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Nasjonal geografisk infrastruktur 2.0



Nasjonalt geodataråd
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Områder Nasjonalt geodataråd prioriterer

● Eierskap til og videreutvikling av den geografiske infrastrukturen

○ nye teknologiske muligheter

○ modeller for finansiering og deling

○ demokratisk kontroll - ikke styrt av teknologi- og plattformselskap

● Koordinering mellom offentlige initiativ

○ dra nytte av hverandre fremfor parallell og ukoordinert utvikling

● Modeller for offentlig/privat samarbeid

○ gi norske aktører de samme mulighetene som globale aktører

4



En god nasjonal modell
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Norges geografiske infrastruktur

Beskyttet del



Datakilder Samle og prosessere Enkel  tilgang



Geografisk informasjon
i krise og beredskap



Beredskapsetaten i Oslo

DigiROS-DSB

FylkesROS-
Innlandet -
Statsforvalter 

Brannøvelser 
- Agder



AMK - 113- Helseforetakene



Oslo Brann og redning  
«ring en venn»
• Har situasjon med stormflo. 

• Får vite at storflo går opp 1,94 m 
over normalvannstand. 

• Etater finner ingen data som enkelt 
kan gi dem oversikt over det arealet 
som blir påvirket. 

• Trenger å vite utstrekning for å vite 
hvor sandsekker mv skal plasseres. 

• I en situasjon måtte de ringe til «en 
venn», Oslo plan og bygningsetat, 
som måtte analysere data og få 
fram et slikt kartbilde. Dette tar tid 
og er ikke holdbart, ifølge OBRE

• Presentert som problem i 
Beredskapsforum november 2020. 



Data er låst i inn enkeltsystemer og 
kan ikke brukes på tvers.

• Disse systemene bruke 
ved ulykker og kriser

• Ulike brukere har i 
Beredskapsforum 
beklaget at data som 
ligger i ett system ikke 
kan brukes i et annet. 



FELLES geografisk informasjon
i krise og beredskap



• Betydelig økt bruk av 
geodata i mange etater
• Høyt verdsatt

• Sliter med tilgang
• Ressurskrevende
• Bruker mye tid
• Får ulike data
• Bruk på tvers vanskelig 

• Datakvalitet
• Variabel kvalitet
• Trenger dynamiske data 

• Store prosjekter hos mange 
aktører 

Nasjonalt felles beslutningsunderlag til krise og beredskap 



Beredskapsforum under «Norge digitalt» 

• Politiet

• Brann og redning

• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

• Forsvaret

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

• Kystverket

• Fylkesmannen

• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

• Hovedredningssentralen (HRS)

• Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Ønsker:

Felles situasjonsbilde
Data til ulike bruksfelt
Felles enkel tilgang
Felles investering
Felles «hub»
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Felles operasjonelt situasjonsbilde?

Kommuner



Har alle samme operasjonelt situasjonsbilde?

Utvalgte tematiske dataPrivat og offentlige tilfluktsrom

7 offentlige tilfluktsrom
~45 private tilfluktsrom



Eksempel datakilder: Oversikt over skoler i Arendal

www.google.comData i nasjonalt kartgrunnlag



Eksempel Forsvaret: Kvikkleire og skoler Trondheim



Ny og bedre bygningsinformasjon (BIM)?



Felles prosjekt – felles innsats?



Hva trengs? 
DSB og Kartverket tar initiativ til å samle aktører

• Felles basis kartdata

• Utvalgte tematiske data

• Helsetjeneste-steder, kapasitet osv

• Hvem har ansvar hvor – regioninndelinger

• Skoler, Barnehager 

• Bygninger av interesse «POI - point of interest»

• Tilfluktsrom

• Hjertestartere

• Havnivåsoner

• Farlig stoff og faresoner rundt 

• Adresse- innganger

• Lynnedslag - hotspots 

• Låste bommer veier

• Adkomst og nødutganger tunneler

• Ulykkespunkt – båt, bil, bane, tog, 

• BIM-modeller – innendørs 

• Bølgesoner

• Ekstremvind-soner

• Osv

Behovskartlegging 
hos alle aktører i 
Beredskapsforum

100-150 datasett?

Etablere data

Sammenstille 
fra ulike kilder

Tilrettelegge 
for bruk 

Tilgangs-
ordninger

Sikkerhet



Forsvaret har startet  -samarbeider med Kartverket
100-150+ datasett: Basisdata + temadata
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Nasjonalt felles beslutningsunderlag til krise og beredskap



1. Er det interesse for oppbygging av et felle 
beslutningsunderlag –en felles hub? 

2. Hva er behovene til beredskaps-Norge og hvordan svarer det 
skisserte tiltaket på disse behovene?

3. Hvordan få til et tettere samarbeid mellom DSB, Politiet, 
Sivilforsvaret, Heimevernet, Forsvaret, Brannvesen, mv om 
den geografiske infrastrukturen?

4. Hvordan utnytte erfaringer og funn fra INSITU-prosjektet i 
videre driftsløsninger? 

Diskusjon


