 
Innovasjon 

 



Hva gjør vi i vår sektor? 

• Hva har vi gjort…? 

• Hva gjør vi i dag – og 
videre fremover? 

• Lov- og 
regelverksutvikling 

• Samspill og samarbeid 

• Viktige tiltak – som er i 
gang eller vurderes… 

• En liten nyhet til slutt 

 



Tidslinje for «vår» digitalisering 

 1980    1985     1992        1997          2003   2005  2007 2010      2015  2020         

DOK 

Ny nasjonal 
geoportal 

FKB Arealis 
portal 

Matrikkelen 

GAB 



Lov- og 
regelverksutvikling 

• Plan og bygningslov 

• Forenklinger byggeregler 

• Kart- og planforskrift – DOK/plan 

• Matrielle regler for eiendomsdanning 

• Matrikkellov 

• Lovevaluering i 2013-14 - ??? 

• Matrikkelforskrift  

• Tilpasning til ny Jordskiftelov – 
enklere å føre i matrikkel 

• Bygg uten matrikuleringsplikt 

• Jordskiftelov vedtatt (1.jan. 2016???) 

• Eierseksjoneringloven  - revisjon – vært 
på høring 

 



Lov- og 
regelverksutvikling 

• Geodatalov (?) 

 

• Sikkerhetsloven 

• Bl.a. Graderingsregimet… 

 

 

• Stort behov for en målrettet samordnet 
revisjon mellom ulike regelverk 

• Særlig aktuelt relatert bl.a. rundt 
eiendomsdanning… 



Samarbeid, allianser, 
arenaer 



Geodatapolitikk for nytte, innovasjon 
og verdiskapning  

  

Nasjonalt geodataråd 
møte 4. november 

 

 
Arena for viktige innspill: 
- Overmodne Tidstyver 
- Døgnåpen forvaltning 
- Integrasjon 
-Automatiserte og åpne 
prosesser 
- Felleskomponenter 
- Samarbeid og dugnad 
er viktig men krevende 
- Gratis data 
 



Geodatasamarbeid 
 

I dag deltar over 600 parter  
i Norge digitalt-samarbeidet 
 – deriblant alle kommunene  
og 45 nasjonale etater 

 
Oslo kommune signerer ND avtalen 



Faggruppe for satellittdata 

INSPIRE-forum 

Standardisering 

Faglig forum for forvaltning av havområdene 



Hva skjer… 

Utvikling 
Innovasjon 

 



Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) 



Pilot nasjonal høydemodell  

Tilbudsåpning var fredag 13.mars 



Forvaltningsløsning 
for høydedata  

Restarte 
prosjekt 

Ferdigstille 
konkurranse 

grunnlag 

Gjennomføre 
anbudsrunde 

Utvikle 
løsning 

Driftsetting 



Ny «Norge i bilder» 
- i løpet av 2015 



Ledninger i grunnen 

• Høringsforslag fra 
2013  

• Over 50 
høringsuttalelser 

• Samfunnsøkonomisk 
analyse i 2015 

• Vi venter spent… 



Nasjonal forvaltningsløsning for 
primærdata 

Dagens modell –  
manuelle prosesser: 

FDV 



Ny fremtidig modell for 
forvaltning av FKB-data 



«Crowd sourcing» 



Plandata 



Nye satelittdata er 
snart «på vei» 

• Norge er del av 
Copernicus! 
 

• Videre 
tilrettelegging 
for bruk av data 
over Norge i 
Norge – er 
under 
planlegging 



Program for kystsonekartlegging??? 



Kommune-
reform 



Felleskomponentene 



Tall fra matrikkelen 

4.000.000 
bygninger 

3.000.000 
matrikkel-
enheter 

2.300.000 
adresser 

• 950.000  
årlige  
oppdateringer 

• 1,4 milliarder  
årlige kall mot  
sentral 
matrikkel  
(44 i sekundet)  
 

• + ukjent antall  
kall mot  
«lokale» kopier 



Roller 
• Kartverket opptrer med  to 

roller: 

 

• Forvalter av matrikkelen 

 

• Foreslått som koordinator 
av SKATE ut fra kunnskap 
fra tidligere endringer 
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«SKATE» 
 
 
Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning.  
 
Skate skal sikre at digitaliseringen av offentlig sektor og  
utviklingen av nasjonale...virksomheter samarbeider om felles 
digitale løsninger der det er mulig og hensiktsmessig 
 



Geonorge
alt på ett sted – www.geonorge.no 

Forprosjekt 2013 
 
Hovedprosjekt 
2014 - 2016 



alt 

Hva er Geonorge? 

- Ett sted for oversikt og tilgang til all geografisk informasjon i Norge. 

 

- Effektiv og brukervennlig søkeportal mot geografisk informasjon 

 

- Navet i den norske geografiske infrastrukturen 

 

- Enkelt å bruke for alle… 

 

på 

ett 

sted 

alt på ett sted - www.geonorge.no 

 



En fornøyd bruker i 2020 

Kari 

Super  
arbeidsflate  

med integrerte  
geodatatjenester 

geoNorge.no 

Lokal 
kopi 

Bruk 

Geosynkronisering 

Støtte for analyser 

Alltid oppdaterte data 

Integrasjon i prosesser 

Alle formater og tjenester 

Åpne data med lisenser 

Felles 
Originaler 

Bruk 

Direkte 
oppdatering 

Meny: 
DOK 

Basisdata 
Temadata 
Plandata 
Ledninger 

Marine data 
Satellitt 
Norden 
Europa 

3D 
BIM 



En liten 
nyhet –  

som mange har ventet lenge 
på… 



Avtale om grensedata 

• Avtale underskrevet 16. mars 2015 
mellom Kartverket og Lantmäteriet 
 

• Gyldig til 31. desember 2016 med 
forlengelse på ett år av gangen 
 

• Mål om å øke bruken av geodata i 
grenseområdene. Utveksling av geodata.  
 

• Svenske geodata tilbys gjennom Norge 
Digitalt-samarbeidet 
 

• Betyr tilgang til geodata 10 mil inn i 
Sverige 
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Omfang på avtalen 

Fra Kartverket:  

• N50 kartdata (1:50 000) 

• N250 kartdata (1:250 000) 

• N1000 kartdata (1:1 mill) 

• ELVEG/VBASE (Nasjonal 
veidatabase) 
 

Fra Lantmäteriet:  

• Terrengkart, vektor 

• Fjellkart, vektor 

• Vegkart, vektor 

• Oversiktskart, vektor. Åpne 
data.  

• Sverigekart, vektor. Åpne data 

Området er en 100 km sone fra grensen med mindre 

justeringer rundt Østersund og Sveg.   



Avtale om tilgang til 
svenske data og tjenester 


