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Nasjonale – og internasjonale trender

Statens kartverk v/Knut 
å

Vasco da 
Gama



Geodata - mange bruksområder

Kommunal forvaltning 
Landtransport 
Sjøfart og fiske 
Jord- og skogbruk
Tele og energi
Forsvar og beredskap
Oljevern
Miljø- og arealforvaltning
Eiendomsforvaltning
Undervisning
Medier 
Ferie og fritid 
Kartproduksjon

og det faktum at 

70-80% av all offentlig saksbehandling foregår    
mot et geografisk bakteppe !



”Jo mer tidsbesparende ”Jo mer tidsbesparende 
teknologi vi får,teknologi vi får,
jo dårligere tid får vi.jo dårligere tid får vi.
Og jo mer informasjon vi får,Og jo mer informasjon vi får,
jo dårligere informert blir vi.”jo dårligere informert blir vi.”

Thomas Hylland Eriksen

Kartet er en uovertruffen veiviser i informasjonsflommen.

Før Internett hadde vi et ”hav” av data, men kun
”dråper” av informasjon. Nå er situasjonen helt
annerledes – derfor må vi ha veiviseren!



Vår rolle i kunnskapssamfunnetVår rolle i kunnskapssamfunnet

Verdikjede

Data Informasjon Kunnskap

Verdiøkning
Nei Noe Ubegrenset

Innsynsløsninger
Standardprodukter

Verdinettverk (Aktører)

Norge Digitalt-parter ND-parter
Norsk eiendomsinformasjon

Forhandlere

NE (til en viss grad)

VØTere
VØPere

Etablere og forvalte Skape og formidle Skape og formidle



Klarere skille mellom rollene som myndighet og forvalter og som kommersiell aktør
Fundamentalt å bidra til å formidle kunnskap om jordas tilstand
Økt behov for formalisering av eiendomsrettigheter i utviklingsland (fattigdomsbekjempelse)
EU-direktiver vil komme til å styre hverdagen 
Internasjonale grenser viskes ut i informasjonssamfunnet
Komplementære fagmiljøer fusjoneres, osv.

Overordnede generelle trender Overordnede generelle trender 

Dess raskere vi aksepterer 
disse dess bedre levevilkår

får vi i en framtidig digital verden

Økt behov for individuelle løsninger
Alle innbyggere får sin personlige side på www
En teknologisk utvikling som gjør oss i stand til å løse framtidige oppgaver i et partnerskap
Fokus på beste praksis og optimale allianser 
Økt press på optimal utnyttelse av kostnadseffektiv og rasjonaliserende teknologi
eForvaltning vil forandre verden
Distribuert dataformidling
Økt standardiseringsbehov i alle profesjoner. Behov for harmonisering på tvers av sektorer 
Økt grad av spesialisering - bli gode for hverandre
Produksjon settes ut til lavkostland
Sosial ulikhet blir reprodusert



..…endringer RUNDT oss krever endringer HOS 



Geografiske standarder implementert
Harmonisering på tvers av profesjoner
En moden teknologi

Internett
Digital allmannsrett (bredbånd)
Gode forvaltningsløsninger
Valgmuligheter i sammenstilling av 
informasjon fra ulike kilder

Nye tjenester dukker opp
Nye brukergrupper som resultat

Posisjon, stedfesta informasjon og 
telefon i en og samme tjeneste

Snart: mobile terminaler til alle med 
geodata integrert i standard applikasjoner

Her er jeg (fra satellitt) 

Geodata 
over

nettet 

”Gule sider. 
kundesenter”,

osv 

Verktøy

Det hjelper ikke å vite hvor du er, 
dersom du ikke vet hva som er rundt 

deg

StåstedetStåstedet
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Økt behov for individuelle løsninger 
(mer krevende brukere)

Forsvaret
feks. forsvarsspesifikke sikkerhetsløsninger, -metadata
geodata som beslutningsstøtte-verktøy

Politiet - DSB
feks. stedfesta elektroniske fotlenker
økt anvendelse av geodata i samfunnstruende situasjoner

Største utfordring – mann i gata (alle skal ha sine
stedbaserte tjenester)

”Point of interest” baser
bilnavigasjon

Fallende brukertilfredshet med offentlig sektor
kunnskapstilgang
brukerbehov



Mitt kart 

Mine hytter

Mitt vær

Min arbeidsreise

Mine barn

Min byggesak

Mitt nærområde

Min bolig

Mitt nærområde
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eForvaltning vil forandre verden (”eNorge2009 – det digitale spranget”). 
Geodata er ryggraden i en effektiv digital forvaltning
Alle innbyggere får sin personlige side på www



eKontor
Dokumenthåndtering (arkiv, søk, gjenfinning, saksbehandling)

eFaktura

eTinglysing

eSignatur (PKI – Personal Key Infrastructur)

Offentlig sikkerhetsportal

Kobling mot fagsystemer

Samordning (systemer og rutiner)

Kanskje vi oppnår dette?

Eksempel



I stedet for dette?I stedet for dette?



En teknologisk utvikling som gjør oss i stand til å 
løse framtidige oppgaver i et partnerskap

Fokus på beste praksis og optimale allianser
Økt grad av spesialisering - bli gode for hverandre
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Interkommunale samarbeid

Regionalisering

Komplementære allianser 
(også internasjonalt)



Norge digitalt  

Samle hele 
geodataforvaltnings-Norge

til ett rike

- en skattekiste av informasjon

- en katalysator til verdiskapning
(også for privat sektor)

Eksempel



Stadig nye og mer brukervennlige Stadig nye og mer brukervennlige 
nettportaler  og nettportaler  og --innsynsløsningerinnsynsløsninger

www.geonorge.no
Norgesglasset
Visvei
Link til alle forvaltningspartene i Norge digitalt

www.norgeibilder.no
www.primar-stavanger.org

bare for å nevne noen

Eksempel



Primar Stavanger (www.primar.org)
Verdens første internasjonale senter for forvaltning og 
distribusjon av offisielle elektroniske sjøkart (ENCer)

Etablert og operert av Sjøkartverket

Basert på bilaterale avtaler 

Retningsgivende for IHO standarder

Samarbeider med et tilsvarende senter i 
i England

Mål: global operasjon på vegne av 
et verdensledende maritimt Norge

Status (juni 06)

29 sjøkartverk leverer ENCer

40 distributører globalt

192.000 kart i bruk

årlig vekstrate ca 3 Primar Stavanger samarbeidsland

Engelske samarbeidsland

Leverer off. el. sjøkartdata til begge sentere

PRIMAR

Eksempel



The service has been in full operation since April 
2002 and include to day ENCs from:
Russia, USA, Japan, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Greece, Croatia, Italy, Latvia, Norway, Poland, Singapore 
and adjacent waters, South China Sea, Malacca strait. 
Sweden, the Arabian Sea, Atlantic Ocean, Australia, 
Bahamas, Belgium, Caribbean Sea, Cyprus, Egypt including
Suez, Falkland Islands, Germany, Gibraltar, Gulf of Aden, 
India, Indian Ocean, Jamaica, Malta, Netherlands, Pacific
Ocean, Portugal, Red Sea, Socotra, Somalia, South Africa, 
Southern Ocean, Sri Lanka, Spain, Turkey, Canaries and 
Balearics, UK and Western Africa.

(48 countries/oceans)
Soon to come: Canada, China, India? etc.



Prognoser for det globale markedetPrognoser for det globale markedet

Målet er å opprettholde 25% av det globale markedet for ENCer

-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000

Growth

Va
lu

e
EN

C
 m

ar
ke

t (
10

00
 U

SD
)

Total Market  0,55 1,47 4,61 11,1 23,9 44,2 64,5 86,6 105 120 133 144 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



ModerneModerne elektroniskeelektroniske sjøkartsjøkart langslangs
norskekystennorskekysten inneninnen 20082008

Forsert framdrift ved hjelp av ny teknologi
og et samarbeid på tvers av kontinenter



Et Et totalintegrerttotalintegrert maritimtmaritimt informasjonssysteminformasjonssystem

Vær, tide-
vann, strøm osv

ENC 
database

GPS
posisjon

Kurs & fart

AIS

Store utviklingsmuligheter 
for den private bransjen 

nasjonalt og internasjonalt

Eksempel



Organiseres slik at innsamling skjer én gang. Vedlikeholdet utføres
der det gjøres mest effektivt

Geodata fra forskjellige kilder skal kunne settes sammen sømløst

Geodata skal være tilgjengelig for alle formål

Alle nivåer bør ha full tilgang til alle geodata til vilkår som ikke er til
hinder for utstrakt bruk

Det må være enkelt å skaffe seg informasjon om
hva som finnes av geodata

hvilke data som tilfredsstiller kravene til ulike bruksområder

vilkårene for tilgang til og bruk av dataene

Geodata skal være lette å tolke og forstå

Prinsipper for etablering av en geodatainfrastruktur i Europa (INSPIRE)

EU-direktiver vil komme til å styre hverdagen (INSPIRE, PSI)
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INSPIRE INSPIRE –– konsekvenserkonsekvenser

Får vi vår første Geodatalov ?
Norge digitalt må tilpasses INSPIRE direktivet/
Geodataloven

Mer fokus på metadata og tjenester (enn det Norge 
har kultur for)

Sterk fokus på retten til å bruke og gjenbruke
offentlig informasjon (mindre på rettighetshavers interesser)

Farlig å undervurdere konsekvensene !



NorgeNorge
Ny Offenlighetslov
Forskrifter under utarbeidelse av FAD

Kommer tidligst 1/1-07

Vil regulere tilgang på offentlig informasjon
Vil regulere prisregimet for offentlig informasjon
Og uansett får vi offentlig informasjon :

- med økt pålitelighet (verken god el. dårlig, men riktig kvalitet)

- billigere (kanskje gratis)

- direkte fra kilden (kopier og ulike versjoner forsvinner)

- tilgjengelig 24-7,
- og bare noen tastetrykk unna !

… mao en transaksjonsbasert økonomi ?
Utfordringen: Innhold (x3) med metadata

PSI



ForandringenForandringen
Fra dataprodusent til informasjons- og 
kunnskapsforvalter og tjenesteleverandør
Offentlig informasjon :

- med økt pålitelighet (verken god el. dårlig, men riktig kvalitet)

- billigere (kanskje gratis (Offenlighetsloven m/forskrifter)?)

- direkte fra kilden (kopier og ulike versjoner forsvinner)

- tilgjengelig 24-7,
- og bare noen tastetrykk unna !

… mao en transaksjonsbasert økonomi ?
Utfordringen: Innhold (x3) med metadata

Data Informasjon Kunnskap
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Fra dataprodusent til informasjons- og 
kunnskapsforvalter og tjenesteleverandør
Deler av produksjon settes ut til lavkostland

Status i dag:
SK Sjø: 70-80% til Russland og India
SK Land: spesifiserer, bestiller og kvalitetssikrer
Mange norske geodatafirmaer har allianser i lavkost-land
(stadig færre maskiner for kartproduksjon år for år)

- den kalde krigen er over - NSM klarer ikke 
å stanse denne utviklingen?

Data Informasjon Kunnskap



Sosial ulikhet blir reprodusert
Foreldre med dårlig utdanning – max 50% av barna får
studiekompetanse (en forverring av situasjonen)

65% av innsatte uten vitnemål
Innvandrerbakgrunn uten studiekompetanse  - samfunnet 
ber om trøbbel
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- bare politikerne kan gjøre 
noe med dette, men å styre 
politikere er som å beordre 
beboerne på en kirkegård !
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Klarere skille mellom rollene som 
myndighet og forvalter og som 
kommersiell aktør (”børs og katedral”)



World World EconomicEconomic ForumForum

Stor sammenheng mellom en veldrevet 
forvaltning (gode infrastrukturer) og et vellykket og 
lønnsomt næringsliv
Målet er en offentlig sektor som 
konkurransefortrinn for næringslivet

Nordiske land skorer best på internasjonale rankinger

Jens Stoltenberg; ”enten kontinuerlig fornyelse 
av offentlig forvaltning eller forvitring”

Hvorfor?



…et eksempel…et eksempel

Landmåling som en vellykket privat tjenesteyting krever
at:
Kommunene rendyrker oppgavene som lokal 
matrikkelmyndighet
Jordskifteretten rendyrker sin rolle som særdomstol
UMB intensiverer sine BSc og MSc programmer innen 
landmålerfaget
Kartverket, som kontrollmyndighet, bidrar til en sterk 
og etter hvert svært kompetent privat landmåler-
bransje

..og slik burde det bli (synes jeg!) !
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Geodetisk vitenskap for å formidle 
kunnskap om jordas tilstand

Læren om jordas form, 
bevegelse og gravitasjon

Geodesi

Kartlegging

Kartlegging

Geodesi
+ + +

Jordobservasjon

Posisjon

Klimaendringer

Havnivå

Platetektonikk

Tidevann, 
bølger

osv

Historien er full av nye oppdagelser vi ikke 
ser anvendelsen av i dag !



Gode tilbakemeldinger
nøyaktighet - holder absolutt mål
Høy kvalitet og driftsstabilt
god supporttjeneste
fungerer utover oppgitt dekningsområde
enkelt og effektivt
egne baser rigges ned
redusert vedlikehold av fastmerkenettet
effektivt i EUREF89 overgangsprosjekter
lavere investeringskostnader
god samfunnsøkonomi

eksempel
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Økt behov for 
formalisering av 
eiendomsrettigheter 
i utviklingsland 
(fattigdomsbekjempelse)



StatusStatus
Moderne system for tinglysing finnes i dag i ca. 25 
vestlige land
Hva er problemet andre steder i verden, hvor 
80 % av jordas befolkning lever? 
- vanskelig å dokumentere hvem som eier noe
- eiendommer kan ikke identifiseres
- kapital kan ikke reises med basis i fast eiendom
- eierskap til eiendom kan ikke deles (f.eks. som et sameie)
- prosessen for å formalisere eierskap i fast eiendom kan ta
mer enn 15 år om alle regler følges

Økende erkjennelse av at fattigdom er nært knyttet 
til mangel på formaliserte rettigheter til eiendom (død 
kapital, ikke fungerende markedsøkonomi)  



Tanzania 2005Tanzania 2005
33 millioner innbyggere
Én person i landet er autorisert til å attestere 
skjøter for ny eiendom
Etablering av tomt m/byggetillatelse i byområde
kan kreve 68 ulike steg, ta 8 år og koste 
USD 2.200 
Salg og pantsetting skjer vanligvis uten 
registrering; gjelder 90 % av eiendommene 
Parallelt system på lokalt tjenestemannsnivå 
basert på ”tillitt” i et sosialt system 

Muligheter for teknologioverføringer er enorme, men vi må 
vinne i kampen mot bistandsboblebyråkratiseringa

eksempel
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Internasjonale grenser viskes ut
Sømløse datasett på tvers av landegrensene

EuroSpec (tekn. og kommers. operabilitet samt distribuert tjenestearkitektur)

EuroRegionalMap (1:250’)
EuroGlobalMap (1:1000’)
Seamless Administrative Boundaries in Europe (SABE)
European Land Information Service (Eulis)
World wide ENC Database (WEND)

Kompetanseutveksling og gjenbruk av 
teknisk infrastruktur over landegrensene
Internasjonale FoU programmer
(kunnskapsmarkedene internasjonaliseres)

for ikke å glemme Google Earth
http://earth.google.com



Økt press på optimal utnyttelse av 
kostnadseffektiv og rasjonaliserende teknologi

trusselen fra Kina, India, SØ-Asia oa.
fra bakkebasert til rombasert teknologi
økt fokus på 3D (bl.a. bygningsomriss)

Distribuert dataformidling (slutt på kopier og versjoner)
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- et eksempel følger

”Når vi har valgt et høyt lønnsnivå, må vi ligge i front
på teknologien. Det er det vi vinner på i konkurransen.”
Kjell Bjørndalen



Planscenario - en ny veitrase
Vi starter med et basis kart 
fra SK Den nye vegen 

Hva med 
verneområder ?

Hva med kulturminner ?

Status over 
landbruksarealer

Verdier på eiendommer 
som 

må eksproprieres/kjøpes ? 

All denne 
informasjonen 
bare et par 
tastetrykk unna 
!!

Eiendommer
Gnr. 5 bnr. 4
Gnr. 5 bnr. 6
….
….
Verdi 25 mill kr

www.geonorge.no



Typisk norsk: små og ofte spesialiserte, men sterke
fagmiljøer. Å rendyrke roller fører til mer fragmentert 
virksomhet. Løsningen kan ligge i at

Komplementære fagmiljøer fusjoneres
1990: 170 off. forvaltere/2006: 82 tilbake
Sjøfartsdirektoratet + Kystverket + Sjøkartverket ?
NIJOS + Skogforsk = sant
Tinglysingen til SK Eiendom
osv.

ETT kartverk som betjener flere nasjoner ?
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Kommuner og privat bransje 
bør følge etter !



Hvorfor vil vi lykkes i KartHvorfor vil vi lykkes i Kart--Norge ?Norge ?
Norge digitalt - ”GIVE A LITTLE AND GET A LOT”- en genial modell
Eksisterende forvaltningssamarbeid, der 424 av 431 kommuner deltar, 
er unikt og allerede det mest omfattende i Europa
Vi er verdensledende på standardisering 
Vi har utviklet objektorienterte primærdatabaser (intelligente geodata)
Vi har tilgang til bredbånd, Internett og gode alternative løsninger for 
forvaltning og formidling av geografisk informasjon
Kartverket som koordinator og pådriver i Norge digitalt er helintegrert
med geodesi, land og sjø, matrikkel og tinglysing i en og samme etat
”Børs og katedral” er adskilte virksomheter
Storting og Regjering vil til det fulle etter hvert innse viktigheten av 
geografisk informasjon,

og dette er så langt unikt for Norge, samt at 

Norge digitalt er INSPIRE i praksis !



Hva skal vi være ?Hva skal vi være ?

Noe utenom det vanlige

En som forenkler og formidler 
informasjon og omgjør denne til 
kunnskap

En pådriver for å skape en kultur for
ubegrenset deling



Hvor står vi så i 2010 ?Hvor står vi så i 2010 ?
Norge digitalt har blitt en rollemodell for Europa
Basis kartproduksjon utføres der den er mest kosteffektiv
Norge 1:50000 har et fullverdig sjøinnhold (alle aktuelle kartblad)

Posisjonstjenestene tilfredsstiller alle krav til kosteffektivitet
Matrikkelen (GAB og DEK) dekker hele landet og har en 
tilfredsstillende kvalitet for alle primære brukere
Vi har etablert EN løsning for felles tilgang til Grunnboka, 
Matrikkelen, Borettsregisteret og kommunale planregistre (et
effektivt eiendomsmarked med sikre eiendomsrettigheter)

Vi har etablert ett optimalt sjøkartgrunnlag. Antall grunnstøtinger 
er redusert med minst 40%
Primar Stavanger er en global operasjon (kanskje den eneste i verden)

ALLE i samfunnet er brukere av verdiøkt geografisk informasjon 
Politikerne har til det fulle innsett verdien av geografisk 
informasjon, osv. 



Takk for meg !


