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Fakta om Norge
• Antall innbyggere

• 5,29 millioner (Sverige 10 mill)

• Størrelse på Norge (landareal)

• Fastlands-Norge 323 800 km2

• Kongeriket Norge 385 207 km2

• Sverige 447 435 km2

• Kommuner og fylker (län)

• 422 kommuner i dag

• 356 (?) kommuner i 2020

• 18 fylker i 2018

• 11 (?) fylker i 2020

• Innbyggertall i kommunene

• 94 kommuner <2000

• 251 kommuner 5000-15 000

• 61 kommuner 15 000-50 000

• 16 kommuner >50 000

Sterkt lokaldemokrati



• Etablert i 1773

• Etat under Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

• Nasjonal kartmyndighet

• Tinglysingsmyndighet

• Matrikkelmyndighet

• Sjøkartmyndighet

• Geodatakoordinator

• 15 kontorsteder

• 800 ansatte

Kartverket



Vår overordnede oppgave 

Samle inn Forvalte Formidle

Bidra til at data blir brukt



Samarbeid mellom 
Lantmäteriet og Kartverket



Lovgrunnlaget (de viktigste i stikkordsform)

• Plan- og bygningsloven

• Kommunen er myndighet for planlegging, byggetillatelser, 
deling av eiendom (fastighet) etc.  

• Kommunen og staten skal i fellesskap etablere og forvalte det 
offentlige kartgrunnlaget

• Krav om bruk av nasjonale standarder 

• Matrikkelloven

• Kartverket er sentral matrikkelmyndighet (drifter matrikkelen, 
opplæring, brukerstøtte og tilsyn)

• Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og utfører 
oppmålingsforretning og føring i matrikkelen (adresse, bygning 
og eiendom)

• (Flere tilknyttede lover som for eksempel jordskiftelov og  
tinglysingslov)

• Geodataloven

• Geodataloven er et resultat av Inspire-direktivet. Deling av data



”Fundamentene” for vår 
nasjonale geografiske 
infrastruktur 
(noen viktige milepæler)
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Kartlegging før 1992

• Overlappende kartlegging

• Ulike standarder

• Små områder – kostbart!

• Mye ”gamle” kart!

• Økende digitalt behov hos 
store kartbrukere

• Kommunene krevde høy pris 
for digitale kart

• Noen satte seg sammen og 
stilte spørsmålene:

• Kan vi samarbeide?

• Kan vi lage en felles 
kartstandard?



Felles kartdatabase – FKB
Partenes felles kartstandard for TK og ØK



Geovekst-samarbeidet

• Nasjonalt samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest 
detaljerte kartdataene (FKB, ortofoto og høydemodeller)

• Statens vegvesen

• Energi Norge

• Kommunenes sentralforbund

• Statens Kartverk

• Telenor

• Landbruksdepartementet

• NVE, BaneNOR og Forsvaret er med der de ha interesser

• 5 kommuner står utenfor samarbeidet, men bruker samme 
standarder/prinsipper





Geovekst vs Norge digitalt

Kommuner/Fylker

Norge digitalt medlemskap gir tilgang
til alle data som øvrige Norge digitalt 
part har forpliktet seg til å dele
gjennom samarbeidsavtalen.

Norge digitalt avtalen endrer ikke 
eierskap til data.

Geovekst har eierskap 
til FKB data – og finansierer. 
FKB er ikke gratisdata.



Formål og oppgaver

• Geovekst-samarbeidet skal etablere, ajourholde og distribuere et 
utvalg av geografiske data som kan nyttes av mange brukere 

• Brukerstyrt (user-driven)

• Til nytte for Geovekst-partene (og andre)

• Arbeidet skal baseres på fylkesvise geodataplaner - forutsigbarhet

• Kostnadene fordeles blant partene etter kost/nytte-vurderinger

• Alle data eies av partene i fellesskap

• Alle inntekter ved salg av data og fra Norge digitalt går tilbake til 
etablering, drift og ajourføring

• Omforente nasjonale veiledningsdokumenter danner grunnlaget 
for samarbeidet

• Gjennom samfinansiering kan det produseres mer geodata
til lavere kostnad for hver av partene



Veiledningsmateriell



Kostnadsdeling

• Nasjonal kostnadsdelingsnorm, men kostnadsdeling avtales i 
hvert enkelt prosjekt

• Under er utdrag kostnadsdeling for noen kostnadselementer for 
FKB-kartlegging



Hva samarbeider vi om?
• Geodataplanlegging

• Kompetanseheving

• FKB

• Periodisk ajourføring med flyfotografering/fotogrammetri

• Private firma (företag) produserer kartdata (5 firma i Norge)

• Kontinuerlig ajourføring

• Administrativ datafangst hos partene (spesielt kommunen)

• Periodisk ajourføring (3-10 år) - fotogrammetri

• Ortofoto

• Oppløsning 10 – 20 cm

• Laserskanning (høydemodeller)

• Nøyaktighet ± 10 – 20 cm, punkttetthet 2-10 pkt pr m2

• Geodetiske referanserammer

• EUREF89 (horisontalt datum) i alle kommuner (ferdig 2009)

• Overgang til NN2000 (vertikalt) i alle kommuner (ferdig 2018)

• Sentral lagring av FKB (ny nasjonal forvaltningsløsning)



Organisering

• Til støtte i koordineringsfunksjonen ble det i 1993 etablert et 
brukerforum, "Geovekst-forum”

• Geovekst-forum ledes av Kartverket og består av en eller flere 
kontaktperson(er) fra hver av partene. Møtes ca 4 ganger i året.

• Geovekst-forum har ansvar for å utarbeide standarder og 
veiledningsmateriell

• Geovekst-forum tar prinsipielle beslutninger

• Geovekst-forum finansierer testprosjekter som er til nytte for 
samarbeidet

• Kartverket koordinerer Geovekst-samarbeidet nasjonalt, fylkesvis 
og lokalt



Eksempel på testprosjekt 
Kan laserdata benyttes til kartlegging av 
høyspentlinjer?



Geodataplaner
• Fylkesvise 4-årige geodataplaner

som beskriver satsinger i det 
enkelte fylke. En del er en 
kartplan som viser hvilke områder 
som skal kartlegges

• Geodataplanen utarbeides og 
behandles i egne 
Fylkesgeodatautvalg. Utvalget  
består av Norge digitalt-parter i 
fylket. Kartverket er sekretariat 
for arbeidet

• Ny mal for geodataplanen er 
under utvikling slik at 
fylkesplanen blir bedre knyttet til 
nasjonal geodatastrategi



Standardisering
• Nasjonale standarder og veiledere for geografisk informasjon

• datasett, formater, tjenester, synkroniseringer, API

• Nasjonal SOSI-standard (med blant annet en generell 
objektkatalog) som danner grunnlaget for produktspesifikasjonene 

• Geovekst er ansvarlig for produktspesifikasjonene for datasett som 
inngår i samarbeidet. Spesifikasjonen utvikles i samarbeid med 
bruker, produsenter og programvareleverandører 

• ”Alle” bruker ”våre” standarder



Felles kartdatabase (FKB)

• FKB er ”Den digitale utgaven av analoge tekniske kart (1:500 –
1:1000) og økonomiske kart (1:5000)”

• FKB er en samling datasett som alene eller sammen med andre 
data skal kunne benyttes til:

• forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige 
etater og ledningsetater

• saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med 
forskrifter (jf. veilederen Kartgrunnlag for plan- og 
byggesaksbehandling)

• prosjekteringsformål

• analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem 
(GIS-system)

• produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig 
krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet



FKB-datasett
• FKB-Høydekurver

• FKB-Vann

• FKB-AR5 (markslag)

• FKB-Bygning

• FKB-BygnAnlegg

• FKB-Tiltak

• FKB-Ledning

• FKB-Arealbruk

• FKB-Naturinfo

• FKB-Veg

• FKB-TraktorvegSti

• FKB-Vegnett

• FKB-Bane

• FKB-Lufthavn

• FKB-Servitutt

• FKB-LedningVA

• Tekst/stedsnavn



FKB-hovedprinsipp
• Samme område skal kartlegges en gang

• Ulik «kartkvalitet» i ulike områdetyper

• Brukerstyrt kartlegging (lokale prosjekter)

• «3D-objekter» - objektene registreres med høyde

• Datasett med koblingsnøkler til registerdata

• Vegflater er koblet mot NVDB

• Stedsnavn er koblet mot Sentralt stedsnavnregister (SSR)

• Bygningsflater er koblet mot matrikkelen

• Kontinuerlig ajourføring gjennom administrativ 
datafangst (saksbehandling hos partene)

• Fullstendighet prioriteres fremfor stedfestingsnøyaktighet

• Periodisk ajourføring med ny flyfotografering

• Det pågår en diskusjon i Geovekst-forum om hva FKB skal være 
i fremtiden



FKB-standarder
• FKB er tilpasset brukerbehovene (og kostnadene)

• Differensiering av innhold i ulike områdetyper 
=> 4 FKB-standarder



B

DC

A



Eksempel på FKB-
standardinndeling i Klæbu



Ajourholdsprinsippet

Hyppighet på flyfotografering avhengig av områdetype og behov 



FKB-Tiltak viser godkjente søknader
FKB-Bygning viser hvordan det ser ut i marka 

Bildet sier:  Disse til-

takene er godkjent slik



Hvor detaljert er spesifikasjonen?









Ny Geovekst-satsing

http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data
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Sentral felles kartdatabase

http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/
270 kommuner har tatt i bruk løsningen – SPENNENDE!

http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/


Nasjonale 
program som 

har 
betydning for 

Geovekst



• Flyfotografering med 
GSD 25 cm

• Ønske om 
fotografering hvert 6 
år (utfordring med 
finansiering)

• Nasjonal finansiering. 
Noe finansiering av 
Geovekst-partene

• Benyttes blant annet 
til ajourføring av 
Norge 1:50 000, AR5 
(markslag) og FKB-
C/D-områder

• Nye ortofoto! 



www.norgeibilder.no
Nasjonal forvaltningsløsning for ortofoto

http://www.norgeibilder.no/


Nasjonal detaljert høydemodell

• Nymåling med laser 2 pkt/m2 (230 000 km2)

• Bildematching i fjellområder (ca 35 000 km2), samt bruk av eksisterende 
laserdata (ca 60 000 km2)

• Høyere punkttetthet (5 pkt/m2) – tilleggskostnader finansieres av 
partene som har behov

• Heldekkende nasjonal detaljert høydemodell tilgjengelig i nasjonal 
forvaltningsløsning i løpet av 2020



www.hoydedata.no
Nasjonal forvaltningsløsning for høydedata

Demo bruk av høydedata.no
http://video.kartverket.no/demonstrasjon-av-hoydedatano

http://www.hoydedata.no/
http://video.kartverket.no/demonstrasjon-av-hoydedatano


Oppsummering



Hvorfor er Geovekst en 
suksess? (slik jeg ser det)

• Standardisering

• Felles standarder for data og tjenester 

• Brukere, produsenter og programvareleverandører deltar aktivt i 
standardiseringsarbeidet

• Samarbeid

• Retningslinjer utarbeides nasjonalt (konsensus)

• Prosjektene besluttes, finansieres, styres og gjennomføres lokalt

• Nærhet til partene - alle partene får dekket sine behov

• Stabilitet, langsiktighet og gjennomføringsevne

• Felles eierskap til datagrunnlaget forplikter

• Partene har tillit til Kartverket. Uten fylkeskartkontorene, ikke 
noe Geovekst-samarbeid (?)

Samarbeid og standardisering er krevende…….
Standardisering + samarbeid = mer og bedre kart for pengene!



TakkTakk for oppmerksomheten!


