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Fylkesgeodatautvalget (2016-2019)Fylkesgeodatautvalget (2016-2019)



Interkommunale GIS-samarbeidInterkommunale GIS-samarbeid

Bærebjelken for 
geodataarbeidet 
i våre fylker



E-verks gruppaE-verks gruppa

• Øke kompetansen og være samtalearena for E-verkenes 
geodatapersonell

• Bidra til at E-verkene får bedre nytte av Geovekst- og 
Norge digitalt samarbeidet

• Gjøre E-verkene i stand til å levere endringsdata i 
henhold til FDV-avtalene

• Rydding i FKB-ledning – geometriforbedring i NIS

• Revisjon av Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)
• Ny standard for stedfesting av ledninger i grunnen



Endringsforslaget innebærer at langt flere objekter, særlig 
luftledninger, blir rapporteringspliktige
Endringsforslaget innebærer at langt flere objekter, særlig 
luftledninger, blir rapporteringspliktige

Høyspent Lavspent E-kom

Dagens NRL: ~ 25 000 km
Framtidens NRL: 100 000 km? 

Dagens NRL: ~ 0 
Framtidens NRL: 100 000 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 70 000 km?



Endringsforslaget innebærer at langt flere objekter, særlig 
luftledninger, blir rapporteringspliktige
Endringsforslaget innebærer at langt flere objekter, særlig 
luftledninger, blir rapporteringspliktige

Gatebelysning LysløyperBaneenergi

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 10 000 km?

Dagens NRL: < 100 km
Framtidens NRL: 2500 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km



Ny standard vil føre til krav omNy standard vil føre til krav om
• stedfesting på åpen grøft
• stedfesting av 3D-objekter 

(x, y og z koordinater, samt utstrekning)
• registering av informasjon om stedfestingen 

(datafangstdato, posisjonskvalitet, maks 3D avvik)
• bildedokumentasjon
• utveksling av data iht. felles nasjonal 

produktspesifikasjon

Dette krever
• oppdatert programvare (GIS, NIS, målebøker mm.) som 

håndterer standardens krav
• kjennskap til og kompetanse rundt hvordan tilfredsstille 

kravene standarden setter

NB! Standarden gjelder for nyetablerte, flyttede, avdekkede og påviste ledninger



NVDB brukerforumNVDB brukerforum

• Møtepunkt for erfaringsutveksling og faglig samarbeid innen 
NVDB og ander vegrelaterte tema

• Samle alle fagdata om veg i NVDB (stikkrenner, gatelys)
• Felles kravspesifikasjon til dataleveranser for veganlegg
• Utvikle App for tilbakemelding fra publikum
• Workshop i bruk av NVDB 123 (mars-april)
• Samarbeid med NVDB Oslo og Akershus



FKB / GeovekstFKB / Geovekst

• Nord-Østerdal FKB-B 2018

• Valdres FKB-B 2019

• Lillehammer-regionen FKB-B 2019

• 2 vedlikeholdsrunder

• Kvalitetsheving



Kvalitetsheving FKBKvalitetsheving FKB

• Kvalitetsanalyse
• Alder, målemetode, nøyaktighet, høyde, standard

• Tilordne høyde fra laserdata

• Slette objekter under minstemål

• Grunnlag for utforming av nye Geovekst-prosjekt



HøydedataHøydedata

Status laserskanning

Status bildematching



SkråbilderSkråbilder



Nytt prosjekt 
2019
Nytt prosjekt 
2019
• Fotografering – skråbilder og ortofoto

• Forvaltnings- og visningsløsning



Historiske ortofotoHistoriske ortofoto



MatrikkelMatrikkel
• Regionreform

• Matrikkelforbedring eiendom

• Konsistens mellom FKB-bygning 
og matrikkel (5 dagers frist)

• 100% vegadresser

• Georeferering av jordskiftekart



PlandataPlandata
• Geosynkronisering i alle 

kommuner

• Nye rutiner for planforslag / 
planer på høring fra 1. mars

• Samordnet oppfølging fra 
FM/KV

• Oppdatert planregister blir 
viktig!



TemadataTemadata
• Felles områdeanalyser

• Tur og friluftsruter

• Flomveikart

• POI (interessepunkter)



TraktorvegSti-prosjekt i 
Sør-Hedmark
TraktorvegSti-prosjekt i 
Sør-Hedmark

• Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

• Konsulent: Fra felt til ferdig registrert i SFKB

• Mye feil og mangler:
• Registrerte traktorveger er egentlig stier
• Utkjøringsveger for tømmerhogst registrert som 

traktorveg
• Stier fra N50 med stor unøyaktighet er lagt inn i FKB



Før



Etter



ResultatResultat

• Sammenhengende stinett
• Godt grunnlag for å definere nærturterreng
• Stor interesse for prosjektet – finansiering for 

fullføring i alle 5 kommuner
• Samarbeid med turistforeningen både i Odalen og 

Finnskogen
• Oppdatert stinett inn i N50 og «lag ditt turkart» i 

Norgeskart



Temadag samfunnssikkerhet og 
Norge digitalt regionmøter
Temadag samfunnssikkerhet og 
Norge digitalt regionmøter

Region Sted Dato
Sør‐Hedmark Sør‐Odal 13.02.2019
SÅTE Åmot  05.03.2019
Nord‐Østerdal Tynset  06.03.2019
Hedmarken Hamar 12.03.2019
Lillehammer‐regionen Øyer  13.03.2019
Hadeland Lunner 20.03.2019
Gjøvikregionen Søndre‐Land 21.03.2019
Midt‐Gudbrandsdal Sør‐Fron 27.03.2019
Nord‐Gudbrandsdal Lom 28.03.2019
Valdres Nord‐Aurdal 10.04.2019
Elverum‐Solør Våler 24.04.2019

https://kartverket.no/Om-Kartverket/Hamar/Arrangementer/



Alt skjer et stedAlt skjer et sted
Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025



Visjon: Norge skal være ledende i bruk av geodata

Regjeringen vil fram mot 
2025 arbeide for:

Visjon: Norge skal være ledende i bruk av geodata

Regjeringen vil fram mot 
2025 arbeide for:

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

2. Felles løsninger og teknologi som 
understøtter effektiv 
oppgaveløsning og åpner for nye 
bruksmuligheter i samfunnet

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

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

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-geodatastrategi---alt-skjer-et-sted/id2617560/?q=geodatastrategi



Avgjørende for håndtering av 
klimaendringer
Avgjørende for håndtering av 
klimaendringer

Kongsfjorden, Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe HolmbergBergen år 2090/ Se havnivå i kart/ kartverket.no



Trygger Norge ved kriserTrygger Norge ved kriser

Foto: Bjørn-Owe Holmberg



Grunnlaget for 
næringsutvikling og innovasjon
Grunnlaget for 
næringsutvikling og innovasjon

ILLUSTRASJON: FISKERIDIREKTORATET



Digitalt løft for NorgeDigitalt løft for Norge



Fra strategi til handlingFra strategi til handling



Utkast levert KMD 30.06.2018



TILTAK 4: 
ETABLERE PROGRAM FOR KVALITETSHEVING AV 
MATRIKKELEN

Matrikkelen er en nasjonal felleskomponent og et basisregister 
med informasjon om eiendommer, bygninger og adresser. Mange 
offentlige etater er avhengige av høy datakvalitet, fullstendighet 
og ensartethet i matrikkelen. Det er imidlertid betydelige behov 
for kvalitetsheving av data i registeret.  

• Etablere en treårsplan for å ivareta prioriterte behov, gjennom 
god dialog med interessentene. 

• Sette inn konkrete tiltak for forbedring av eiendomsinformasjon 
i matrikkelen og gjennom dette videreutvikle 
matrikkelsystemet. 

• Forbedre og videreutvikle bygningsdelen i matrikkelen gjennom 
bygningsstrategien (som er på høring i 2018), økt brukerfokus, 
og mer automatisert datainnsamling.  

• Sikre fortsatt effektive integrasjoner mellom relevante registre. 
Vurdere og beslutte nye integrasjoner. 

• Videreføre vegadressearbeidet med mål om minst 98 % andel 
med vegadresser. 

Gjennomføring: 2018-
Ansvarlig: Kartverket
Medvirkende: Kommunene
Delmål: 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.2



Masterplan -
matrikkel

Delprosjekt1:
Teknisk forbedring
Jan Olav Knutsen 

Prosjektleder 
Siri-Linn Ektvedt    

Delprosjekt3:
Økt datakvalitet
Siri-Linn Ektvedt

Delprosjekt2:
Funksjonell 
forbedring
Beate Aase 

Referansegruppe

Styringsgruppe

Mulig flere 
referansegrupper
(avhengig av tema)

Delprosjektledere

Prosjekteier
Turid Ellingsen

Masterplan matrikkelMasterplan matrikkel



ReferansegruppenReferansegruppen
Sælid, Knut Kartverket

Lomsdal, Tine Statskog 
Øie, Astrid Sofie Trondheim kommune

Larsen, Hilde Grevskott DIBK
Sve, Dagfinn SSB
Hemnes, Anders Skatteetaten 
Byfuglien, Siv Etnedal kommune 
Nystuen, Ingvild NIBIO
Strand, Morten Domstoladministrasjonen
Gagnat, Marit Vegvesenet
Mjøen, Geir Kartverket 
Halvard Hoen KS
Iversen, Arild GBL

Hvorfor referansegruppe?
• Referansegruppen er koordineringsorientert og 

har ikke noe ansvar for prosjektets suksess eller 
måloppnåelse.

• Gir verdifull støtte og veiledning ved å bidra til å 
definere tilnærminger foretrukket av 
interessegrupper.

• Referansegruppen skal være med på å forankre 
og involvere viktige aktører i prosessen 
framover.

Vi har vektlagt:
• Bredde
• Overordnet oversikt/overblikk
• Nasjonal felleskomponent forståelse
• Offentlig
• Privat
• Eiere



Delprosjekt 1 - mål 2019Delprosjekt 1 - mål 2019

Delprosjekt 1 - teknisk forbedring 
• Oppgradere matrikkelens tekniske plattform 

slik at den supporteres av tekniske 
leverandører



Delprosjekt 2 – mål 2019Delprosjekt 2 – mål 2019

Delprosjekt 2 - funksjonell forbedring
• Oppgradere matrikkelens funksjonelle plattform 

opp på et mer effektivt nivå for brukeren
• Forbedre dagens matrikkelbrev – ferdigstille 

kode innen 3. tertial

• Utvikle nye tjenester som er viktige for interne og 
eksterne aktører
• Etablere integrasjon mellom matrikkel og 

stedsnavnsregisteret – innen 31.05
• Tilpasse GI-API til KS sin fiksplattform – innen 

31.05



Delprosjekt 3 – mål 2019Delprosjekt 3 – mål 2019

Delprosjekt 3 - økt datakvalitet 
• Etablere en overordnet strategi, forankre og 

organisere et langsiktig datakvalitetsprosjekt 
med en handlingsplan

• Levere en rapport som beskriver et langsiktig 
datakvalitetsprosjekt – innen 3. tertial



Lokal geodatastrategiLokal geodatastrategi


