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Vegen videre for Det offentlige 
kartgrunnlaget

•DOK er kommet for å bli 
•Smal sti eller bred motorvei?
•Norge trenger geodatadugnad
•Vi har mye mer data enn vi tror



DOK har kommet
for å bli



Plan- og bygningsloven §2-1: 

”Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert 
offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven”

Kart- og planforskriften §2 punkt f: 

”det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som 
kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har 
ansvar for og som består av et representativt, systematisk og 
tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, 
juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold”



Sti eller 
motorvei?



Sti eller motorvei?
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Norge trenger 
geodata-
dugnad



«En av de største utfordringene for en 
god og effektiv bruk av datasettene i 
DOK er at det er liten kjennskap til 
mange av datasettene.»
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«Utfordringene er både at nye datasett 
ikke blir tatt i bruk og at brukerne av 
datasettene ikke kjenner til metadata og 
dokumentasjon, og dermed risikerer å 
bruke datasettene på feil måte.»  
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«En årsak til dette er at det er 
mange datasett, begrenset tid og 
begrenset GIS-kompetanse hos 
brukerne. I tillegg er det en del 
datasett som begrenses av lite og 
dårlig dokumentasjon, (…) slik at de 
blir vanskelig å ta i bruk hos nye 
brukere.» 
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Dataeiere

Brukere
Programvare-
leverandørene

Kartverket

Norge digitalt-
samarbeidet

Departementene

Innkalling til dugnad!



Mulighetene

• Bevisstgjøre riktig bruk 
av datasettene

• Spare brukerne for 
tekniske koder 
(«..KVALITET 45 200»)

• Bedre metadata –
tydeliggjøre egnethet

• Dekningskart
• Forenklinger
• Kommunikasjon!

• Synliggjøre etatenes ansvar
• Kommunenes bidrag inn i 

nasjonale baser
• Bevilge mer penger til 

kartlegging og 
kvalitetsheving

• Nasjonal geodatastrategi
• Store felles IT-prosjekter
• Etatenes tildelingsbrev

(inkludert, men ikke begrenset til…)



Egnethetsoppfølging - tiltaksplan

• Innholdskvalitet
• Dekning
• Budskapsforbedring
• Teknisk forbedring
• Annet

• Arbeid begynt i 2018, revidert i 2019



Hva betyr det egentlig når 
det er «hvitt på kartet»?



Fullstendighetsdekningskart



Vi har mye mer 
data enn vi tror



….de må bare inn i et system de 
også!





DOK-tilleggsdata: stort uutnyttet 
potensiale!
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Ta gjerne kontakt! kjersti.nordskog@kartverket.no

Takk for oppmerksomheten!
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