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Hovedelementer

• Geodatastrategien – status og 
videre løp (?)

• Handlingsplan

• Prosessen frem til første 
versjon

• Foreliggende versjon

• Forutsetninger, valg

• Tenkt struktur og design

• Foreløpige tiltak

• Videre prosess

• Gevinstrealisering…?



Nasjonal geodatastrategi – hva skjer?

• Foreliggende forslag levert KMD 14.februar 2017

• Svarbrev fra KMD 10.juli 2017

• Svært positive tilbakemeldinger, men signaliserer at 
strategien ikke er tenkt forankret i regjeringen – og 
at hovedmål 4 «tas ut» av strategien

• Dårlig mottatt både av samordningsgruppe og 
nasjonalt geodataråd

• Nytt møte med politisk ledelse i oktober

• Chaffey gjentok at forslaget var svært godt mottatt, 
men at spørsmålet om forankring i regjeringen ikke 
hadde vært diskutert – men at de ville ta saken 
tilbake og vurdere en slik forankring

• Siste kjente utvikling i saken er at den er/har vært på 
såkalt departementsforeleggelse…



KMD’s siste uttalelse i saken

• «KMD ønsker å se denne strategien i sammenheng med andre 

strategier som nå utarbeides med grunnlag i Digital agenda og 

• har nå involvert andre departement til å komme med 

sine innspill til dette arbeidet.

KMD er også opptatt av at arbeidet med handlingsplanene 

føres videre med basis i utkastet til geodatastrategi

Regjeringen har identifisert data fra fem sektorer som anses som 
samfunnsøkonomisk verdifulle. Regjeringen vil utarbeide strategier,
og der det er hensiktsmessig, handlingsplaner, for disse sektorene:

• Kultur
• Forskning og utdanning
• Statlige utgifter
• Transport og samferdsel
• Kart- og eiendom (Geodata)



KMD sin bestilling til Kartverket –
tildelingsbrevet for 2018

• Ferdigstille en handlingsplan på geodataområdet som skal 
understøtte digitalisering i offentlig sektor. 

• Arbeidet skal bygge på målene i utkast til Nasjonal 
geodatastrategi og skje i samarbeid med geodatabransjen 
gjennom Samordningsgruppen for geografisk informasjon. 
Frist 30.6.2018. 



PROSESS FOR HANDLINGSPLANEN
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Arbeidsgruppe

• Samordningsgruppa har utpekt en arbeidsgruppe som har ført strategien i pennen og som nå jobber 

med handlingsplanen. 

• Gruppas medlemmer: 

̶ Frode Skjævestad, Kystverket
̶ Hildegunn Norheim, NIBIO
̶ Frank Haugan, NGU
̶ Øyvind Martinsen, Forsvaret
̶ Espen Sveen, Statens vegvesen
̶ Rolf Bekkhus, Oslo kommune
̶ Olav Petter Aarrestad, Kartverket
̶ Erik Perstuen, Kartverket

Sekretariat: 

̶ Kåre Kyrkjeeide, Kartverket
̶ Arvid Lillethun, Kartverket 
̶ Gjermund Lanestedt, Agenda Kaupang 

• Mål om første versjon i løpet av juni 2018



Møte med privat sektor



Handlingsplan med tiltak

• Skal få fram bredden i aktivitet, satsninger og økonomi knyttet til 

den nasjonale geografiske infrastrukturen

• Skal favne over aktuelle fellestiltak

• Skal inkludere sektorenes større investeringer i geodata – med 

relevans for aktører på tvers i infrastrukturen

• Kriterier for å inkludere tiltak, datasett og programmer

• Skal angi status, tidsfase, prioritet og ansvar

• Skal ha en kjent prosess for videre utvikling

• Krever en mobilisering av engasjement for å få innspill fra 

berørte aktører, analyse og prioritering av foreslåtte tiltak, 

peke på ansvar mv. 

• Vil bli en digital, nettbasert plan som tillater løpende ajourføring og 

god tilgjengelighet.



Nasjonal geodatastrategi og handlingsplan på nett
geoNorge.no

Kari

Informasjon om prosessen og sammenheng
med øvrige strategier. Lenke til 
dokumentet og strategiens nettsted.
Kommunikasjonsmulighet/innspill….

Geodatastrategi

Handlingsplan

Nettsted for oversikt og enkel tilgang  
til strategiens mål og delmål. 
Lenke videre til handlingsplan.

Presentasjon av handlingsplanen med «faktaark» og 
beskrivelse av det enkelte tiltak. Kobling videre til 
utfyllende informasjon om tiltakene i handlingsplanen. 
Vider kobling til planer, prosjektforslag, nettsider etc.



http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Strategi og handlingsplan – digital plattform



Strategi og handlingsplan – digital plattform



Strategi og handlingsplan – digital plattform



Strategi og handlingsplan – digital plattform



HANDLINGSPLANENS BAKTEPPE – 27 DELMÅL
Strategien viser retning for arbeidet med geografisk informasjon hos alle 
bidragsytere til den nasjonale infrastrukturen, så vel offentlige som private, og gir 
forutsigbarhet for brukerne. 
Ansvaret for iverksetting av tiltakene i strategiens handlingsplan vil i all hovedsak 
ligge i offentlig sektor. 
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TILTAK NN: 
OVERSKRIFT SOM BESKRIVER TILTAKET

Kort generell beskrivelse av bakgrunn og formål med tiltaket.

Opplisting av aktiviteter
- Aktivitet 1.
- Aktivitet 2.
- ……….

Gjennomføring: 2018-20NN 
Ansvarlig: Etat/samarbeid/aktører….
Kobling til strategiens mål og delmål

Bilder som illustrerer tiltaket

Angivelse av plassering i verdikjeden



Privat sektor – aktuelle tema og innspill

• Prising av data - Prising hemmer innovasjon og bruk.

• Kjernedata og offentlige fellestjenester - støtter en offentlig «kjerne». 

• Kartlegging av behov gjennom tjenestedesign-/brukerreisemetodikk. 

• Infrastruktur og deling av data offentlig/privat - Privates plikt til å dele 
samfunnskritisk informasjon må diskuteres. 

• Lære av og tilnærme seg Smart Cities-utviklingen - en god del byer 
som er aktive allerede. Behov for å utvikle nasjonal infrastruktur.

• En større forskningssatsning innen Geomatikk i vid forstand
- gjennom at det etableres forskningsprogrammer. 

• Avklare rollen til Geonorge og de øvrige fellesløsningene

• Personvern - må sees i perspektiv av implementeringen av GDPR. 



Tilbakemeldinger på strategiens delmål - «hot topics»
I strategiprosessen er det kommet forslag til områder der det er spesielt viktig å komme opp med tiltak. 
Dette er et bakteppe for de utvalgene av tiltak vi i første omgang tar videre i handlingsplanen. 
Det skal avklares prosess for oppfølging av innspill/forslag til tiltak for årlig revisjon av handlingsplanen. 
(Rød – oransje – gult i figuren indikerer mange til få innspill i prosessen så langt)
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DATAINNHOLD - KUNNSKAPSGRUNNLAGET

Mengden digital informasjon i samfunnet vokser eksponentielt. 
Geografisk informasjon er ikke noe unntak. En rekke aktører i 
samfunnet bruker store ressurser på å samle inn stedfestet 
informasjon på ulike måter. Årlig gjøres det milliardinvesteringer 
i nye data her i landet.

Statlige etater og kommunesektoren samler inn og forvalter 
geografisk informasjon som utgjør grunnpilaren i det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget. Informasjonen brukes i ulike former for 
saksbehandling, men inngår også som del av ulike offentlige tjenester. 
Informasjonen er dessuten utgangspunktet for verdiskapning i 
næringslivet og nytteanvendelser for oss alle. 



Foreløpig liste av aktuelle tiltak



Foreløpig liste av aktuelle tiltak



TILTAK K1: 
KJERNEDATASETT SOM INNGÅR
I INFRASTRUKTUREN SKAL IDENTIFISERES 
Disse datasettene er fundamentet for hele infrastrukturen. 
Etablering, drift og vedlikehold krever store ressurser. 

- Det skal utarbeides nasjonal oversikt over datasett som er 
viktige for mange oppgaver og utfordringer i samfunnet. 
- Oversikten vil være et underlag for oppfølging av strategiens 
delmål og skal angi status med hensyn til utfordringer og gap.
- Det skal utvikles metodikk for å kartlegge om datasettene er 
faglig og tematisk tilrettelagt for bruk - slik at de understøtter 
innbyggernes, forvaltningens og næringslivets behov.
- Kartlagte brukerbehov knyttet til viktige arbeidsprosesser skal kunne 
legges til grunn for forbedringstiltak og utvikling av felles løsninger.

Gjennomføring: 2018 – deretter løpende 
Ansvarlig: Kartverket/Norge digitalt/privat
Delmål: 1.1, 1.2



FOR PRIORITERTE KJERNEDATASETT MÅ DET KARTLEGGES 
UTFORDRINGER KNYTTET TIL STRATEGIENS DELMÅL
Dataeiere og brukere må komme med innspill til utfordringer og gap. Matrisen viser forslag til delmål i 
geodatastrategien som er mest relevant for videre kartlegging av utfordringer og gap:
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TILTAK K3: 
SIKRE GEONORGE SOM PLATTFORM FOR NASJONAL
TJENESTEBASERT INFRASTRUKTUR
- Geonorge skal videreutvikles og sikre en effektiv dataflyt 
på tvers av sektorer og nivåer i samfunnet. 
- Sikre finansiering av den videre utviklingen basert på 
brukerbehov og på den måten bidra til forutsigbarhet 
for aktører som er avhengige av god tilgjengelighet.
- Geonorge skal videreutvikles som en nasjonal 
tjenestebasert felleskomponent med standardiserte 
grensesnitt som enkelt lar seg integrere i brukerapplikasjoner.
- Sikre kvalitet på datainnholdet gjennom å tydeliggjøre kravene 
til bruk av Geonorge i relevante regelverk og rundskriv. 
- Etablerer et samarbeid med et utvalg involverte etater om å 
utarbeide en plan for gevinstrealisering for Geonorge. 

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Kartverket/Norge digitalt
Delmål: 2.1



TILTAK K6: 
ETABLERE SAMARBEID OM REALISERING AV
MARINE GRUNNKART I KYSTSONEN
Realisere etablering av marine grunnkart i Norge, 
som er dybdedata og ulike grunndata for kystsonen. 
Vesentlig for å understøtte regjeringens satsning på 
blå økonomi, vekst i akvakultur, bærekraftig 
forvaltning av og sikker transport i kystsonen.

- Sikre finansiering og oppstart av programmet
- Innsalg mot privat sektor og nye aktører
- Gjennomføre piloter  

Gjennomføring: 2019-2025 
Ansvarlig: Kartverket/Etater/Norge digitalt



TILTAK K7: 
LEGGE TIL RETTE FOR OG DEMONSTRERE
PUBLIKUMSBASERT DATAFANGST
Samfunnet utnytter publikum som ressurs for innsamling 
av data – såkalt crowdsourcing. Dette representerer et 
potensial for supplerende innsamling av data til infrastrukturen. 

- Sammen med tjenesteytere, private organisasjoner og 
offentlige etater skal det demonstres hvordan publikum 
kan utgjøre en ny ressurs for datafangst - piloter.
- Dokumentere erfaringer eksisterende løsninger for 
crowdsourcing og hvordan dette kan understøttes bedre enn i dag. 
- Prinsipper for åpenhet og eierskap må avklares - veiledning. 
- Behovet for nye datastandarder og tjenester for datafangst, 
kvalitetsmerking, moderering og forvaltning må utredes.
- Utrede muligheter for bedre tilrettelegging og utnyttelse 
av publikumsbasert datafangst. Foreslå tiltak for videre utvikling,
eksempelvis tilgang til grunnkart.

Gjennomføring: 2018-2020 
Ansvarlig: Kartverket/Privat sektor/Norge digitalt



vgvgTILTAK R1: 
FINANSIERINGSMODELL FOR NASJONAL
GEOGRAFISK INFRASTRUKTUR
Departementet vil sette i gang et arbeid med nærmere 
oversikt over dagens finansieringsmodell for geografisk 
infrastruktur i Norge, utfordringer ved den, konsekvenser 
av å endre den og forutsetninger for å sikre en best mulig 
felles geografisk infrastruktur hvor det legges vekt på det 
offentliges, næringslivets og andre brukeres behov. 
I dette skal det også vurderes mulighetene for differensierte 
løsninger for samarbeid. En målsetning er en samarbeidsmodell 
som i enda større grad kan gi bredt forankrede forpliktelser 
om videreutvikling av den geografiske infrastrukturen. 

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Kommunal- og moderniseringsdepartementet



TILTAK R2: 
SYNLIGGJØRE GEVINSTREALISERING
AV GEOGRAFISK INFRASTRUKTUR
Offentlige virksomheter har store interesser i infrastrukturen. 
I digitaliseringsarbeidet skal det realiseres gevinster av de 
investeringer som er gjort i kunnskapsgrunnlaget. 
Geografisk informasjon skal tas i bruk på bred basis og på tvers 
av sektorer og forvaltningsnivåer, og gi effektive beslutningsprosesser 
og en mer kunnskapsbasert forvaltning. 

- Utarbeide veiledning og gjennomføre gevinstrealisering
- Verdien av geografisk informasjon skal synliggjøres gjennom et 
offensivt kommunikasjonsarbeid knyttet til realiserte gevinster.
- Gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser for nye anvendelsesområder. 
- Målrettet innsats som kan bidra til å sikre finansiering og bidra 
til mer innovasjon og næringsutvikling. 
- Gevinstrealiseringen bør følges opp gjennom sektorenes styrings- og rapporteringssystemer.

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Kartverket/Norge digitalt



TILTAK R3: 
VIDERE UTVIKLING AV SAMARBEIDSMODELLER
OFFENTLIG - PRIVAT

- Det skal etableres faste fellesarenaer for avklaring av 
ansvar og samordnende tiltak mellom offentlig og privat sektor. 
- Mulighetene for å utnytte virkemidler for samarbeid (OPS) 
og innovative offentlige anskaffelser skal utredes nærmere.
- Det må informeres om innovative tiltak som kan påvirke 
organisering og gjennomføring av det offentliges oppgaver.
- Koble privat sektor og geodatamiljøet når det gjelder viktige
premisser ved offentlige anskaffelser. 
- Bidra til innspill rundt videre utvikling av regelverk rundt offentlige anskaffelser. 
- Forutsigbarhet rundt datatilgang og lisenser
- Være katalysator for felles FoU aktiviteter.
Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Norge digitalt/Privat sektor



TILTAK P1: 
KVALITETSHEVINGSPROGRAM FOR MATRIKKELEN
Matrikkelen med informasjon om bygg, eiendom og adresse er av de mest sentrale fellesregistre i Norge. 
Svært mange offentlige etater er avhengige av høy kvalitet, fullstendighet mv. Det er en kjensgjerning at 
kvaliteten i Matrikkelen er for dårlig for mange formål. Det må settes inn konkrete tiltak for forbedring av 
informasjonen og bedre rutiner for mottak av oppdatert informasjon inn i Matrikkelen. 
Kom: Kvalitetsheving av B-delen med fokus på brukerbehov (se strategi for bygningsdelen i matrikkelen 
som skal på høring i 2018). Gjennomføre brukerreiser for saksbehandlere, næringsliv og innbyggere. Det 
er viktig at det er harmoni og entydighet mellom PBL og krav til føring av matrikkelen. Kvalitetsheving av 
digitalt eiendomskart; er ressurskrevende, men man kan for eksempel ta i bruk lovverk slik at grensene 
måles opp i plan og byggesaker og ved salg av eiendom.
Nibio: forbedre kvalitet, også i utmark

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Kartverket/Norge digitalt



TILTAK P4: 
UTVIKLE EN FoU-STRATEGI OG FORSKNINGS-
PROGRAM PÅ GEOGRAFISK INFORMASJON

FoU tiltak for videre utvikling av den geografiske 
infrastrukturen som kan bidra til bred mobilisering og 
bedre organisering av den samlede innsatsen. Det er 
et behov for bedre å understøtte forsknings- og UH-sektoren.

- Utvikle en strategi på FoU området
- Utrede et forskningsprogram for FoU på geografiske data, 
geografisk teknikker og geografiske teknologier. 
- Sikre at geomatikkfag kommer tydeligere inn i NFR sine
satsinger - ikke bare som støttefagfelt. 
- Komme i dialog om innpass på eksisterende arenaer/programmer.
- Konkret innsats på forskning på nye geo-datakilder
- Vurdere å etablere et felles kompetansemiljø rundt analyse, 
statistikk og stordata

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: NIBIO/Norge digitalt (ikke konferert med NIBIO)



TILTAK P5: 
GJENNOMFØRE MULIGHETSSTUDIE 3D
Gjennomføre en mulighetsstudie for videre utvikling av hvordan 
3D geodata skal inngå i den geografiske infrastrukturen.
Mulighetsstudien vil omfatte beskrivelser av tiltak og oppgaver 
innenfor hele verdikjeden: 

- Viktige brukstilfeller innenfor offentlig og privat sektor - eks 
innbygger- og politikerdialog. Kobling til brukerreiser
- Innhente og kartlegge erfaringer og god praksis fra andre land
- Behov for videreutvikling av standarder og spesifikasjoner 
- Behov for tilpasninger av produksjonslinjer og produkter
- Gjennomføre testprosjekt for moderne datafangst 
- Behov for harmonisering og brobygging mot andre fagområder 
- Utredning av krav til et nasjonalt forvaltningsregime 
- Foreta enkel gevinstvurdering ved å iverksette tiltakene.
Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Kartverket/Norge digitalt



TILTAK P7: 
UTREDE EN NASJONAL FELLESTJENESTE FOR 
FORVALTNING AV DYNAMISKE GEODATA
Et samarbeid mellom alle aktorer med forvaltningsansvar for relevante offentlige data i et felles 
rammeverk – en metadata-styrt distribuert virtuelt datasenter med ADC-konseptet som fundament
● Bygger på eksisterende strukturer hos den enkelte dataforvalteren
● Forventete virkninger:
- Økt bruk av offentlige data ved forenkling av tilgang
- Større nytte av investeringer i datainnsamling gjennom langsiktig bevaring
- Bedre muligheter for flerbruk av data
- Sammenknyttet infrastruktur for a formidle operasjonelle data
- Referansegrunnlag for ettertiden
- Transparens og sporbarhet av beslutninger tatt på bakgrunn av data
- Styrke samarbeidet mellom relevante forvaltnings- og forskningsinstitusjoner
- Effektivisering av offentlige etater
● MET har laget prosjektplan ≪Enhetlig forvaltning av dynamiske geodata≫
- Starter som MET internt prosjekt i 2018
- Kan danne basis for et fler-institusjonelt samarbeidsprosjekt (til dels allerede i gang)
- MET er villig til a lede

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: Met/Norge digitalt (ikke konferert med Met)



TILTAK P8: 
OMFORENT BESKRIVELSE AV RAMMEVERK FOR SIKKER OG EFFEKTIV TEKNOLOGISK 
SAMVIRKE/SAMHANDLING
Rammeverket må gi krav og anbefalinger knyttet til å sikre best mulig interoperabilitet men vil også 
omhandle formater, koordinatsystemer, metadata, api’er, modellering, registerinformasjon mv. Det er også 
nødvendig at rammeverksdokumentet gir krav og anbefalinger som sikrer  horisontal integrering med 
andre infrastrukturer (ITS, BIM, etc,) samt vertikal integrering med IKT politikken (Digital agenda).

▪ Dette er et viktig dokument til bruk i spesifisering og kravsetting – også overfor leverandører
▪ Bør bygge på de vedtatte arkitekturprinsippene og beskrive hvordan de store infrastrukturer henger 

sammen
▪ En nettversjon er ønskelig og nødvendig tilrettelegging for dette bør vurderes
▪ Det er viktig å få kommunal deltakelse i arbeidsgruppen
▪ Dokumentet forankres i samordningsgruppa for geografisk informasjon

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: KV/Norge digitalt/
Systemleverandører 



VEIEN VIDERE: 

06.02  - Møte med privat sektor – Abelia, Virke, IKT-Norge
08.02  - Møte arbeidsgruppen
13.02  - Møte geodatarådet
01.03  - Møte samordningsgruppen
14.03  - Geomatikkdager
XX.04  - Møte arbeidsgruppen
15.04  - «Høring» fram til 14.05
17.04  - KV Land møte med KMD
XX.04  - Nytt møte med privat sektor
15.05  - Møte geodatarådet
24.05  - Møte samordningsgruppen
XX.06  - Møte arbeidsgruppen
25.06  - Overlevering 




