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en sikker kilde

E-tinglysningE-tinglysning
• Regjeringen ser på etableringen av et e-tinglysings-

system som et av sine store digitaliseringsprosjekt. 
• Kartverket har fått i oppgave å utvikle et e-

tinglysingssystem som skal lanseres i løpet av 2016.
• Elektronisk tinglysing har vært Kartverkets viktigste 

satsing i 2014 og vil også være det i 2015. 
• Målgruppen er primært profesjonelle brukere, som 

eksempelvis meglere og bankansatte.
• Kartverket vil i 2014 registrere ca 1.250’ rettsstiftelser 

i fast eiendom og 260’ i borettslagsandeler (manuelt)
• Samfunnsgevinsten ved innføringen av e-tinglysing er 

på sikt beregnet til 1,3 milliarder kroner.





• FKB-data oppdateres primært i lokale 
kommunale originaler (dels kontinuerlig)

• Avtale med alle kommuner om leveranse av 
kopi til Kartverket 1-2 ganger/år

• Ca. 40 Norkart-kunder – med QMS – har 
iverksatt eller tester Geosynkronisering
(”Proprietær løsning” QMS – QMS)

• Prosjekt geosynkronisering – ble stoppet opp 
før sommeren…

• Parter og brukeres ønske om tilgang til ferske 
kvalitetsdata – er et stykke unna…

Sentral forvaltning av FKBSentral forvaltning av FKB



Fremtidig 
forvaltningsmodell
Fremtidig 
forvaltningsmodell
• Dagens kopiregime – er ”gammeldags”…
• Geosynkronisering fra lokale originaler til 

nasjonal kopi er krevende og medfører 
betydelig manuelt tilleggsarbeid

• En mer helhetlig – og fremtidsrettet modell er 
diskutert i Geovekst-forum gjennom det siste 
halvåret

• Vi er enige om å gå for følgende modell:
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LaserforvaltningLaserforvaltning
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LaserforvaltningLaserforvaltning
• Geovekst-samarbeidet har skannet ca 125.000 km2

siden en forsiktig oppstart i 2005 (200 mill?)
• I Norge har vi fortsatt ingen forvaltningsløsning for 

laserdata 
• Dataene lagres sikkert, men er tungt tilgjengelig
• For 2015 er det satt av investeringsmidler i 

Kartverket til formålet
• Spesifikasjonsarbeidet er snart ferdig
• Forvaltning, eksport, tjenester, administrasjon og 

innsyn
• Utlysning av jobben over nyttår
• Avhengig av andel utviklingsarbeid (og kostnad), vil 

den forhåpentligvis være på plass 2015/2016



en sikker kilde

Nye Norge i bilderNye Norge i bilder
• Forvaltning, eksport, 

tjenester, administrasjon og
innsyn i ALLE ortofoto.

• 10 år gammel løsning, som 
vi har vært godt fornøyd med

• Konkurranse om utvikling og
drift (4 år) av Nye Norge i bilder er gjennomført

• Skuffende med kun 3 tilbud, men alle var gode
• Leverandør er valgt
• Kontrakt forhåpentligvis inngått i 2014
• Utvikling og driftssetting i løpet av 2015



en sikker kilde

Nasjonal geoportalNasjonal geoportal

Hva er geoportalen?
Prosjektet skal lage programvare 
for søke, vise eller laste ned geografisk 
informasjon.
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Geoportal – overordnede målGeoportal – overordnede mål
Effektmål
• Alle deltakende virksomheter benytter innen 2018 geoportalen

som førstevalg for publisering, oppslag og tilgang til digital 
geografisk informasjon.

• Tilgangen til alle tilgjengelige offentlige geografiske data er 
forenklet ved at de kan lokaliseres fra ett samlet nettsted 
innen 2018.

Resultatmål
• Ha utviklet en nasjonal geoportal for samlet nasjonal tilgang til 

digital geografisk informasjon, med søk, dokumentasjon, 
visning og nedlastning innen 30.11.2016.

• Ha etablert systemgrensesnitt mot geoportalens komponenter 
for nedlastning og metadataoppslag for integrasjon mot 
sentrale GIS-systemer innen 30.11.2016.

• Ha formelt driftsatt den endelige leveransen fra prosjektet 
innen 1.7.2017



Innføring av NN2000Innføring av NN2000
• Enhetlig, homogent og moderne 

høydereferansesystem for hele landet
• Fjerner alle lokale høydereferanser
• Ikke avhengig av kommune- eller fylkesgrenser
• 140 kommuner har gått over i løpet av 2014
• 130 – 140 nye kommuner går over i 2015
• Bør være «i mål» i 2017 (Troms / Finnmark)

• Forenklinger for SVV, Jernbaneverket, m.fl.
• Bedret høydenøyaktighet på CPOS





en sikker kilde

KommunereformenKommunereformen
• I mai 2014 ble kommunereformforslaget fra 

Regjeringen lagt frem. 
• Proposisjonen beskriver ikke problemstillinger 

knyttet til IKT, verken i kommunene eller i 
staten, til tross for flere eksempler fra nyere 
tid på reformer som forsinkes og fordyres av 
IKT-utfordringer. 

• Kartverket har erfaringer fra de siste års 
kommunesammenslåinger og er selv en 
registeretat og forvalter Matrikkelen. 

• Selv enkle sammenslåinger krevet et stort IT-
forarbeid for at alle løsninger skal være 
operative fra 1.1. 
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StandardiseringStandardisering



Veger og Adresser Tur- og friluftsruterNorge 1:50 000

Mer informasjon om  behandling av innmeldingene finner du her:
- Kommer en generell tekst her med henvisning til de ulike 

inngangene i Rett i kartet. Arbeidet pågår!!!!!!



Rett i kartet for veger og adresserRett i kartet for veger og adresser
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- Feilmelder må registrere seg for å melde feil.
- Det sendes en epost til feilmelder når han registrerer feil.
- Denne inneholder en kort beskrivelse av håndteringen av 

feilmeldingen.
- Feilmelder mottar epost når status på feilen endrer. Under 

arbeid, Rettet eller Avvist.



”I kulissene””I kulissene”

• Oppfølging av innmelder svar og eventuelt oppklarende spørsmål
• Kontroll
• Distribusjon til alle datasett som skal rettes
• Kode, strukturere og sammenstille med øvrig kartinnhold



Vegnettet og adressene er viktig for 
våre brukere!!
Vegnettet og adressene er viktig for 
våre brukere!!
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Status vegadresserStatus vegadresser
• 80 prosent av alle eiendommer/ hus har 

vegadresser
• 43 kommuner har full dekning av vegadresser

• 47 kommuner er heilt uten vegadresser
• 367.000 personer uten vegadresser i Norge 
• 12 % av landets bosteder har ikke vegadresser
• 50 % av hyttene har ikke vegadresser

Kilde: Kartverket, status pr. 18. november 2014
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Kursing m/system-
leverandørene
Kursing m/system-
leverandørene
• Kravet til oppdaterte kartdata vil bare øke – når en 

endring skjer skal den være i kartet samtidig!
• Helt avhengig av «administrativt» vedlikehold!
• Innenfor Geovekst-samarbeidet innføres det i 2015 

en kontroll på at alle nye bygninger i matrikkelen 
også finnes i kartet

• Det har en god stund vært standardiserte kurs i 
vedlikehold av FKB-AR5 og FKB-vegnett 

• Nå utvikles også standard kurs i vedlikehold av 
bygninger

• Systemleverandørene lærer opp i «sin» SW
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Noen sluttkommentarerNoen sluttkommentarer
• Teknologien jobber for oss!
• Vi må utnytte mulighetene teknologien gir oss, men 

vi må være realister!
• All erfaringer tilsier at store utviklingsoppgaver ikke 

alltid gir det «de lover» (med en gang)
• Å forbedre administrative rutiner koster lite!
• Vi må sette av midler til investeringer!

Det vi gjør i dag var utenkelig for 10 år siden!
.. og om 10 år gjør vi det utenkelige!!


