
Destinasjon 2025

Realisering



Tilbakeblikk

• Prosjekt 2013

• Arbeidsgrupper

• Studieturer

• Visjon

• Sluttrapport



Trender og utviklingstrekk



Trender

1.Globalisering av kartbransjen

2.Modellert virkelighet

3.Teknologisk utvikling

4.Kampen om ressursene

5.Sikkerhet og beredskap

6.Internasjonal arbeidskraft

7.Press på offentlig sektor



Fremtidsbildet



Automatisering
Digitalisering
Integrasjon 
Sanntid
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En digital modell av 
virkeligheten



Kartverkets visjon



Det nye landskapet  



Kartverkets rolle



Sikre 
samfunnet 
data som er 
til å stole på



Nasjonalt fagorgan

Kartverket er nasjonalt fagorgan 
for stedsrelatert informasjon for 
sjø og land, geodesi, matrikkel 
og tinglysning av eiendom. Som 
fagorgan utøver Kartverket 
myndighets- og 
fasilitatoroppgaver innenfor 
fagområdene. 



Myndighetsutøver

Lover
Forskrifter
Direktiver
Konvensjoner



Fasilitator

Samarbeid
Pådriver
Partner
Levere nyttige tjenester



Retning og mål



Formidling



Kartverket skal gjøre offentlig 
stedsrelatert informasjon lett tilgjengelig

Kartverket skal utvikle, synliggjøre og    

formidle offentlig stedsrelatert 

informasjon – en stedsrelatert, digital

virkelighet, som bidrar til økt

verdiskapning og et tryggere samfunn. 



Forvaltning



Kartverket skal forvalte den digitale 
virkelighet som en nasjonal ressurs

Kartverket skal 
kvalitetssikre og 
forvalte stedsrelaterte 
data som er 
grunnleggende og 
nyttige ressurser for 
samfunnet – og en 
viktig del av våre 
nasjonale, 
stedsrelaterte 
infrastruktur.



Kompetanse



Kartverket skal være et innovativt 
fagmiljø innen stedsrelaterte data

Kartverket skal i 
samarbeid med norske 
og internasjonale 
stedsfaglige miljøer, 
sikre et høyt faglig nivå 
på norsk 
tjenesteutvikling for 
stedsrelaterte data.



Kommunereformen 

Matrikkel



Noden = NSDI

NSDI

Helsenorge.no

BW

Felleskomponentene 

Norvegiana

UNGGIM 

ESDI

ASDI

Marine SDI



Nodens tiltrekningskraft

Data inn

Data ut



Trender

Føringer

Formidling

Kompetanse

Forvaltning

Fasilitator Myndighetsutøver

Utvikle
Noden

Utvikle 
analyse-
kompe-
tanse

Bedre 
data-

kvaliteten

Utvikle
myndighet-

roller
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Strategisk handlingsplan 2015-18

Hovedmål
Roller

Strategiske programmer



Strategiske programmer

Utvikle 
noden

Effektivisere
Datakvalitet 

Utvikle kompetanse, 
innovasjon og 

analysekompetanse

Utvikle 
myndighetsrollen

Prosjekter 
og tiltak

Prosjekter 
og tiltak

Prosjekter 
og tiltak

Prosjekter 
og tiltak

2025



Strategisk handlingsplan

IT-strategi
Kommunikasjonsstrategi
HR-strategi
Formidlingsstrategi

Det nye landskapet


