
Geonorge – nasjonal fellesløsning for 
digitalisering av offentlig sektor



Digitale plattformer og 
økosystemer

• Stor aktivitet og rask teknologiutvikling

• Digitale plattformer og økosystemer skaper
- avhengigheter mellom brukere, 

tjenesteleverandører og dataeiere
- nye arenaer for innovasjon

• Globalisering – store aktører dominerer

• Nasjonale verdier og kontroll utfordres



Data som ressurs for samfunnet

• Økt kompleksitet i samfunnet - behov for kunnskap

• Press på offentlig sektor – data som ressurs

• Innovasjon, grønt skifte og nye næringer

• Offentlig sektor effektiviseres og automatiseres

• Brukerorientering blir avgjørende

• Jakt på gevinster av digitaliseringen

• Vi må tilby åpne plattformer for innovasjon

• Eksempel UK: «Government as a plattform»



Geonorge - 30 år med geodatasamarbeid
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Mange bidrar og deler egne data



Genonorge som plattform



Geonorge tilbyr et økende datainnhold
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Geonorge tilbyr basisløsninger og verktøy

Nedlasting Kartografi Symboler

Statistikk Metadataeditor Validering               + mye mer



Oversikt - geografiske data 

Oppkobling - geografiske data 

Åpne API/ 
maskingrenssnitt

Organisering
Oppfølging

Verktøy  - kvalitetskontroll

Overvåking

Varsling

Abonnementsordninger for data

API – grensesnitt 

Dokumentasjon, datamodeller

Standarder

Offentlig 
sektor

Privat 
sektor

Allmennhet

Geonorge tilbyr funksjoner for digitalisering

Informasjon



Teknisk oppfølging  
Er helt vesentlig for interoperabilitet og stabile 
tilbud til brukere – Kartverket følger opp 

Desentralisert ansvar – etater skal følge standarder



Geodata og digitalisering

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

Geodataforskriften sier: 
§ 8. Nasjonal geoportal. 

Statens kartverk skal tilby en geoportal 
med søke- og visningsfunksjoner til bruk 
for allmennheten. Portalen skal gi tilgang 
til geodatasett, metadata og nettjenester. 



Digitalisering

Digitalisering handler om å bruke 
teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre. 

Det handler om å tilby tjenester 
som er enkle å bruke, effektive 
og pålitelige. 

Digitalisering legger til rette for økt 
verdiskaping og innovasjon, og 
kan bidra til å øke produktiviteten i 
både privat og offentlig sektor.



Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av 
pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig 
sektor. Rundskrivet gjelder for departementene og 
statsforvaltningen. 

Vesentlige endringer fra fjorårets rundskriv:

• Nytt punkt om brukeren i sentrum

• Omtalen av gjenbruk og viderebruk er slått 
sammen og omtale av geodata er tatt inn, 
jf. punkt 1.3.

• …..



Hvordan skal virksomheten digitalisere?

1.1 Sett brukeren i sentrum

1.2 Gjennomfør digitalt førstevalg

1.3 Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon

1.4 Følg opp informasjonssikkerheten

1.5 Bygg inn personvern

1.6 Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger

1.7 Bruk digital postkasse til innbyggere

1.8 Følg krav om arkitektur og standarder

1.9 Grenseoverskridende tjenester

1.10 Ta i bruk elektronisk faktura

1.11 Lag sourcingstrategi

1.12 Bruk skytjenester

Geodataloven setter krav om deling og tilgang til 
geodata, jf. også plan- og bygningsloven kapittel 2. 

Geodataforskriften § 15 fastsetter en forpliktende 
framdriftsplan. Kravene er i samsvar med 
gjennomføring av INSPIRE.



Felles datakatalog



Arealverktøy for havforvaltning



Egnethetsvurdering av DOK –2017

• For en del datasett begrenses egnetheten av 
at det er dårlig tilgjengelighet på datasettene. 
Der det ikke finnes nedlastningsmuligheter i 
Geonorge må  man kjenne til og bruke en 
rekke forskjellige nedlastnings-løsninger og 
portaler som ikke alltid er like enkle å finne og 
få oversikt over. 

• For å få bedre tilgjengelighet for dataene i 
DOK bør det prioriteres å få lagt inn flest 
mulig datasett i nedlastningsløsningen i 
Geonorge.



Nasjonalt geodataråd uttaler
• Rådet vil be om at KMD tydeliggjør kravene 

til at alle etater skal dele sine geodata på en 

fullverdig måte gjennom Geonorge.

• Basert på brukererfaringene for det 

offentlige kartgrunnlaget (DOK), bør KMD 

gjennomgå rutiner og krav for 

tilgjengeliggjøring, oppfølging og bruk av 

datasett som inngår i DOK. 

• Videre at Kartverket etablerer et samarbeid 

med et utvalg involverte etater om å 

utarbeide en plan for gevinstrealisering for 

Geonorge. 



Selv om utvikling og gjenbruk av fellesfunksjonalitet virker logisk, viser 
erfaringene at det ikke alltid er helt rett frem. Å bruke andres 
fellesfunksjonalitet fremfor å utvikle egen, innebærer å gi fra seg 
kontroll, og da er man avhengig av å ha troverdige og forutsigbare 
mekanismer for påvirkning. 

Kanskje dekker eksisterende fellesfunksjonalitet bare nesten 
behovet, og istedenfor å starte prosessen med å forsøke å få til de 
nødvendige endringene, er det mer forutsigbart å løse det selv, innenfor 
prosjektets kontroll. 

I et stadig mer omfattende landskap av funksjonalitet er det heller ikke gitt 
at man har oversikt over hva som finnes av fellesfunksjonalitet og 
hvordan ulik funksjonalitet kan settes sammen for å dekke mer 
komplekse behov. 

Utfordringer med fellesfunksjonalitet



Brukermedvirkning
- Strategisk/politiske beslutninger
Samordningsgruppen ivaretar eierskapet til 
Geonorge og tar overordnede strategiske 
og politiske beslutninger som skal bidra til
at Geonorge videreutvikles på en måte som 
sikrer effektiv dataflyt på tvers av sektorer 
og nivåer i samfunnet. 

Geonorge er fast tema på møtene i 
samordnings-gruppen og på underliggende 
fagfora.

Kartverket er sekretær for samordningsgruppen 
og forbereder saker basert på innspill fra partene.

Endelige beslutninger tas av Kartverket – som 
foreløpig står for all finansiering av drift og 
utvikling (kan endres ved annen finansiering).



Teknisk referansegruppe -
Videreutvikling av Geonorge funksjonalitet

• Geonorge skal videreutvikles som en nasjonal tjenestebasert 
felleskomponent med standardiserte grensesnitt som enkelt lar 
seg integrere i brukerapplikasjoner.

• Følge med på utviklingen innenfor fagområdet når det gjelder 
aktuell teknologi og standarder som kan være aktuelle.

• Vurdere aktuelle brukstilfeller og brukerreiser som 
gjennomføres med hensyn til behov for ny funksjonalitet.

• Etablere samarbeid mellom utviklingsmiljøene i etatene for 
å sikre effektiv integrasjon og gjenbruk av løsninger.



Brukerforum med representasjon fra private aktører
- Sluttbrukere; systemleverandører, verdiøkere 

• Det skal etableres en fast fellesarena
for avklaring av ansvar og samordnende 
tiltak mellom offentlig og privat sektor. 

• Det skal legges til rette for samarbeid om 
innovative felles tiltak som kan bidra til 
effektiv gjennomføring av det offentliges 
oppgaver.

• Være katalysator for å etablere samarbeid 
om felles FoU aktiviteter og etablere 
kontakt med aktuelle instanser som kan 
bidra til finansiering.

• Bidra til få fram innspill til videre utvikling av 
regelverk og skape forutsigbarhet rundt 
datatilgang og lisenser for anvendelser av 
data og tjenester fra Geonorge.
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Delmål 2.1

Geonorge sikrer effektiv 
dataflyt mellom 
sektorer og nivåer. 

Hvordan sikre nasjonal plattform



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.



Vi må jobbe lurt sammen for å 
realisere en nasjonal plattform!

Kari

Super 
arbeidsflate 

med integrerte 
geodatatjenester

• Vi må dele ideer og 
involvere brukerne

• Sikre god integrasjon i 
viktige arbeidsoppgaver

• Felles strategi og 
prioriteringer må til

• Sette fart og retning

• Kommunisere gevinster





GeoLett – Plan- og geodata 
til selvbetjening
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Krise og beredskap


