


Datavarehuset

• Skybasert datalagring for å sette geografisk (og 
relaterte) data og informasjon i system 



DN - Unacast henter 140 millioner kroner – mener det aldri kunne skjedd om selskapet ble igjen i Norge

• «Selskapet blir den sentrale globale plattformen for data om 
bevegelser og adferd i den fysiske verden – såkalt lokasjons- eller 
stedsdata.»

• «Det finnes hverken nok kapital eller kompetanse i Norge. Unacast
kunne aldri blitt det selskapet vi har potensialet til å bli ut ifra Norge»

• «Facebook har vokst seg store på sosiale data, Linkedin på jobbdata, 
Google på søkedata, og at disse selskapene bygger unike produkter på 
toppen av disse dataene»



Norkart datavarehus skal være Norges største samling av geografiske (og relaterte) 
data og tjenester
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Datavarehuset – Målet

Skal bidra til å gjøre data og informasjon lettere tilgjengelig via 
standardiserte grensesnitt, geografiske og tekstlige søk, samt 
funksjonalitet for geografisk analyse.

Viktig bidrag i å tilrettelegge for digitalisering og automatisering 
av offentlig forvaltning. 

Verdien og samfunnsnytten av data øker radikalt. 

Spredning av (taus) kunnskap tjener samfunnet og er 
demokratiserende. 

Åpne løsninger fremmer innovasjon. 



Fra data til informasjon og kunnskap

Visdom

Kunnskap

Informasjon

Data

Data er ustrukturerte registreringer, men 
sammensatt på riktig måte og i riktig 
sammenheng, så blir dette informasjon og 
kunnskap.



Datavarehus – hvorfor strukturere og 
kvalitetsheve?
• Data har ulike geografiske referanser 

• Data har ulik oppløsning

• Data har ikke «sammenlignbare størrelser»

• Data er dårlig «dokumentert»

Datavarehuset skal sørge for kvalitetssikret informasjon, basert 

på fagkunnskap.
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Datavarehuset – Data

• Datavarehuset = «verden»

• «Datamining»



Datakilder
428 Kommuner: Detaljerte kartdata, terreng, veg, bygning, osv..

Kartverket: Eiendomsinfo (grunnbok og matrikkel)

Statens vegvesen: Trafikkinformasjon

NVE: Skred, flom, kvikkleire, ..

SSB: Befolkning, demografi, inntekt, utdannelse, kriminalitet, ++++

Folkehelseinstituttet: Helse, levekår, innvandring, skole, ++

NIBIO: Landbruk, skog, landskap, ….

DSB: Risikodata

Brønnøysund, Meteorologisk institutt, Sjøkartverket, Havforskningsinstituttet, 
Riksantikvaren, Posten, Kystverket, Avinor, NGU,  Reindriftsforvaltningen, ………



DATAVAREHUS

• Norkart sitt interne datalager

• Metadata like viktig som dataene

• Danne grunnlag for produkter og 

tjenester



Selvstendig løsning
«Skytjeneste»

«Klient»

GUI-
komponent

API

Data

Bearb-
eidelse

og
kombiner

ing

K
u

n
d

e
NORKART DATAVAREHUS

Konsulenttjenester og programvaresalg

Kilde
Kilde

KildeKilde
Kilde

KildeKilde
Kilde

KildeKilde
Kilde

Kilde



Eksempel:  Bygningsmodeller for hele landet

Datasett i datavarehuset som skal 
oppdateres automatisk.

Eksempler på leveranser:

• Data til 3D-løsninger (Agency9 og andre)
• Byggskygge i web-kartene
• Leveranser av «flate tak» til forsikring
• Solcelle-kart

• Kanskje feieren vil ha en 3D-modell av bygget….



Eksempel:  Matrikkel og grunnbok

Omsetningsdata:

• Gjennomsnittsalder for kjøper og selger i områder

• Hvor vil det komme boliger til salgs

• «Botid» i boliger pr boligtype og område

• Flyttemønster

• Osv..



Hva vet vi om en eiendom

• Hvem som eier den

• Når den ble kjøpt og omsetningshistorie

• Størrelse, type, alder og boenheter

• Heftelser

• Utsikt og solforhold, støy (trafikk)

• Nabolag: demografi / inntekt / utdannelse / familiesammensetning

• Nabolag: bedrifter og virksomheter

• Risiko: Flom, ras, avstand til brannstasjon,..  

• Kommunale avgifter

• ++
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PRODUKSJON AV MEGLERPAKKER

➢ Systemer som ikke 
snakker sammen

➢ Mange personer 
involvert i leveranser

➢ Manuelle rutiner
➢ Lang leveringstid

AUTOMATISERT



https://dashboard-va.azurewebsites.net/os-va

https://www.webatlas.no/AnalyseBestilling/

https://vaporten-test.westeurope.cloudapp.azure.com/

https://dashboard-va.azurewebsites.net/os-va
https://www.webatlas.no/AnalyseBestilling/
https://vaporten-test.westeurope.cloudapp.azure.com/

