
Handlingsplan 2019  - tiltak og aktiviteter
Nasjonal geodatastrategi
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Norge skal være ledende i bruk av geografisk informasjon 

VISJONEN…

• Nasjonal geodatastrategi – inneholder 4 hovedmål for å nå visjonen – og 20 delmål…
• Handlingsplanen i sin første versjon inneholder 29 tiltak – og treffer ikke alle delmål

i strategien…
• 2 av tiltakene er foreløpig ikke planlagt



GEODATASTRATEGIEN OG HANDLINGSPLANEN – FINNER DU

HER ELLER HER



Å LYKKES MED KOMMUNE- OG REGIONREFORMEN!
• Matrikkelen (og ABAS) er hovedfundamentet for hele 

vår administrative inndeling 
• Mange datasett og tjenester må være tilgjengelig 

for brukerne – ferdig tilpasset den nye 
administrative inndelingen - tidligst mulig i 2020

• Tiltakene som er nødvendig hos de fleste 
dataeiere – er ikke tatt inn i Handlingsplanen, 
men «trumfer» alle andre tiltak – hvis vi skal være 
best på bruk av geografisk informasjon

Dette bør være førsteprioritet for alle i 2019!

DEN STØRSTE FELLES UTFORDRINGEN I 2019…

- ER IKKE OMTALT I HANDLINGSPLANEN…



Hvorfor: 

Hva: 

Hvem:

Ansvar og 
koordinering: 

Handlingsplanen skal konkretisere prioriterte tiltak i lys av 
strategien. Den skal understøtte arbeidet knyttet til de 
sentrale samfunnsutfordringene, herunder 
klimautfordringer og digitaliseringen av offentlig sektor. 

Handlingsplanen inneholder overordnede og detaljerte 
beskrivelser av planlagte/pågående tiltak, både 
tversgående fellestiltak og sektorspesifikke tiltak.

Tiltakene er utviklet av etater og organisasjoner. Det 
forventes at departementer, direktoratet, kommuner, 
privat sektor mv vil utvikle tiltak i løpet av de neste årene. 

KMD har lagt ansvaret for handlingsplanen til 
Samordningsgruppen for geografisk informasjon. KMD har 
bedt Kartverket å koordinere arbeidet.

HANDLINGSPLANEN - TILTAK FOR Å LØSE UTFORDRINGER



TILTAK I FØRSTE VERSJON AV HANDLINGSPLANEN



HANDLINGSPLANEN – STRUKTUR PÅ DOKUMENTASJON

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Tiltak – overordnet
beskrivelse

Detaljert beskrivelse 
av tiltaket

Tiltak – konkrete aktiviteter
i 2019-2020



FUNDAMENTET ER EN FELLES NASJONAL GEODETISK 
REFERANSERAMME
• Vi har låst vår modell av Norge i Euref89 (målt 1989-1994…)

• Alle GNSS-målinger må i 2019 korrigeres med ca. 50 cm. 
for å «passe inn» i vår «89-modell av Norge» – og 
korreksjonen øker med ca. 2 cm. årlig

• Den økende bruken/avhengigheten av GNSS gjør det 
nødvendig å vurdere en handling på dette området

• Tiltak 22 i Handlingsplan 2019 handler om:
• Å utrede innføringen av en global geodetisk 

referanseramme i Norge

GEODATASTRATEGIEN HANDLER OM STEDFESTET 
INFORMASJON… - «ALT SKJER ET STED»



EN STOR DEL AV TILTAKENE KAN RELATERES TIL HOVEDMÅL 1…

• Tiltak 1 og 2

• Handler om å identifisere de viktigste 
datasettene i infrastrukturen

• Gjennom å vurdere sentrale prosesser 
for å håndtere store 
samfunnsutfordringer – og hvilke data 
som er helt kritiske i disse 
sammenhengene



TILTAK 15: 
EN FELLES GEOGRAFISK INFORMASJONSBASE FOR 
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

God beredskap nasjonalt, regionalt og lokalt forutsetter et godt felles 
beslutningsunderlag. Utvikling av en felles geografisk informasjonsbase for 
samfunnssikkerhet og beredskap vil bidra til å sikre godt samvirke og god 
koordinering mellom aktørene, mellom sivile beredskapsetater og for sivilt-
militært samarbeid. Med Geonorge som nav i dataflyten skal det etableres 
et permanent tilbud av god kvalitet, tilrettelagt for bruk ved forebygging, 
planlegging, analyse, håndtering av hendelser og rapportering. 

Et kortsiktig arbeid vil fokusere på etablering og tilgjengeliggjøring av høyt 
prioriterte datasett. Det startes også et langsiktig arbeid mot en framtidig 
totalløsning. 

Oppstart i 2019. Arbeidet med kortsiktige tiltak vil foregå i 2019-2020. 
Langsiktige tiltak vil etter hvert gå over i permanent drift. 

Gjennomføring: 2019-2022 
Ansvarlig: DSB, Kartverket
Medvirkende: Politiet, Forsvaret, Helsedirektoratet
Delmål: 2.2, 2.1, 2.3, 1.1, 1.2, 3.1,.. 



TILTAK 15: 
EN FELLES GEOGRAFISK INFORMASJONSBASE FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG 
BEREDSKAP, aktiviteter

Tittel på aktivitet Beskrivelse, mål for aktivitet Tidsrom for gjennom-

føring av aktivitet

Ansvarlig og deltagere i 

aktivitet

Forberedende arbeid 

– arbeidsgruppe

Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter for Politiet, 

Forsvaret/FMGT, Kartverket, DSB og Helsedirektoratet (hvis HD ønsker å 

delta). Kartverket koordinerer aktiviteten. Arbeidsgruppen utarbeider 

forslag til et kortsiktig og et langsiktig arbeid. 

2019- Politiet, DSB, 

Forsvaret/FMGT, 

Kartverket, Helsedir.

Forberedende arbeid 

- referansegruppe

Det etableres en referansegruppe bestående av ledere fra Politiet, DSB, 
Forsvaret/FMGT, Kartverket og evt. Helsedirektoratet. 

2019- Politiet, DSB, 

Forsvaret/FMGT, 

Kartverket, Helsedir
Forberedende arbeid 

- Konseptskisse

Arbeidsgruppen utarbeider en konseptskisse for utvikling og drift av en 
felles nasjonal geografisk informasjonsbase for samfunnssikkerhet og 

beredskap. Konseptskissen må beskrive målbilde, organisering, 

overordnede tekniske løsninger, datainnhold og finansieringsbehov. Det 

må legges opp til nødvendige medvirkningsprosesser. Skissen vil danne 
grunnlag for prosesser for å sikre finansiering. 

2019 Politiet, DSB, 

Forsvaret/FMGT, 

Kartverket,

Helsedirektoratet

Beslutninger 

– konsept, finansiering

Avklart kortsiktig finansiering, og tiltak for å sikre langsiktig finansiering. 2019- Politiet, DSB, 

Forsvaret/FMGT, 

Kartverket, Helsedir.

Iverksetting

Iverksetting med skrittvis etablering av felles nasjonal geografisk 
informasjonsbase for samfunnssikkerhet og beredskap.   

- Kortsiktige tiltak: Arbeidsgruppen foreslår prioritering av oppgaver 

med utgangspunkt i arbeidet i Beredskapsforum i Norge digitalt. 

Fokus blir på etablering og tilgjengeliggjøring av høyt prioriterte 

datasett. 

- Langsiktig skrittvis realisering ut fra finansiering 

Oppstart 2019 Kartverket  i samarbeid 

med de andre etatene



EN STOR DEL AV TILTAKENE SORTERER UNDER HOVEDMÅL 1…

• Tiltak 3, 4, 5 +++
• Handler om å etablere, kvalitetsforbedre og tilrettelegge sentrale data

• Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK)

• Matrikkel 

• FKB, 

• Plandata 

• Nasjonal Detaljert Høydemodell NDH

• Økologisk grunnkart

• Marine grunnkart i kystsonen

• Satellittdata

• Nasjonal register over luftfartshindere



TILTAK 6: 
ETABLERE MARINE GRUNNKART I KYSTSONEN

Marine grunnkart er vesentlige for å understøtte regjeringens 
satsning på en blå økonomi, vekst i akvakulturnæringen, sikker 
transport og en bærekraftig forvaltning av kystsonen.

• Sikre etablering av et kunnskapsgrunnlag for alle aktører i 
kystsonen basert på tett brukermedvirkning. 

• Sikre oppslutning om en samfinansieringsmodell og videre 
realisering av piloter og fullskala kartlegging 

• Gjennomføre piloter blant annet i Stavanger, Astafjord, 
Nordre Sunnmøre. 

• Realisere etableringen av grunnkartene for hele kysten –
med dybdedata og ulike grunndata for kystsonen.

• Forestå innsalg av grunnkartene i privat sektor og for nye 
aktører.

Gjennomføring: 2019 - 2022
Ansvarlig: Kartverket, NGU, HI
Medvirkende: Kommuner, etater med forvaltningsansvar
Delmål: 1.1, 2.4, 3.3….



TILTAK 6: 
ETABLERE MARINE GRUNNKART I KYSTSONEN, aktiviteter 

Tittel på aktivitet Beskrivelse, mål for aktivitet Tidsrom for gjennom-

føring av aktivitet

Ansvarlig og deltagere i aktivitet

Work Package 1 Utvikle formålstjenlige samarbeids- og finansieringsmodell hos 

interesserte parter

Pågår Kartverket og interesserte parter

Work Package 2 Utvikle formålstjenlig samarbeids- og finansieringsmodell mellom de 

ansvarlige etater

Pågår Kartverket, Norges geologiske 

undersøkelse, 

Havforskningsinstituttet
Work Package 3 Data innsamling, prosessering, tolking, lager tjeneste osv. Ikke begynt «

Work package 4 Distribusjon på nasjonal infrastruktur Ikke begynt «

Work Package 5 Gevinst realisering Ikke begynt Kartverket og interesserte parter 



DE FLESTE TILTAKENE KREVER BÅDE DATAINNHOLD, TEKNOLOGI, 
SAMARBEID OG RAMMEBETINGELSER

• Hovedmål 2 – Felles løsninger og teknologi

• Bl.a. videreutvikle Geonorge

• Hovedmål 3 – Et velfungerende samspill…
• Bl.a. tiltak 26 Utvikle modeller for offentlig – privat samarbeid



TILTAK 28: 
UTREDE SAMARBEIDSMODELLER OG FINANSIERINGSMODELLER 
FOR NASJONAL GEOGRAFISK INFRATRUKTUR

Det er nødvendig at den nasjonale geografiske infrastrukturen er sikret 
vedvarende og robust finansiering. 

• Klargjøre forutsetningene for å sikre en best mulig felles geografisk 
infrastruktur hvor det legges vekt både på det offentliges, 
næringslivets og andre brukeres behov. 

• Sette i gang et arbeid for å vurdere dagens finansieringsordninger, 
utfordringer ved dem og konsekvenser av en eventuell omlegging. 

• Vurdere mulige samarbeidsmodeller som kan sikre enda bredere 
finansieringsgrunnlag og godt forankrede forpliktelser om 
videreutvikling av den geografiske infrastrukturen. 

Gjennomføring: 2018-2019 
Ansvarlig: KMD
Medvirkende: Departmentene, KS, Geomatikkbransjen, 
IKT-Norge, Nasjonalt geodataråd, Samordningsgruppen 
for geografisk informasjon, eksterne konsulenter
Delmål: 1.1, 1.3, 1.6, 3.3



Tittel på aktivitet Beskrivelse, mål for aktivitet Tidsrom for gjennom-

føring av aktivitet

Ansvarlig og deltagere i 

aktivitet

Forankring av tiltaket Godkjent politisk bestilling om utredningsoppgaven 6/2018 – 11/2018 KMD

Innsamling av informasjon Samle og tilgjengeliggjøre relevante utredninger som er gjort nasjonalt 

og internasjonalt

11/2018 - 3/2019 KMD

Kontaktpersoner i andre avdelinger 

og andre departement

Supplerende informasjon om rammevilkår, andre utredninger og 

nærstående politiske avklaringer.  Etablere interdepartemental 

referansegruppe.

2/2019 – 4/2019 KMD

Kontaktpersoner i privat næringsliv, 

organisasjoner og etater

3/2019 – 4/2019 KMD

Dagens samarbeidsmodeller Beskrive og vurdere modellene 3/2019 – 5/2019 KMD, Geovekst og 

Samordningsgruppen, 

Kartverket
Dagens finansieringsmodeller Beskrive og vurdere modellene 3/2019 – 5/2019 KMD, Geovekst, 

Kartverket, AIF

Kontaktpersoner internasjonalt Kunnskap om relevant alternativ organisering og finansiering og 

politikkutvikling

3/2019 – 6/2019 KMD, AIF

Bestille utredninger Her vil det komme mer konkretisering etter hver. Et første eksempel er å 

få utredet konsekvenser for kommuner og Kartverket ved 

implementering av endringer i PSI direktivet

4/2019 – 9/2019 KMD, AIF  m.fl.

TILTAK 28: 
UTREDE SAMARBEIDSMODELLER OG FINANSIERINGSMODELLER 
FOR NASJONAL GEOGRAFISK INFRATRUKTUR, aktiviteter



DET VIDERE ARBEIDET ER TODELT…

• FØLGE OPP OG GJENNOMFØRE PLANLAGTE
TILTAK 

• Mange tiltak «har endt ut» med 
Kartverket som «ansvarlig»,
men alle krever innsats fra flere
i et samarbeid

• KOMMUNIKASJON

• Vi har for første gang en offisiell
NASJONAL GEODATASTRATEGI…

• Det må utnyttes

• Det krever innsats fra oss alle
og det betyr at vi må jobbe videre
med å sikre forankring og eierskap
mye bredere enn vi har klart på
de fem månedene som har gått 
siden lansering



SPØRSMÅL?


