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MDs strategi for åpne kart- og 
eiendomsdata

•Regjeringen vil at prinsippet om åpen 
tilgang til kart- og eiendomsdata fra 
2015 også skal gjelde for øvrige 
nasjonale kartdata og posisjonsdata.
•Dette omfatter Polarinstituttets 
kartdata for Svalbard og Antarktis, 
ortofoto, sjødata og 
posisjoneringstjenester. 
•I løpet av 2015 og 2016 skal dette 
også omfatte data fra grunnbok og 
matrikkel, og fra 2017 også detaljerte 
kartdata (FKB og ortofoto).



MDs strategi



MDs strategi

Kommentarer fra KS:
KS støtter etablering av 
selvbetjeningsløsninger for gratis 
tilgang til data, men uttaler til 
departementet at dette kan få 
store konsekvenser for 
kommunene og at det etablerte 
samarbeidet om 
kartforvaltningen (Geovekst) kan 
forvitre.

KS understreker behovet for en 
mer grundig utredning av 
spørsmålet om frigivelse av 
detaljerte kartdata og 
eiendomsdata.



Eksempler på utfordringer knyttet til 
rettigheter

Hvordan vil Telenor og e-bedriftene, som selvstendige 
aksjeselskap, forholde seg til frislipp av felleseide data?

Hva med rettigheter og kompensasjon for over 20 års 
investering



Danmark



Hva er frigitt i Danmark?

Detaljerte kartdata som er frigitt i Danmark, og som er en 
del av Fælles OffentliT administrasjonsgrunnlag (FOT), har 
betydelig lavere detaljeringsgrad enn norsk detaljerte 
kartdata (FKB-A/B)

Brukere som har behov for større detaljeringsgrad og 
andre detaljer enn forhåndsdefinerte FOT, må bekoste 
dette selv (Vegvesenet, Vannforsyningen, m.fl.)

Før frigivelsen var det etablert, og politisk forankret, et 
robust opplegg for finansiering av FOT, hvor kostnadene 
fordeles mellom kommunene og stat.



Geovekst – målet med samarbeidet

I prioritert rekkefølge:

1. Dekke Geovekst-partenes behov 
– Sikre heldekkende data i aktuelle områder
– Sikre ajourførte/oppdaterte data
– Sikre homogene data
– Sikre bruk av felles standarder
– Sikre gode fellesløsninger for forvaltning
– Sikre enkel tilgang til nedlastning og 

tjenester
– Sikre samfinansiering

2. Dele data med Norge digitalt-partene

3. Fremme økt bruk og verdiskapning ved salg 
gjennom forhandlere (og kommuner)



Geovekst – årlig finansiering av 
samarbeidet

Partene i Geovekst (inkl. Kartverket) 115-135 mill

Norge digitalt-partene 15 mill

Inntekter fra
- salg fra kommunene 1-2 mill
- salg gjennom forhandlere 5-6 mill

Totalt 135-160 mill
(hvorav ca. 35 mill går til FDV-arbeid)

Det kjøpes tjenester fra privat bransje for 70-110 mill/år 
(variabelt prisnivå)



Hva er Geovekst-
samarbeidet utover 
felles finansiering?



Standardisering

Geovekst-forum er ansvarlig for produktspesifikasjonene I 
samarbeid med brukere og produsenter.

“Alle” bruker “våre” standarder!



Effektivt vedlikehold –
felles forvaltning

Forpliktende FDV-avtaler

Administrativt vedlikehold

Tiltaksbaser

Kvalitetssikring av data

Felles FKB-produkter for hele landet

Tilgjengeliggjøring og formidling av alle Geovekst-
data



Felles planlegging og brukerstyrt 
kartlegging

Ferdige laserprosjekt

FKB-prosjekter 2014



Kjøp av kartleggingstjenester

Kartverket er normalt prosjektledere og kjøper årlig 
konsulenttjenester for 70 – 120 mill

Fotografering, kartkonstruksjon, ortofoto, 
laserskanning, landmåling m.m.

Standardiserte anskaffelsesdokumenter, enhetlige 
rutiner og felles standarder

Prosjektledere har gjennomgått grundig opplæring I 
lov om offentlige anskaffelser

Bruker elektronisk konkurransegjennomførings-
verktøy (KGV)

- Enklere for leverandører og prosjektleder



Felles metadata for hele landet



Kompetanse - opplæring

I egen regi, eller i samarbeid med programleverandørene 
gjennomføres kurs i praktisk vedlikehold av 

- Vegnett
- Bygning
- PBL-tiltak
- AR5

Fagdager om aktuelle tema i samarbeid med privat bransje



Grundig kartkontroll

Geovekst finansierer og gjennomfører årlig grundig 
kontroll (Kartverket Hønefoss) av 8 – 10 
kartleggingsprosjekt.

Eksempler 2014:



Test og teknologiutvikling

Geovekst-forum støtter ulike utviklings- og 
testprosjekter, eller gjennomfører dette 
i egen regi.

Fotogrammetrisk matching 
av omløpsbilder

Kartlegging ved bruk 
av droner



GIS- og geodatasamarbeid



En kompetent del av offentlig sektor

Vi gjør alle anskaffelser etter samme standarder, 
maler og prosedyrer

Vi kontrollerer leveransene etter felles prosedyrer og 
med samme verktøy

Vi produserer samme produkter for hele landet

Vi forvalter dataene og de tilgjengeliggjøres et sted

Alle offentlige etater, både lokale, regionale og 
nasjonale har tilgang til de samme dataene på en 
enkel og effektiv måte.



Så hvilke spørsmål har vi da?

Hvem skal betale hvis dataene blir “gratis”? 

Vil Telenor og e-bedriftene fortsatt være med?

Vil det fortsatt finnes insentiver til samarbeid?

PBL legger gjennom planforskriften mye av ansvaret 
på kommunene, men har alle kommuner tilstrekkelige 
økonomiske ressurser, kompetanse og kapasitet.

Hvem skal fortsette arbeidet med spesifikasjoner og 
gjennomføring av anskaffelser hvis Geovekst-
samarbeidet helt eller delvis forvitrer?

Hvordan skal vi få oppdaterte, detaljerte kartdata i en 
annen modell?



Alternativ organisering

• Sentral finansiering og ansvaret for detaljert kartlegging til 
Kartverket?

• Sette makt bak Planforskriften, 
§5: ”Kommunen skal i samarbeid med staten sørge for et 
oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal ut til 
én nautisk mil utenfor grunnlinjene. Det offentlige 
kartgrunnlaget skal være egnet til å løse kommunens 
oppgaver etter plan- og bygningsloven samt andre 
offentlige og private formål.”
Fra §6: ”Kommunen kan kreve at den som fremmer 
planforslag, konsekvensutredning eller søknad om tiltak 
etter plan- og bygningsloven, skal framskaffe geodata når 
dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget”

• Enhver kartlegger etter eget behov (som før 1992)



Oppsummert:

Kan vi beholde fordelene med 
dagens organisering, dersom det 
besluttes å frigi også detaljerte 
data?

Hvilke alternativer står vi overfor? 

Hva mener dere?
Vi jobber sammen med KS for å påvirke departementet og ønsker 
innspill


