
Kartverkets tjenester i 
infrastrukturen. 



1. Hvor?  

2. Hvordan? 

3. Framtid 

4. Tjenester fra Kartverket, ”rene” tjenester og 

ferdig applikasjoner 

5. Konsumenter av Kartverkets tjenester. 
 

 

 



Kartverket leverer gjennom flere kanaler 

GEO + 

V – Statens vegvesen 

E – Energiforsyningen 

K – Kommunene 

S – Statens kartverk 

T – Telenor 

+ Landbruket 

Samarbeid om etablering, forvaltning, drift, 

vedlikehold og bruk av de mest detaljerte 

kartdata og ortofoto (målestokksriktige flyfoto). 



Kartverket leverer gjennom flere kanaler 

Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som 

har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som 

er store brukere av slik informasjon.  

 

Norge digitalt-samarbeidet har sin forankring i 

Stortingsmelding nr. 30 (2002-2003), ”Norge digitalt” – et felles 

fundament for verdiskaping. 



Kartverket leverer gjennom flere kanaler 



Primære leveransemåter fra Kartverket 

Kartverket ønsker å levere via standardiserte tekniske grensesnitt for å 

legge til rette for gjenbruk i andre verktøy og applikasjoner.  

 

Pr. dags dato er dette de primære teknologier Kartverket leverer 

gjennom: 

 

 

1. Visningstjenester – WMS, WMS-C, WCS, WFS 

2. Spørretjenester – WS, API’er (java, soap) Grunnboken, Matrikkel.  

3. Nedlastingstjenester – WFS, Ftp, på sikt geosync og endringslogg. 

 

 

Tjenester som dette vil minske kopivelde siden man henter de  

ferskeste dataene direkte fra kilden. 

….men dette stiller også krav til at 

infrastrukturen ikke bryter sammen 

eller oppleves som treg. 



OGC standarder 

WMS 

WMTS 

WFS 

WCS 

WPS 

WS 

46 4 1 

10 1 10 

View Download Other WS 



Servere, WMS og Cache 









Trafikk i tall til nå 

WMS-bilder:     104 millioner 

 



Trafikk i tall til nå 

Cache-tiles:     2,2 milliarder 

 



Trafikk i tall til nå 

Nedlastet i terrabyte:  6,2 

 



infoskjerm.jar








Sammensatte tjenester 





Rasterfliser 



Nettleseren gjør jobben for MapServer ! 
 

Nye nettlesere og HTML5 vil støtte multimedia 
og grafisk innhold: 

 

 Støtte for grafiske elementer (SVG / Canvas) 

 Rask tegning av vektordata 

 Styling med CSS – på brukersiden 

 Interaksjon med Javascript 

 Mulighet for:  

  statisk, dynamisk, interaktiv og animert innhold 

 

 

http://dev.opera.com/articles/view/svg-or-canvas-choosing-between-the-two/circle.svg


Rasterfliser kontra Vektordata 

Rasterflisene: 

 Mange mapservere må til for å tegne kart for brukerne i dag 

 Kartfliser er ferdig tegnet - kan ikke forandres 

 Kartflisene er bilder uten ytterligere informasjon 

 

Vektordata: 

 Serverne må bare dele opp og forenkle geometrier (som i dag) 

 Nettleseren har tegnejobben! – det avlaster serverne våre 

 (CPU krevende på mobil, men ofte mindre data) 

 Metadata kan leveres med 

 Brukeren kan endre tegneregler og interagere med objekter 
(vise/skjule lag, tilpasse, klikke på et objekt,..) 

 

 



2013 og fremover 

 Implementering av Geodataloven  

 NOSIN samarbeid (Nordic OpenSouce Initiative) 

 Implementering av INSPIRE direktivet 

 Store prosjekter knyttet til ovennevnte (ELF m.fl) 

 Geosynkronisering 

 

 

 

 



 

Ny søkemotor for stedsnavn og adresser i Norgeskart 

 

 

Stedsnavn 



Utviklet ehandelsløsning for bekreftet utskrift GB 

 

 

Sluttløsninger. 









http://www.norgeibilder.no/




Applikasjoner som bruker Kartverkets tjenester. 











Norgeskart  

Navida  




