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eGovernment – omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT.

geoNorge

- det offentlige Norge har etablert et nasjonalt datasamarbeid som gir  

partene tilgang til et unikt datatilfang

- ny teknologi og standarder vever geografisk informasjon inn i  andre fagsystem

- forhåndsstart på EU-direktivet INSPIRE



Norge digitalt
- bidrag til det digitale spranget



� 40 direktorat, landsdekkende myndigheter

� 17 fylkesmyndigheter

� 430 kommuner

� ca 100 kraftselskaper

Norge digitalt – ca 600 parter



� Bred tilgang til geografisk informasjon – datasett and tjenester

�nedlastbare datasett

�Karttjenester på internett (wms, wfs, ---)

�web services (oppslag i registre: adresser og stedsnavn…)

� Internetbaserte mekanismer for kvalitetskontroll

What’s in it ...



Formidlings-
tjenesten

Distributører

Kunder

Forvaltningsamarbeid mellom
partene i Norge digitalt

Datatilgang i Norge digitalt

Nett mellom partene

Informasjonsformidling i regi av partene
Eksempelvis gratis innsynsløsninger på nettet

Kommuner
Verdiøkere

Kunder

Kunder

Norge digitalt

Fylker





Fra eForvaltning til
geoForvaltning

INSPIRE-direktivet vil introdusere en tjenesteorientert 
infrastruktur i norsk lovgivning – med detaljerte regler for:

� metadata

� harmoniserte europeiske dataspesifikasjoner 

� nettbaserte tjenester

� databruk og -deling



statistikk …

Typisk daglig bruk – oppslag i tjenestene hos Kartverket

� Kartbilder 200 000

� Registertjenester          20 000(adresser, stedsnavn…)

� Nedlasting 15 000 datasett



Bruk av fri programvare i Kartverket



Åpne standarder
-
åpen kildekode
““Regjeringa vil basere sin programvarepolitikk primært på opne standardar, og ønskjer
større bruk av open kjeldekode. Bruk av opne IKT-standardar er viktig, mellom anna fordi 
det gir betre samhandling mellom verksemder, og motverkar at offentlege verksemder og 

brukarar blir låste til spesielle teknologiar og leverandørar.””



Bakgrunn for skifte av tjenesteplattform

Høsten 2007 opplevde SK en voldsom vekst i WMS-kall (kart over internett til ND)
Kommersiell programvare klarte ikke ta unna 
Medførte lange responstider og hyppige driftsstans



Valgets kval
Kartverket hadde to muligheter:

1.
Anskaffe flere kommersiell lisenser

2. 
Bygge opp kompetanse på fri programvare
og skifte teknologisk plattform



Resultater I

2008

� Kartverket iverksatte omlegging til skalèrbar, fri programvare

� Tjenestene er nå stabilisert 

� Ytelsen ligger nå på over 300 000 kartbilder i døgnet 

Tomcat



Noen konklusjoner fra rapporten:
- ”50% av norske programvarebedrifter benytter fri programvarekomponenter.” (salg: 1mrd / år)

-”Andelen ville blitt betraktelig høyere om undersøkelsen hadde inkludert Linux, Apache,    
MySQL,   Firefox, OpenOffice etc”

-”Fri programvare benyttes fordi det gir enkel tilgang til komponenter med funksjonalitet   
av høy  kvalitet.”

- ”Det er viktig å ha tilstrekkelig kompetanse for å finne de gode produktene”

NTNU-rapport fra april 2008



Eksempler på praktisk anvendelse og 
integrering av geografisk informasjons i fagsystemer



Vernede områder

geoPolargeoPolar

Petroleum
utvinningstillatelser

Laksefjorder 

Gyteområde for sild

Reketrålingsfelt 

Korallrev 



Main wave direction

geoPolargeoPolar



Vind
Temperatur

geoPolargeoPolar

Hva er dette ?





Skipstrafikk
i sanntid

geoPolargeoPolar



Hva er dette ?







Planscenario



Det nye skytefeltet,

boligfeltet,

industriområdet

Etc

Basiskart fra Kartverket 

Planscenario 



”Kulturlandskap”

Direktoratet for 

naturforvaltning

Planscenario 

Grunnforekomster:

”Sand”

Norges geologiske

undersøkelser 



”Verneområder – fugl”

Direktoratet for 

naturforvaltning

Planscenario 



Vernede bygninger

Riksantikvaren

Planscenario -



Flyfoto – verifisering

Statens kartverk

Planscenario 

All denne informasjonen

er bare et par tastetrykk

unna !!

www.geonorge.no



Eksempler på anvendelser 

Offentlige fagsystemer forsterkes ved geografisk integrering



SMARTRAP - Registeringsmodul
Registrering av hendelse direkte i kart 

Marker firkant i kart ved 
å holde musetasten 
nede – dra og slipp

Velg zoom inn 
knappenAktiver knappen ”Klikk 

for å aktivere”

Hendelsen 
markeres i 

kartet



Velg 
hendelsestype

Legg inn beskrivelse 
av hendelsen samt 

registreringsansvarlig

SMARTRAP - Registeringsmodul



SMARTRAP - Kartklient

Hendelsen vises nå
direkte i felles 
kartklient på
regionkontoret



Hendelser fra beredskapsbasen 

vist i sanntid vha flybilder (Ortofoto)



SMARTRAP - Kartklient

Ved å aktivere knappen 
”Generer varslingsområde”
man kunne beregne en 
buffersone varslingsområde) 
rundt hendelsen



SMARTRAP - Kartklient

Varslingssonen er nå
opprettet og brukeren har 
muligheter til å endre på
sonen selv



SMARTRAP - Kartklient

Telefonnummer hentes via en 
egen varslingsmodul. 
Systemet vil også ha 
funksjonalitet for direkte 
varsling via SMS og 
predefinert telefonoppringning



Gårdskart på nett

� Gjør kart og arealstatistikk for landbrukseiendommer tilgjengelig 
for forvaltningen og næringsdrivende i jord- og skogbruk via 
Internett.

� Dataene hentes ”on-the-fly” fra databasene til ulike 
dataleverandører

� Grunnlag for offentlig støtte til jordbruksnæringen





Med ortofoto i bakgrunnen 
blir det enklere å kjenne 
seg igjen







VisVeg







Slutt….


