
Masterplan matrikkel

Fagdag matrikkel, GeoForum Rogaland
Sandnes, 25.09.2019



Tema

• Tildelingsbrevet fra KMD

• Prosjektmål (effektmål og resultatmål)

• Organisering og status i delprosjektene

• Konkret om delprosjekt 3 – økt datakvalitet



Tildelingsbrev fra KMD 2019 

• Styringsparameter: Øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk nivå og 
kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent, jf. oppdrag 3 og pkt. 4. 

• Oppdrag 3: Forberede gjennomføringen av vedtatte endringer i matrikkellova, og herunder bistå 
departementet i å utarbeide høringsnotat om endringer i forskrifter og systemendringer. Frist: 
31.12.2019

• Oppdrag 4: Gjennom masterplan for matrikkel etablere et flerårig kvalitetshevingsarbeid i samarbeid 
med aktuelle aktører. Frist: 30.4.19



• Å få økt bruk av matrikkelen som basisregister og nasjonal 
felleskomponent  

• Å få raskere og enklere oppdatering av data

• Å forlenge systemets levetid 

• Å få økt effektivitet i saksbehandlingen

• Å få økt forståelse og kunnskap om datakvalitet

• Å få bedre datakvalitet 

Prosjektets effektmål 

• Hvorfor har vi et prosjekt?
• Langsiktige mål



Prosjektets resultatmål 
Prosjektet skal: 

• forankre masterplan matrikkel og etablere en 
kommunikasjonsstrategi mot interne og eksterne aktører.

• gi matrikkelsystemet bedre brukervennlighet.

• tilrettelegge for flere digitale og automatiserte prosesser.

• forberede og implementere vedtatte endringer i 
matrikkelloven og matrikkelforskriften.

• effektivisere integrering av regelverksendringer i 
matrikkelsystemet.

• etablere en overordnet strategi, forankre og organisere et 
langsiktig datakvalitetsprosjekt med tilhørende handlingsplan.

Hva skal prosjektet levere?



ReferansegruppaReferansegruppa er viktig!

Navn Arbeidssted

Byfuglien, Siv Etnedal kommune 
Gagnat, Marit Statens vegvesen
Hemnes, Anders Skatteetaten 
Iversen, Arild GB (geomatikkbedriftene)
Larsen, Hilde Grevskott DiBK
Lomsdal, Tine Statskog 
Mjøen, Geir Kartverket (fylkeskartsjef)
Nystuen, Ingvild NIBIO
Strand, Morten Domstoladministrasjonen
Sve, Dagfinn SSB
Sælid, Knut Kartverket (IT-avdelingen)
Tveit, Kristin Oslo kommune
Øie, Astrid Sofie Trondheim kommune
Pande-Rolfsen, Michael KS

Vi har vektlagt:
•Bredde
•Nasjonal felleskomponent forståelse
•Offentlig
•Privat
•Eiere

Møter 2019:
1. møte 12.3
2. møte 16.5
3. møte 28.6
4. møte 23.8
5. møte 14.10



Masterplan matrikkel
Siri-Linn Ektvedt

Prosjektsekretær: Marthe Mari 
Normann

Delprosjekt 1:
Tekniske forbedringer

Jan Olav Knutsen

- Økt sikkerhet 
- Supporterte komponenter
- Open Source 
- Bedre IT-forvaltning 
- Raskere, enklere
- Økt brukervennlighet
- Raskere saksbehandling 

Delprosjekt 2:
Funksjonelle forbedringer

Beate Aase

- Bedre funksjonalitet
- Økt brukervennlighet
- Raskere saksbehandling
- Feilrettinger og endringsønsker
- Digitale, automatiserte prosesser
- Regelverksendringer

Delprosjekt 3:
Økt datakvalitet
Siri-Linn Ektvedt

- Samfunnsøkonomisk analyse 
- Satsingsforslag til KMD 
- Langsiktig datakvalitetsstrategi

- Hva er god datakvalitet?

Inndeling 
delprosjekt



Masterplan matrikkel
Siri-Linn Ektvedt

Delprosjekt 1:
Tekniske forbedringer

Jan Olav Knutsen

- Oppgradering til Java 11
- Spatial Flag Oracle 12.2
- Nytt versjonskontrollsystem
- Ny flatebyggingsalgoritme
- Tilpasninger i rammeverket
- Flere mindre saker
- SonarQube

Delprosjekt 2:
Funksjonelle forbedringer

Beate Aase

- Integrasjon mellom matrikkel og 
SSR

- Panteboka via matrikkelen 
(gratis)

- Innsnevre innsynsmulighet
- Flere mindre saker
- Forbedringer av matrikkelbrev
- Geointegrasjon til KS sin FIKS-

plattform
- Anleggseiendom (forenklet 

løsning)

Delprosjekt 3:
Økt datakvalitet
Siri-Linn Ektvedt

- Samfunnsøkonomisk analyse
- Satsingsforslag om midler til 

datakvalitet til KMD (2021-
midler)

- Rapport som beskriver et 
langsiktig datakvalitetsprosjekt

- Oppstart overvåkingssystem 
(tiltak 1)?

- Massivoppdateringer?

Leveranser 
2019



Masterplan 
matrikkel

Delprosjekt Delprosjekt

Organisering 
2020

Masterplan 
matrikkel

Team Team Team Team Team

?



Delprosjekt 3 – økt datakvalitet

https://www.sigdal.no/aktuelt/baner-vei-i-fykende-fei



Delprosjekt 3 - Brukerundersøkelsen 2018
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Lokal matrikkelmyndighet Kommuneledelsen Norge Digitalt-parter Virksomheter med avtale

De tre viktigste områdene er:
1. Kvalitetsprosjekter
2. Innovasjonsarbeid/kvalitetsheving
3. Forbedring av matrikkelsystemet

Hva er de tre viktigste områdene Kartverket bør prioritere i sitt arbeid med økt 
kvalitet i matrikkeldataene?



Hvem har størst ansvar for å øke matrikkelens kvalitet? Velg inntil to 
aktører.
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Lokal matrikkelmyndighet Kommuneledelsen Virksomheter med avtale

79,2% i kommuneledelsen og 76,6% i lokal 
matrikkelmyndighet mener at det er kommunen selv som 
har størst ansvar for å øke matrikkelens kvalitet, mens det 
er 64,6% og 63,8% som mener det er Kartverket som har 
størst ansvar. 



Hvis Kartverket skal sette i gang kvalitetsprosjekter, hvem bør finansiere 
prosjektene? Velg inntil to av alternativene nedenfor.
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Lokal matrikkelmyndighet Kommuneledelsen Norge Digitalt parter Virksomheter med avtale

• 81,3% i kommuneledelsen og 78% i lokal 
matrikkelmyndighet mener at det er Kartverket 
som bør finansiere kvalitetsarbeidet

• 49% og 56% mener det bør skje som 
samfinansiering mellom Kartverket, kommuner og 
andre statlige etater

• 1% og 0,7% mener at det er kommunene som bør 
finansiere arbeidet.



Staten v/Kartverket

• Vi har gått videre med staten v/Kartverket

• Kartverket leverer «satsingsforslag» til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for å få midler – frist 4. november 
2019 

• Gjelder midler i 2021

• Må svare på seks spørsmålene som utgjør minimumsbehovet iht. 
utredningsinstruksjon



Satsingsforslag
«I tilfeller hvor tiltak berører 

mange og i stor grad, vil tiltaket ha 
vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, og 
det følger av instruksen at det er krav om å 
gjennomføre en samfunnsøkonomisk 
analyse.»

Figur 2.2 Illustrasjon av når det etter instruksen er krav til at man 
skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.



Referansegruppa mente:
Både bygg og eiendomsgrenser 

Bykommuner – god fullstendighet og 
kvalitet på grenser – store utfordringer 
med komplisert bygningsmasse
Landkommuner – manglende 
fullstendighet og kvalitet på 
eiendomsgrenser
Mange aktører er opptatt av digitale 
prosesser for bygninger

Hvor skal vi sette inn støtet?



Samfunnsøkonomisk analyse

• Identifisert tiltak for å øke datakvaliteten

• Forenklet samfunnsøkonomisk analyse

• Følger DFØ sin veileder for samfunnsøkonomiske 
analyser

• Leverandør: Metier – underleverandør Pure Logic 

• Tidsperspektiv – mai til oktober 

• Arbeidsgruppe med representanter fra 
referansegruppa og Kartverket











Takk for meg!

Ta kontakt hvis dere har spørsmål:
(siri-linn.ektvedt@kartverket.no)

mailto:siri-linn.ektvedt@kartverket.no
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