
Kartverket Oslo, 14. januar 2019

Regionale geomatikkdager
Nytt fra Kartverket

1. Nasjonal geodatastrategi.

2. Kommune og regionreformen.

3. Kartverkets observatorie i Ny Ålesund. 

4. Stedsnavn

5. Geonorge som nedlastingsportal for geodata

6. Geolett - GeoBIM

7. Masterplan matrikkel

8. Kystsoneplanlegging – marine grunnkart

9. Se havnivå 

10. Suksessfaktorer

Agenda:



Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - "Alt skjer et sted"

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-skal-vare-ledende-i-bruk-av-geodata/id2617635/

Strategien lansert av regjeringen 1. november.
Skal være en nøkkel for å forstå hvorfor vi er så avhengig av geografisk 
informasjon i vår digitale tid.

Geodatastrategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga «Digital 
agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet».

• Målet er at Norge skal være ledende i bruk av 
geografisk informasjon.

For å lykkes må vi bli enda flinkare til å samarbeide 
på tvers av sektorer.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-skal-vare-ledende-i-bruk-av-geodata/id2617635/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-agenda-for-norge--ikt-for-en-enklere-hverdag/id2484184/


Nasjonal geodatastrategi - "Alt skjer et sted"

Strategien består av fire områder, med brukerorientering og samfunnsnytte som 
kjerneelement:

1. Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige 
samfunnsbehov.

2. Felles løsninger og teknologi som støtter opp under ei effektiv oppgaveløsning og 
åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet. 

3. Et velfungerende samspill om forvalting, deling, utvikling og innovasjon mellom 
aktører i offentlig og privat sektor 

4. Rammevilkår som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det digitale 
samfunnet. 

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Nasjonal geodatastrategi - utkast til handlingsplan

Ansvaret for iverksetting av tiltakene i handlingsplanen vil i all hovedsak ligge i 
offentlig sektor, jf. lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Kartverkets rolle - tildelingsbrev 2018

Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og nasjonal geodatakoordinator, 
jf. matrikkel- og geodataloven (med forskrifter)

Regionale geomatikkdager 

Kommune- og regionreformen

Kartverket Oslo, 14. januar 2019

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bestilling til Kartverket i årets tildelingsbrev fra KMD:�*Oppdrag 3.3.7 – Det er oppbemannet et internt prosjekt som skal samordne og gjennomføre kommune- og regionreformene i 2017 i Kartverket. Prosjektet skal sørge for at matrikkelen som nasjonal felleskomponent er oppdatert pr 1.1.2018 og at eksterne får tilgang til matrikkeldata før selve sammenslåingen nyttårshelgen.*Oppdrag 3.3.8 – Rollen som teknisk koordinator – er en «utenriksminister – rolle». I denne rollen skal Kartverket ikke drive teknologisk utvikling av systemer. Vi skal synliggjøre, aktualiserer og framsnakke utfordringene som ligger i IKT systemer for offentlig sektor i forbindelse med reformene. Vi skal koordinere at store statlige aktører tilpasser utvikler sine systemer til å takle reformen. Vi skal videre synliggjøre HVA som må gjøres, og NÅR. Ikke HVORDAN. 



Kommune- og regionreform
Kommune og regionreformen (2) Kommunesammenslåingsprosesser:

1. Rygge, Moss

2. Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg, 

Trøgstad

3. Rømskog, Aurskog-Høland

4. Oppegård, Ski

5. Skedsmo, Fet, Sørum

6. Asker, Røyken, Hurum

7. Svelvik, Drammen, Nedre Eiker

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Kommunereformen: Regionreformen:

Aktivitet
Kommunesammenslåinge
r

Bare nytt 
kommunenummer

MÅ BØR MÅ BØR

1 Nye gårdsnummerserier iht. sjekklista for kommunesammenslåing X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
2 Like adressenavn X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
3 Like adressekoder X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
4 Gjennomgående veier i ny og sammenslått kommune X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
5 Kretser (unike kretsnummer og unngå like kretsnavn)

Grunnkrets X X
Skolekrets X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Valgkrets X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Annen krets 1 X Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Annen krets 2 X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

6 Avvik grunnbok/matrikkel
Utgått i matrikkelen - bestående i grunnboka X X
Bestående i grunnboka - finnes ikke i matrikkelen X X
Bestående i matrikkelen - finnes ikke i grunnboka X X
Bestående i matrikkelen - utgått i grunnboka X X

7 GAP i kommunegrense X X
8 Forretninger med status "Skal tinglyses" X X
9 Forretninger med status "Skal tinglyses etter DL§4-2" X X
10 Forretninger med status "Sendt til tinglysing" X X
11 Bestående festegrunn på utgått/omnummerert grunneiendom X X
12 Bestående seksjoner på utgått festegrunn/grunneiendom X X

13 Matrikkelenheter med gårdsnummer 10000 (Mabyggeiendommer) X X
14 Veiadresse må være knyttet til en matrikkelenhet X X

15 Matrikkelenheter som er utgått, og med registrert "Jordskifte krevd" X X
16 Matrikkelenheter som er utgått, og har registrert grunnerverv X X

17 Matrikkelenheter som er utgått, og inngår i samlet fast eiendom X X
18 Matrikkelenheter som er utgått, og har anmerket klage X X

Kommune- og regionreformen - matrikkelen er sentral (1)
Regionreform:

1. Alle kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold er berørt pga. 
fylkessammenslåingen.

2. Nytt fylke (Viken) - nytt fylkesnr.: 30

3. Alle kommuner skal ha unike kommunenr  alle kommuner får nytt 
kommunenr.  medfører rettearbeid i matrikkelen og grunnbok.

4. Kartverket har laget lister med aktiviteter som enten MÅ eller BØR 
rettes av kommunen innen 1.1.2020.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Kommune og regionreformen - matrikkelen sentral (2)

Kommuner som er i kommunesammenslåingsprosess:

1. Gårdsnummerserier som er like må omnummereres - unike matrikkelnummer.

2. Alle gater og veier må ha unike navn - viktig for beredskap - nødetatene.

3. Alle kretser må være unike - må omnummereres før sammenslåing. 
Valgkretser må være klare våren 2019 med tanke på kommunestyre- og 
fylkestingsvalget.

4. Evt. omnummerering av gjennomgående veier - veier som krysser tidligere 
kommunegrense.

5. Må sørge for at tinglysingsprosesser for alle 
eiendommer avsluttes i god tid før 1.1.2020.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Kommune og regionreformen - status matrikkel

Hovedinntrykk: Kommunene jobber jevnt med avviksretting i matrikkelen 
- og ser ut til å komme i mål, MEN….

1. Hvilke saker blir stående igjen til slutt? Er det de vanskelige sakene?

2. Alle avvik iht. utsendte avvikslister MÅ være rettet innen utgangen av august!

Kartverket har sendt ut forespørsel om plan for rettingsarbeidet - gå gjennom 
gjenstående arbeider og lag en plan - send svar.

3. Evt. ressursmangel må tas opp og rapporteres til ledelse (rådmann) i kommunen 
- må tilføre ekstra ressurser.

4. Matrikkel uten fullført oppmålingsforretning (MUF):
 Kommunene må være klar over reglene med tidsfrist for fullføring av 

oppmålingsforretning, matrikkelforskr. § 25. 
 § 26 vedtak om fullføring av oppmålingsforretning etter vedtak av 

Fylkesmannen for kommunens regning.
 Dette vil bli fulgt opp tettere av Kartverket framover.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Kommune og regionreformen

Kartlegging av IKT-fagsystemer - og dialog med leverandører

1. Undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for Kartverket viser at mange 
kommuner enda ikke har kartlagt sine IKT-fagsystemer og heller ikke har 
dialog med sine IKT-leverandører.

2. Det kan være "skjulte" utfordringer og manglende kapasitet i 
leverandørmarkedet dersom mange kommuner skal ha bistand samtidig.

3. Fylkesmannen sendt ut brev om konsekvenser av å endre kommunenummer 
og nødvendig kartlegging av IKT-systemer - finne ut hvilke IKT-systemer som 
benytter kommunenr. som ident.

4. Kartverket vil som teknisk koordinator i kommune- og regionreformen følge 
opp IKT-kartleggingen i kommunene.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Geodetisk observatorie i Ny-Ålesund på Svalbard

1. Observatoriet ble åpnet sommeren 2018.

2. Dataene viktige i arbeidet med referanserammer og det globale arbeidet med å 
overvåke jordkloden. 

3. Where: Prosjekt i geodesidivisjonen for analyse av data og beregne 
referanserammer globalt.

4. Samles inn data som er viktig for overvåking av havnivåendringer som følge 
av klimaendringer og landhevning, havstrømmer og jordas massebalanse.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Stedsnavn

• Kartverket er stedsnavnmyndighet og vedtar skrivemåte for gårds-, bruks-, 
seter og naturnavn - og navn på statlige anlegg.

• I november 2017 over 1 mill. stedsnavn i Sentralt stedsnavn register (SSR).

• Det er økt fokus på stedsnavnsarbeid - mindre restanser.

• Forslag til ny stedsnavnlov på høring.

• Regjeringens mål med lovrevisjonen er å gi kommunene større frihet i 
stedsnavnavgjørelser, både valg av stedsnavn og vedtak om skrivemåten.

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



• Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen 
stedfestet informasjon i Norge. 

Brukere av kartdata kan søke etter og få tilgang til det som er 
tilgjengelig av slik informasjon.

• Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom 
offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata 
og annen stedfestet informasjon. 

• Geonorge utvikles og driftes av Kartverket på vegne av partene i 
Norge digitalt samarbeidet.

• Nytt: Webinarer som tar opp og viser tips 
på bruk av portalen - vanlige spørsmål.

Geonorge - det nasjonale nettstedet for geodata

https://www.geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/webinarer/

Kartverket Oslo, 14. januar 2019

http://www.kartverket.no/
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
https://www.geonorge.no/aktuelt/om-geonorge/webinarer/


• Geolett - prosjektsamarbeid mellom KMD, DiBK, KS og Kartverket.
 Bruk av temadata i "Digital byggesøknad/saksbehandling" -

byggetillatelse

• BIM (Building Information modeling) blir i økende grad brukt i 
prosjektering - og krav om i byggesøknad.

• GeoBIM-prosjektet ser på integrering mellom geodata og 
bygningsinformasjon.

• Potensialet i BIM til datainnhenting i byggesaksprosessen for 
oppdatering av FKB-Bygg/tiltak er ikke utnyttet. 
Bygginformasjon i Matrikkel?

Geointegrasjon

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



• Nedsatt referansegruppe for å belyse en rekke forhold i matrikkelen.

Deltakere fra kommuner, Statskog, DiBK, SSB, Skatteetaten, NIBIO, 
Domstoladministrasjonen, Statens vegvesen, Kommunenes 
sentralforbund (KS), Geomatikkbedriftenes Landsforening (GBL).

• Hvordan kan data i matrikkelen forbedres?

• Hvordan skal framtidig matrikkel være?

Masterplan matrikkel

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



• Store arealer mellom sjø og land er ennå ikke kartlagt – og 
regjeringen ønsker en bærekraftig bruk av havrommet. 

• Kartverket, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og 
Havforskningsinstituttet samarbeider om bedre kystdata som 
grunnlag for kystsoneplanlegging.

• Skal teste ut ny teknologi, nye metoder og akselerere innsamling 
av data, i første omgang i tre pilotområder langs kysten.

• Skal blant sørge for at kommunene får bedre data til 
kystsoneplanlegging, og at fiske- og sjømatnæringer forstår hva 
som er under overflaten. 

• Bedre muligheter for: 
• forvaltning av havarealer og 

kystsonen 
• nye næringer
• bedre kriseberedskap.

Marine grunnkart - kystsoneplanlegging

Kartverket Oslo, 14. januar 2019

https://imr.no/


Kartløsning som viser økning i havnivå og stormflo - se 
havnivå

For å visualisere konsekvensene av havnivåstigning og stormflo har Kartverket satt 

sammen informasjon om:

1. Havnivåstiging 

2. Vannstand- og ekstremnivå

3. Høyoppløselig terrengmodellen for land (Nasjonal Detaljert Høydemodell (NDH))

4. GPS-høgde og NN2000

5. FKB-data. 

Løsningen lansert 16.11.2018 og er tilgjengelig på kartverket.no - Se havnivå i kart. 

Kartløsningen bidrar til å:

• Identifisere risikoområder.

• Forenkle planlegging i kystsona.

75 prosent av Norges befolkning bor langs kysten, ca. 280 kommunar har kystlinje.

Statsråd Monica Mæland (KMD) og Kristian Breili fra 
Kartverket 

Kartverket Oslo, 14. januar 2019

https://kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/


Se havnivå i kart. 
Havnivå: nå, vannstandnivå: Middel høyvann

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Se havnivå i kart. 
Havnivå: 2090, vannstandnivå: 1000 års stormflo

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Suksessfaktorer?
Nasjonal geodatastrategi - mål: Norge skal være ledende i 

bruk av geografisk informasjon…………. 

Suksessfaktorer for å nå målet:

1. Geovekst/ND

2. SFKB

3. Geosynkronisering plandata

4. DOK

5. Geonorge

6. Sluttbrukerløsninger - synliggjøre gevinster/samfunnsnytte

7. Økonomi/finansiering

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Spørsmål?

Kartverket Oslo, 14. januar 2019



Visualisering av matrikkeldata -
Antall boenheter



Byggesak saksinnsyn
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