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  Ark.:           

Høring - Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen 
 

I 2005 kom den første utgaven av «Rammeverk og infrastruktur». Dette har vært et viktig 

styrende dokument i samarbeidet om den geografiske infrastrukturen. Fram til 2012 ble det 

revidert jevnlig, men har siden det ikke vært oppdatert. Det har derfor vært behov for en 

omfattende revisjon av dokumentet, og «Teknologisk rammeverk for den geografiske 

infrastrukturen» framstår nå med en helt ny struktur. 

Det teknologiske rammeverket for vår nasjonale geografiske infrastruktur, er utviklet som tiltak 

18 i henhold til handlingsplanen for nasjonal geodatastrategi. 

Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av samordningsgruppen for geografisk 

informasjon og består av personer fra nasjonale fagetater, Difi, kommuner, 

systemleverandører, Kartverket og med bistand fra konsulent. 

Teknologisk rammeverk beskriver overordnede teknologiske grunnprinsipper og krav, samt 

struktur og arkitektur knyttet til norsk geografisk infrastruktur. Det inneholder en kortfattet 

beskrivelse av viktige roller og komponenter, samt krav og anbefalinger som er nødvendig for å 

sikre en moderne og brukervennlig geografisk infrastruktur i Norge. 

Reguleringer i lov og forskrifter i tilknytning til vår nasjonale geografiske infrastruktur er 

omfattende og i tildels svært teknisk detaljert. Reguleringene fremkommer gjennom et stort 

antall krav og anbefalinger av detaljert karakter. Arbeidsgruppen har lagt vekt på å beskrive de 

lovregulerte kravene i dokumentet. Krav i form av anbefalte tekniske retningslinjer er i stor 

grad spesifisert i vedlegget til rammeverksdokumentet, sammen med andre oversikter og 

konklusjoner som gruppen har kommet fram til. 

I arbeidet er det sett på integrering mot IKT-politikken generelt. Det er viktig at geografisk 

informasjon ikke blir en silo innen digitaliseringen som pågår i samfunnet. Av denne grunn er 

det tatt inn en rekke krav og anbefalinger knyttet til overordnede dokumenter, slik som 

digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, digitaliseringsrundskrivet, retningslinjer for 

tilgjengeliggjøring av offentlige data med flere. 

Denne versjonen av rammeverksdokumentet tar for seg krav og anbefalinger i lover, forskrifter 

og tilsvarende. Krav og anbefalinger har referanse til hvilke dokument de er hentet fra. For å 

sikre at rammeverksdokumentet følger nye krav og anvisninger, er det viktig med et periodisk 

vedlikehold i form av årlige revisjoner eller spesielle revisjoner når det kommer nye krav av 

mailto:post@norgedigitalt.no


 

- 2 - 

betydning. Framtidige versjoner planlegges også å inneholde anbefalinger basert på «best 

practise», det vil si anbefalinger som ikke er regulert i lovverket, men som er viktige ut fra en 

praktisk vinkling. 

 

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill. Høringsfristen er 15.desember 2019. 

Høringssvar sendes elektronisk til Kartverket på e-post til post@norgedigitalt.no, med referanse 

til saksnummer 19/48522. 

For de høringsinstanser hvor dette er aktuelt bes det vurdert om høringsbrevet bør 

videresendes til underliggende organ, virksomheter osv. 

Alle høringsdokumenter er gjort tilgjengelig på Geonorge. 

(https://www.geonorge.no/aktuelt/Nyheter/Se-siste-nyheter/horing---teknologisk-rammeverk/) 

 

Spørsmål vedrørende høringen og høringsdokumentene kan rettes til Morten Borrebæk, 

tlf 32 11 30 32, morten.borrebaek@kartverket.no. 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Perstuen 

Divisjonsdirektør, Land 

Leder Samordningsgruppen for geografiske informasjon 

   

        Sissel Skovly 

        Seksjonsleder Geodatakoordinator 

 

 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Høringsliste: 

Kommunene v/kommunesektorens organisasjon (KS) 

Fylkeskommunene v/GIS-utvalget 

Direktoratet for forvaltning og ikt 

 

Nasjonale parter i Norge digitalt-samarbeidet 

 Artsdatabanken 

 Avinor 

 Bane NOR SF 

 Den norske turistforening 

 Departementene v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Direktoratet for byggkvalitet 

 Direktoratet for mineralforvaltning 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Finnmarkseiendommen 

Fiskeridirektoratet 

Forsvaret v/Etterretningstjenesten – avdeling for geografisk informasjon 

Fylkesmannsembetene v/fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Havforskningsinstituttet 

Jernbaneverket 

Kartverket 

Kystverket 

Landbruksdirektoratet 

Mattilsynet 

Meteorologisk institutt 

Miljødirektoratet 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

Norges geologiske undersøkelse 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsk institutt for naturforskning 

Norsk institutt for vannforskning 

Norsk institutt for kulturminneforskning 

Norsk institutt for bioøkonomi 

Norsk polarinstitutt 

Norsk rikskringkasting 

Nye Veier 
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Opplysningsvesenets fond 

Politi- og lensmannsetaten 

Regionale helseforetak v/helseforetaket Sykehusinnkjøp 

Riksantikvaren 

Sametinget 

Senter for oljevern og marint miljø 

Statens vegvesen 

Statistisk sentralbyrå 

Statkraft AS 

Statnett SF 

Statsbygg 

Statskog SF 

Telenor 

Veterinærinstituttet 

Utdanningssektoren v/UNIT 

 

Geomatikkbedriftene v/styrets leder 

Ambita 

Blom 

Geodata 

Norconsult informasjonssystemer 

Norkart 

Powel 

Terratec 

 

Geoforum 

Representantene i Samordningsgruppen for geografisk informasjon 

Standardiseringskomiteen for geomatikk 

 

https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/forumer-og-arbeidsgrupper/Samordningsgruppen-for-geografisk-informasjon/

