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Del a:
Geonorge – verktøy for 

realisering av Digital agenda 



Geonorge er fundert i 

• Geodataloven
• Plan- og bygningsloven 
• Geodatatrategien
• Digital agenda

• Kjerneaktivitet for 
realisering av 
digitalisering av offentlig 
sektor, innovasjon og 
verdiskapning



Geonorge –felles tiltak for å dekke 
felles behov 

Krise-
håndtering

Areal-
planlegging 

Byggesak

Hav-
forvaltning

Langsiktige 
samfunns-
sikkerhetstiltak

Det offentlige Norge samarbeider – verktøy som gir kvalitet, 
forenkler, effektiviserer og gir felles enkel tilgang
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Alle sektorer er brukere 







Det grønne skifte
Klimatilpasning

Blå økonomi







Offentlige 
kvalitetsdata 

tilgjengelig på 
kontor og felt





Geonorge

Metadata, pekere, 

tilgang til  
tjenester, tilgang 

til data  

Fagdata
Sektordata

Grunnkart 
og basis 
geodata

Fagdata
Sektordata

Fagdata
Sektordata

Fagdata
Sektordata

Geonorge og infrastrukturen skal levere 
til storbrukere i offentlig forvaltning 

Beredskap

Energiplan

Forsvar

Arealplan

Kystsone-
forvaltning

Kulturminner

Forskning

Transport



Brukerbehov og samarbeid

Geonorge 

Vi prioriterer nå store brukere- samarbeid – grupper, f.eks. beredskap 



Del b: 
Geonorge – system 

og verktøy    



Verktøy  - for hvem?

Innholds-
leverandører 

Slutt-
brukere 

Tilrette-
leggere -

systemeiere

Geonorge



Kartkatalogen – viser tilbudet



Vis i kart



Kartkatalogen – viser tilbudet



Nedlastning via handlekurv



Geonorge – distribusjon

• Standardiserte data
• API/Tjenester - wms, wms, wfs, rest

Antall datasett 
levert som WFS 



Modellriktig distribusjon



Verktøy for etater-
registrere og aktivere data



Geonorge – kvalitetsinfo

https://status.geonorge.no/wms/
https://status.geonorge.no/wfs/

https://status.geonorge.no/wms/
https://status.geonorge.no/wfs/


Kvalitetsheving av tjenester 
er nødvendig



Oppfølging og tilbakemelding 

DOK, auto-kontroller, smilefjels, effektivt



Materiale for å forenkle 
bruk







Alle kommuner bruker Geonorge 
til å registrere sitt DOK

https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-
kartgrunnlaget/dekning?fylke=20&dataset=041f1e6e-
bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b

https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt
https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget/dekning?fylke=20&dataset=041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b


Del c: 
Hvilke data og tema er 

tilgjengelig? 



Oppgaver 



Flyfoto og høydedata – 3D-modeller mv                                                  



Cultural heritage: WWII Murmansk convoys: image made of 
individual soundings in order to get maximum detail (about a 
meter). This made it possible to identify this as Liberty ship 
(135 m, 2710 built between 41-45, based on location and type 
possible PQ-17 convoy). Notice scale of plough marks.

Detaljerte sjøbunndata med kulturminneinfo                 



Kommuneplaner og reguleringsplaner



Vannkraft – kraftverk, demninger, overføring                               



Kulturminner



Aktsomhetskart – potensiell fare                            

Rasfare –
grovt kart  



Detaljkart –
skred i bratt 

terreng



Godkjente ytterpunkt og yttergrense

Akvakultur



Grunn-
forurensning



Støysoner

Må rapporteres inn i felles baser                         



Grunn-
undersøkelser -

stabilitets-
vurderinger

Kommuner må delta med sine data inn i NADAG-basen                          



Mengden kvalitetsdata i 
Geonorge øker raskt 



Del d:
Stort tilbud og avansert 

tilkobling
- store muligheter



Geonorge – mange api

• Tilgang til standardiserte data
• Data tilbys som filer i handlekurv
• Data tilbys som tjenester wms, wms, wfs, rest



Rikt innhold og gode maskin-
grensesnitt bør utnyttes 



Finn tjenester i Geonorge
fra desktop-applikasjon



Finn tjenester i Geonorge



Samarbeid



Mange bidrar – en dugnad



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 informasjon, delta i utviklingen, være pådriver



GEO





Geonorge-tilbudet skal 
dekke store bruksformål i 

samfunnet



Geonorges videre utvikling vil fokusere 
på store brukeres behov- f.eks. redning  

Geonorge 
Kystverket

Kommuner

Forsvaret

Police

Regional 
admin

Politi

Geonorge har tett dialog med disse gjennom Norge digitalt beredskapsgruppe



Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

ARBEIDSFLATE 

SAKSBEHANDLER

Søknad har kommet
inn:

GRUNNDATA

Det offentlige kartgrunnlaget

Enhetsregistret

Matrikkelen

Grunnboka

Digitale planregistre

Kommunal reguleringsplan

Folkeregistret

Kommunal tiltaksbase

Kommunale kartdata

FELLESLØSNINGER

Meldingsformidler/SvarUt

KOSTRA

Nabovarsel

Sjekk mot lover og forskrifter

FAGSYSTEM

Byggesaksmodul

Økonomisystem

Arkiv, Noark5

Lokale plansystem

Matrikkelklient

Oppdatere kartdata

Geonorge skal dekke behov ved  
digitalisering av offentlig forvaltning –

f.eks. plan og byggesak



Fra 2D til 3D

Mulighetsrommet

Avansert plan og byggesak krever 
kvalitesdata og trygge og stabile tjenester  

–

Geonorge har tett dialog det nye Geolettprosjektet som skal forenkle og sikre 
datatilgang til plan og byggesak



Geonorge - nedlastning og 
tilgang 



Geonorge – kartkatalogen
- har flere «views»
Hovedside viser produktene 
- dvs tema som tilbys 

Enge sider viser tjenester og 
api



Geonorge – nedlastning og tilgang

- formater  

• Geonorge tilbyr flere «standard» formater

• SOSI  - JA 
• GML – JA
• POSTGIS – JA 
• FGDB – Filgeodatabase - JA

• Det vil komme valg på flere formater, geoJson? 

• Geonorge er avhengig av at etater tilbyr samme 
formater – ofte gjør de ikke det – da blir det 
fragmentert tilbud



GML • Sterk vekst i tilbud av GML  
(geografisk XML)

Antall datasett 
levert som GML

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20

40

60

80

100

120

140

160

System-
leverandører ønsker 
mer GML og mindre 
SOSI-format



Geonorge – nedlastning og tilgang

- koordinatsystemer  

• Geonorge tilbyr flere «standard» koordsys

• UTM SONE 33 - JA  - etter hvert for alle data
• UTM SONE 32 – JA – kommuner, Sør-Norge
• UTM SONE 35 – JA – kommuner, Finnmark 

• Det vil komme fritt-valg opplegg for koordsys



Geonorge – nedlastning og tilgang

- oppkutting regionvis  

• Geonorge tilbyr

• NASJONAL FIL  - hele landet
• FYLKESVISE FILER
• KOMMUNEVISE FILER

• LAST NED OMRÅDE 
• Det vil komme fritt-valg opplegg for 

oppdeling, for noen data kan en velge «last  
ned område allerede



Nedlastning gjøres i en 4-
trinns prosess 

Hake av i kartkatalogens handlevogn – ett eller flere

Trykk på nedlastings-ikon øverst, tall 
viser hvor mange du har valgt

Velg område, 
format, koordsys, mv

Aktiver, trykk 
på ikoner



Du kan gjøre fellesvalg



Men ettersom ikke alle 
data finnes i alle 
formater for ditt 
område, så vi du  kunne 
spesialjustere bestilling 
pr datasett

Tar du færre datasett pr 
bestilling så blir det 
lettere



Vi arbeider for å få 
etablert «pakker» pr 
kommune



Geonorge – nedlastning og tilgang

- maskinlesbar tilgang

• Geonorge tilbyr

KARTTJENESTER
• WMS +  WMTS   - karttjenester

GEODATATJENESTER
• WFS 
• ATOM FEED
• GEONORGE NEDLASTINGS-AP 

• KAN LESES DIREKTE INN, ELLER VED ABONNEMENT 
PÅ FILER SOM LEVERES AUTOMATISK 



WFS • Svært rask utvikling i tilbudet av 
datasett som leveres som WFS

Antall datasett 
levert som WFS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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100



Api-er og 
grensesnitt

• ATOM FEED og WFS fungerer 
godt mot QGIS

• Flere andre systemer kan lese 
disse

• Se veiledere på Geonorge, 
spør din systemleverandør 
eller spør Geonorge –teamet. 
post@norgedigitalt.no

mailto:post@norgedigitalt.no


Geonorge – system

- flere funksjoner - ulike moduler 
-

Dokumentasjon 
om data  

Tilgang ved 
nedlastning 

Tilgang ved api
og grensesnitt

Kompetanse –
møteplasser –

samarbeid - fora

Administrasjon 
og rapportering

Det offentlige 
kartgrunnlaget 

Nyheter

Verktøy for 
avlevering og 

tilbud

Verktøy for 
teknisk kontroll 

Åpne data, og 
system for 

tilgangsbegrensing



Inspire
Geoportal

Web Map
Services

Geonorge-
API

National 
portals

Map
catalog

Registry

Tools

Geonorge
download

Web Feature
Services

Download
NGU

Data Product 
Specifications

Product 
Sheets

Cartography

Code lists

GML-schema

Organizations

Name
Spaces

Product 
sheet-

generator

SLD-editor

Metadata-
validator

Service 
Monitoring

Service-
validator

Geonorge
distribution

Reporting 
and

Statistics

Geonorge - komplekst system !! 

GeoNetwork
- Metadata db

Map Clients

Consepts

DOK-status

Arc Map

QGIS

Høydedata
(laser data)

Norge i 
bilder (ortho)

Metadata
Read

Metadata
Transaction

Change
Notification

Metadata
Read

Index Solr

Geonorge-
API Geonorge-

API

Metadata
Transaction

Feature
Catalogues

Input

UML-model

Symbology

Symbology
Encoding

SOSI model
registry

Enterprise 
Architect

Visualisation

EditingAPI
Read

Read
Show

API API

Map Viewer

API

Input

Metadata-
viewer

ATOM feed-
generator

Distribution

OGC:CSW

API

Metadata-
editor

DCAT-API

National 
Portal for

Open Data

Service 
Alerts EPSG codes

Inspire-
status

Read

Geonorge
CMS

SOSI-
kontroll




