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halvtime



Innhold



Alt skjer et sted



Visjon for strategien

• Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon

• Regjeringen vil arbeide for

• Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som 
møter viktige samfunnsbehov

• Felles løsninger og teknologi som understøtter en effektiv 
oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter i samfunnet

• Et velfungerende samspill om forvaltning, deling, utvikling og 
innovasjon mellom aktørene i både offentlig og privat sektor

• Rammebetingelser som er forutsigbare og godt tilpasset 
utfordringene i det digitale samfunnet

• Kart og informasjon som er relatert til sted, skal bli en 
veiviser til verdiskapning og bedre beslutninger



Digitalisering innen plan, 
byggesak og geodata
• Mange pågående aktiviteter

• Utvikling av datainnhold (for 
eksempel romlige planer, digitale 
planbestemmelser og BIM)

• Utvikling av verktøy og tjenester 
(for eksempel Geointegrasjon, 
Geosynkronisering, GeoNorge)

• Mange aktører involvert 

• Viktig med samspill mellom 
direktorat, 
kommuner/sektormyndigheter og 
systemleverandører etc.

• Trondheim kommune er pådriver 
innen digitalisering

• DigiLab (Trondheim kommune i 
samarbeid med Kartverket, KMD, 
DiBK og NTNU)



Det offentlige 
kartgrunnlaget - DOK



Geodataplan Trøndelag
Hovedsatsinger 2019-2022

• Sikre et standardisert 
geodatagrunnlag

• Øke kunnskapen om og 
bruken av geodata

• Økt kommunesamarbeid

• Bidra til en god 
gjennomføring av kommune-
og regionreformen



Trøndelag 2020



Sentral FKB og 
Plansynkronisering

Sentral FKB Plansynkronisering

325 kommuner i Norge Ca 140 kommuner i Norge



Geovekst-prosjekt

Oppstart 2018 Oppstart 2019



Kvalitetsheving FKB [1]
Eksempel bekker

Genererte flomveier



Kvalitetsheving FKB [2] 
Eksempel bekker

Nytt vanndatasett (rødt = bekker under bakken)



Historisk ortofotoprosjekt 2019

2018

1937





Status vegadresser
Andel vegadresser 1/1-2018 88,7%

Andel vegadresser 22/1-2018 92,5% (ca 17 000 matrikkeladresser)



Marine grunnkart

Lysegrønne områder 
viser dekning av 
moderne dybdedata



Marine grunnkart

Tolkede/modellerte temakart

Naturtypekart

Basiskart fra multistråleekkolodd





Se havnivå i kart

Havnivå 2090 og 200 års stormflo



Se havnivå i kart

Havnivåstigning 5 meter



Geonorge gir enklere 
tilgang til geodata!







Årsmøter

• 5 møter
– Steinkjer (19.03)

– Tiller (21.03)

m/ alle E-verk

– Namsos (26.03)

– Bårdshaug (28.03)

– Værnes (02.04)

• Regionale parter
– Deltar på alle møter

Steinkjer
Snåase/Snåsa
Raarvihke/Røyrvik
Verran

Hemne

Snillfjord

Hitra

Frøya

Agdenes

Meldal

Orkdal

Rindal

Skaun

Malvik

Selbu

Tydal

Meråker

Stjørdal

Frosta

Levanger

Verdal

Indre Fosen

(Trondheim)

Ørland

Bjugn

Åfjord

Roan

Osen

Flatanger

Namdalseid

Namsos

Fosnes

Vikna

Nærøy

Leka

Inderøy
Overhalla
Grong
Høylandet

Oppdal

Rennebu

Røros

Holtålen

Midtre Gauldal

Melhus

Klæbu

E-verka



Takk for 
oppmerksomheten!


