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Hvorfor dele data? 
Rådgiverperspektivet
• NGF møte 2022-04-28
• Odd Arne Fauskerud, Multiconsult Norge AS
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Innledning  og innhold

Om data og datadeling

Byggenæringen og temperaturen på 
vårt fag

Hvorfor dele data

Tanker om det som må avklares
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

https://www.nexsys.it/blog/mitigare-i-rischi-di-un-data-breach-per-le-aziende/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Data og datadeling
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Hva mener vi med deling av data

•«Deling av data = tilfeller hvor en 
virksomhet gjør data tilgjengelige for bruk
for …andre virksomheter, …., med eller 
uten vilkår.»

«Datadeling i Næringslivet 2020» 
Rapport fra ekspertgruppen
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Ekspertgruppen|Datadeling i næringslivet 2020

Den viktigste motivasjonen for næringslivet til 
å dele data er egne forretningsmuligheter. 

Hver uke blir det 
produsert mer data 

enn det som ble 
produsert i løpet av 

hele det forrige 
årtusenet…..

Verdien av data 
utløses ikke når den 
samles eller deles, 

men når data 
anvendes for å løse 
relevante problem.

Hva må til for å skape verdi?
• Aktører med god forståelse som får 

tilgang til data av tilstrekkelig volum og 
riktig kvalitet. 

• Kompetanse, kapasitet og infrastruktur
• Tilgang til risikovillig kapital, og 

konkurransedyktige rammebetingelser. 

Deling av data i seg selv sikrer ikke verdiskaping. 



multiconsult.no

Byggenæringen



Byggenæringen
• Stor verdiskapning i (BAE)-

næringen 
• Omsetning > 1 100 milliarder
• Norges nest største næring
• Ligger litt «bakpå» mht. 

digitalisering 

Gerard DeGraff EU Direktør DG Connect
• Den digitale revolusjonen har akselerert med 7 år det siste året
• Trenger å bli et datadrevet økonomisystem
• 80% av dataene vil bistå/hjelpe bedrifter
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……viktigheten av å ha enda mer nøkkelkompetanse på plass i 
alle fasene i et prosjekt.

– ……..det vil alltid være noe vi ikke vet når vi 
starter et prosjekt. Vi skulle gjerne sett at vi 
hadde avdekket dette tidligere så vi kunne 
unngått store kostnadsøkninger ……….

Temperaturen på vårt fag
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Riksrevisjonen feb. 2022
Riksrevisjonen har undersøkt hvordan norske myndigheter, både 
statlige og kommunale, har fulgt opp målet om å tilpasse 
bebyggelse, veier, jernbane og kystinfrastruktur til et klima i 
endring.

Kompetanse, kartlegging, beslutningsgrunnlag, helhet og samarbeid
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Samferdselsministeren om beslutninger
• «…….de som tar beslutninger skal vite 

hva det koster når de tar de viktige 
beslutningene…….mener Hareide.»
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Hvorfor dele 
data?
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Gode beslutninger?

Når tas beslutninger?

Hva vet vi?

• Beslutningsstøtte og 
beslutningsgrunnlag

Hvordan bruker vi det vi vet?
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Rådgiverne

Rådgiverne 
vil, kan og 
må bidra

Samfunnsansvaret 
og rådgiverne som 

samfunnsaktør
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Vi ønsker å dele fordi vi vil……

Beslutningsgrunnlag/-
støtte

Sikre bærekraftige 
prosjekter

Risikoreduksjon og økt 
verdiskapning

Innovasjon 
Fagutvikling / FOU

Effektivisere og 
automatisere 

prosesser

Ny innsikt gjennom 
kobling av data

Redusere samfunnets kostnader

Fremme samarbeid i hele verdikjeden

Skape merverdi til dagens produkter 
og tjenester

Utvikle nye produkter og tjenester

Bygge framtidens rådgiverbransje
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Gjerdrumutvalget|NOU 2022:3

• bedre kunnskapsgrunnlag
• økt sikkerhet
• økt effektivitet
• bedre prioritering av ressurser for 

kartlegging og sikring
• kostnadsbesparelser
• bedre beredskap og krisehåndtering

Deling av data vil gi
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Hvorfor nå?

• Cloud Computing, Skylagring
• Dataanalyse, SaaS Analytics 

Solutions 
• AI / ML for skreddersydde løsninger
• Data Markedsplass, Analytics 

løsninger, Data innsamling, AI / ML
• Evne til å anskaffe, lagre, 

strukturere, analysere og 
tilgjengeliggjøre data

Teknologi|Katalysatorer

• Meld. St. 22 (2020–2021) og 
ekspertgruppe-rapport - datadrevet 
økonomi

• NOU 2022:3
• Digitalisering, digital transformasjon 

og muliggjøring av den digitale og 
datadrevne økonomien

Forventninger og trender
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Hvorfor holdes det litt igjen?

• Verdiskapingspotensialet og forretningsmodellen er 
uklar per i dag.

• Det er kostnader forbundet med å etablere den 
teknologiske plattformen som skal til, til å strukturere 
data og til å jobbe med verdipotensialet av dataene.

• Eksisterende økonomiske lover gjelder ikke nødvendigvis 
for den datadrevne økonomien 

Usikkerhet
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Det som må avklares
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Avklaringer

Skille mellom historie og framtid

• Kvalitet og troverdighet (tillit)
• Formater
• Tilgjengelighet
• Standardiserte tjenester og 

grensesnitt 
• API management
• + Ryddighet i jus og 

økonomiske forutsetninger

Krav til data/plattformer

• Juridisk/Økonomisk
•Teknologisk/Faglig(?)

Framtidige 
og historiske 

data

• Fordrer omforente og spesifikke krav 
Framtidige 

data

•Ressurskrevende jobb å tilrettelegge og 
trekke ut data av historisk materiale.

•Viktig å sikre økonomisk bærekraft i dette 
arbeidet.

Historiske 
data
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Avklaringer

•Datatyper, nivåer?
• Skille ved rådata?
• Sonderinger, in-situ

undersøkelser
• Laboratoriedata?
• Tolkninger/vurderinger?
•Hele rapporter?
•Metadata – hva slags?

Hva er data?
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Tanker

• Vil kanskje i større grad 
handle om hva vi gjør 
med dataene 
(kompetanse) 
• Ikke om hva vi sitter på 

av data?

Framtiden

•Vokser i verdi 
gjennom bruk. 

Data som ressurs
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Takk for meg!
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Erfaring fra datadeling 
i Nederland

NGF møte 28. april 2022 
Deling av grunnundersøkelsesdata
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• Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Nederlands NADAG

• Delingskultur i Nederland

• Innsynsløsning - BRO

• Forskjell mellom Nederland/Norge

• Projekteksempel

• Utfordringer

2

Agenda
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Nederlands NADAG

Ondergrondgegevens |  BROloket

Home - Basisregistratieondergrond

- lansert i 2015

- Register inneholder grunnundersøkelser og 
grunnvann data

- godt verktøy i en tidligfase og for å 
planlegge supplerende grunnundersøkelser

https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
https://basisregistratieondergrond.nl/
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Nederlands data delingskultur

- delingskultur relativ likt til Norge

- offentlig organisasjoner oppfordres til å 
levere alle data sine

- noen privat eid data leveres av rådgivere
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BRO – basisregistratie ondergrond

5
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Innsynsløsning

6
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3D modell oppbygging
Borehull og CPT

Tolking av lagdeling (vertikal)

ekstrapolere 3D blokkelementer 100*100*0,5m elementer
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Demo

8

Basisregistratieondergrond

https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens
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Eksempel bruk i Nederland for Prorail

• jernbane bygget hovesakelig mellom
1850–1920

• Geoteknikk var “født” i 1918

• Stabiliteten av dagens jernbane er ukjent

• ProRail vil kartlegge dagens sikkerhet av 
fyllinger/skråninger

• Kartlegge hvor det evt må gjøre
skringstiltak i dag og i fremtiden –
(klima/ tungere vøgner/høyre hastighet)

9
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• Kartlegge/vurdere 720km av spor

• delt opp i 800m lengder (900 
delstrekninger)

• I hver delstrekning måtte det lages
flere beregninger til å ta hensyn til:
• Forskjellige tvernsnitt
• Forskjellige grunnforhold
• Venstre og høyre side av spør
• Flere lastebilder
• sensitivitetsanalyse

• 720 beregninger per delstrekning = 
648 000 beregninger totalt

Eksempel bruk i 
Nederland for Prorail
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Hvorfor det ikke deles mer data?

11

entreprenør rådgiver

kunde/ byggherre

- kostnad/ tid til å last opp

- miste konkuranse trinn?

- hvem eier data – GU 
entreprenør, rådgiver, 
kunden/byggherren?

- hvem kan evt får betalt for evt
salg av data hvis kun enkelt
metadata er levert på database 
(stedfestelse, boretype, firma 
og dato og rapport/  
oppdragsnummer)
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Deling av data - sammenligning mellom 
Nederland/Norge

12

- Likt delingskultur som i Norge – stort sett offentlig data

- Relativ likt innsynsløsning NADAG/BRO

- BRO har etablert modeller som oppdateres jevnlig (ca. hver 3 år) - gi en veldig 
fint verktøy for tidligfase av arbeidet – avhengig av datatetthet 

- Data filer i Nederland har en åpen format!!!
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Takk for oppmerksomheten



Hvorfor dele data fra et 
forskningsperspektiv?
NGF møte ‐ Deling av grunnundersøkelsesdata
2022‐04‐27





Geoteknikk med basis i data 
Geoteknikk med basis i et naturlig 
materialet med iboende variasjon 
har lang tradisjon som et 
datadrevet fag. 
Datakvalitet er premissgiver for 
faget
I forskningen ser vi fortsatt store 
behov for mer data for å forstå



4 Grunnlagsmateriale
Tilbud / kontrakt / oppdragsbekreftelse 
Tegninger / rapporter /kart
Regelverk / standarder
Prosjekteringsforutsetninger 
Andre tekniske krav 



Data – det nye gullet
Enorme økonomiske insentiver for å utnytte data dvs. 
utviklemetoder for dataanalyse i konsumentmarkedet.
Metodene er likevel generiske og en muliggjørende teknologi for 
andre fag



Utnyttelse av data – muliggjørende teknologier
Nytt verktøy for geoteknisk forskning. 
ISSMGE ‐ TC309 Machine Learning



Muliggjørende teknologier



Datagrunnlaget – godt men ikke til for en ny tid
Datakvalitet og nødvendig volum vil være 
en begrensning
Shit in – shit out – Datakvalitet er 
essensielt 
Ikke strukturert godt nok
Vanskelig å maskin‐behandle alle data
Vi må gjøre det lettere å utnytte data på 
tvers av organisasjoner og prosjekter



Data brukes ikke opp
Et datasett kan :
─ brukes flere ganger
─ brukes av flere 
─ kombineres med andre sett
─ suppleres med nye data

Et datasett eies ikke av forskeren 
som har samlet det første gangen 
når det EUs skattebetlaere som har 
betalt. 



Forskningsdata – nye krav



Covoid har akselrert vitenskapelig datadeling 

Gensekvensering 
utført av Shanghai 
Public Health Clinical
Centre ble delt 11. 
januar 
Etterfulgt av og er 
etterfulgt av millioner
Fundamentalt for 
verdens covid‐respons. 



Forskningsdata – nye krav
Et enkelt forsøk kan ha stor verdi
Forståelse og betydningen kan 
identifiseres av flere

Innsamlet data benyttet i master oopgave
av LB Jenssen på NTNU, 2020



I korte trekk…
Et forskningsprosjekt som produserer data (CPT i silt) gir et data‐
sett som kan ha verdi utover eget forskningsprosjekt.
Et forskningsprosjekt kan gjøre nytte av geotekniske data som er 
samlet inn over tid og av ulike aktører
Juridisk rett og plikt til deling er ikke det samme som effektiv 
deling. 
FAIR prinsippene har slikt sett overføringsverdi til hvordan deling 
i Norge skal organiseres. 



I korte trekk…

Vi kan utvikle ny metodikk og 
kunnskap innenfor geoteknikkfaget 
om vi deler data effektivt. 
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FORSLAG OM PLIKTIG INNMELDING AV 

GRUNNUNDERSØKELSER OG 

NATURFAREUTREDNINGER



NVE har i samråd med Kartverket, BaneNor, SVV, NGU og DIBK skrevet lov- og forskriftsforslag om pliktig 

innmelding av geotekniske grunnundersøkelser og naturfareutredninger. Forslaget ble levert til OED/KDD 

10.3.2022.  

1. Hvorfor vi skrev forslaget. 

2. Innholdet i forslaget. 

Det jeg skal si 



Hvorfor og hvordan startet arbeidet? 

St. meld. 15 Hvordan leve med farene 2011-2012

«kan det vurderes å innføre leveringsplikt til et offentlig register»

2013 – 2020. Oppfordring til innmelding. Brev til alle kommuner og alle 

konsulentselskaper om frivillig innmelding. Diskusjon rundt opphavsrett. 

25.05.2020 NVE foreslår for OED å lovfestete en innmeldingsplikt. 



2020/2021 Gjerdrum 



Høringsnotat med forslag til: 

1. Lovbestemmelse om innmeldingsplikt og 

2. forskrift med nærmere detaljering av plikten. 

«Høringsnotatet skal utformes slik at det kan

sendes på høring uten ytterligere utredning 

av departementet.»

23.06.2021 – Bestilling fra OED



Leveranse

Hva har vi levert?



2. Digitalisering og tilgjengeliggjøring i offentlig forvaltning

3. Eksisterende frivillige innmeldingsordninger

4. Pliktige innmeldingsordninger

5. Behovet for pliktig innmelding

6. Forslag til pliktig innmelding av grunnundersøkelser

7. Forslag om pliktig innmelding av naturfareutredninger

8. Organisering og forvaltning av ordningene

9. Eierskap til data

10. Taushetsbelagt informasjon

11. Alternativer til forslaget

Forslag til lovbestemmelse

Forslag til forskrift

Innholdet i høringsnotatet



Ny hjemmel i pbl. § 2-4

§ 2-4 Innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger

«Den som har gjennomført en grunnundersøkelse eller naturfareutredning skal innen tre 
måneder melde rapporten og geodata til gjeldende nasjonal innmeldingsløsning. 
Alle opplysninger som gis i forbindelse med innmeldingsplikten vil være offentlig tilgjengelige 
om ikke annet følger av lovgivningen.
Departementet kan gi forskrift om hvilke opplysninger innmeldingen skal inneholde og 
hvem innmeldingsplikten omfatter.»

Merknader til bestemmelsen

I lovforslaget er det også presisert at alle opplysninger kan tilgjengeliggjøres om ikke 
annet følger av lovgivningen.  Det er med hensyn til reglene om taushetsplikt dette er 
tatt inn. Innmeldingsplikten vil gå foran eventuelle regler i åndsverksloven eller 
privatrettslige avtaler som ville vært til hinder for tilgjengeliggjøring. 

Lovforslag Pliktsubjekt
Pliktig innmelding

Frist

Offentlighet

Forskriftshjemmel

Teknologinøytral



Forskrift om innmelding av geotekniske grunnundersøkelser og naturfareutredninger

§ 1 Formålet

Forskriften skal sørge for at geotekniske grunnundersøkelser og naturfareutredninger blir tilgjengelige for alle. 

§ 2 Virkeområdet

Forskriften gjelder for geotekniske grunnundersøkelser og naturfareutredninger slik det er definert i § 3. 

§ 3 Definisjoner

I denne forskriften menes med: 

a) Geoteknisk grunnundersøkelse; fysiske grunnundersøkelser i form av grunnboringer og etterfølgende 
laboratorieundersøkelser av opptatte jordprøver som sier noe om hvordan grunnen er satt sammen.

b) Naturfareutredning; en skriftlig vurdering og kartlegging av reell fare for flom og alle typer skred der: 
- naturfaren kvantifiseres og vises med sannsynlighet eller faregrad i form av et faresonekart eller
- en lokal avklaring av faren for et mindre område, som for eksempel en tomt. 

Med naturfareutredning menes både utredninger som avkrefter og bekrefter naturfare. 

Forslag til forskrift



§ 4 Hvem innmeldingsplikten omfatter

Innmeldingsplikten omfatter den som har: 

a) skrevet en rapport etter en naturfareutredning eller 

b) skrevet en datarapport etter gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse. 

§ 5 Hva innmeldingsplikten omfatter

(1) Etter fareutredning av skred i bratt terreng, kvikkleireskred og andre utglidninger skal det meldes inn: 

a) rapport etter vurdering av alle typer skred herunder steinsprang, steinskred, fjellskred, snøskred, sørpeskred, 
flomskred, jordskred, kvikkleireskred, leirskred, overflateskred, erosjon og

b) analyseområde og 

c) dersom det blir utarbeidet skal faresoner, løsne- og utløpsområder, skogpolygoner med betydning for skredfaren, 
befaringsrapporter og rapport etter uavhengig kvalitetssikring også meldes inn.

(2) Etter fareutredning av flom skal det meldes inn: 

a) rapport etter vurdering av flomfare og 

b) analyseområde og flomsone.
(3) Etter geotekniske grunnundersøkelser skal det meldes inn: 

a) kartfestede borehull med informasjon om boredybde og resultater fra boringer og prøvetaking og 

b) datarapport med resultater og beskrivelse av undersøkelsen. 

Forslag til forskrift forts. 



Alternativer til forslaget

Passiv innmeldingsplikt (kun pliktig innmelding ved forespørsel i en konkret sak)
Innmelding av metadata

Konkurransehensyn

Gratispassasjerer 

Veien videre 

Avslutning 



NADAG
HVOR MYE DELER VI I DAG?

Inger-Lise Solberg

Foto: SVVNGF møte 28. april 2022 – Deling av grunnundersøkelsesdata



Hva ligger i NADAG?

NADAG kan ta imot alt fra kun 
metadata til fulle datasett 
→ stor variasjon i hvor mye data som 
er levert/knyttet til hvert prosjekt

Minimum:
Prosjektområde (GU) levert som 
representativt punkt med/uten datarapport

Maksimum:
Fulle datasett levert på GeoSuite-format, 
inkludert datarapport



View DB

PostGis

GeoSuite 
Cloud

View service

WMS, 
WMTS, 
REST

Nedlastings-
service

SQL Server

Leveranse

NADAG WebRegGUDB

Kvalitetssjekk

API
med validering

GeoArchive
Service

ARCSDE 
Versjonert

Oracle 
Production DB

GeoSuite
• Fulle datasett og rapporter
• Data leveres som filer
• Filene pakkes ut og data legges i tabeller i databasen

GeoSuite
Toolbox             

LEVERING AV DATA



View DB

PostGis

GeoSuite 
Cloud

View service

WMS, 
WMTS, 
REST

Nedlastings-
service

SQL Server

Annen import til 
NADAG

GeoSuite
Toolbox             

Leveranse

GUDB

Kvalitetssjekk

API
med validering

GeoArchive
Service

ARCSDE 
Versjonert

Oracle 
Production DB

WebReg
• Logg inn via ID-porten
• I hovedsak metadata og rapporter

Annen import 
• Opplastingsportal og «bulk»

NADAG WebReg

LEVERING AV DATA

2020



View DB

PostGis

View service

WMS, 
WMTS, 
REST

Kvalitetssjekk

ARCSDE 
Versjonert

Oracle 
Production DB

NADAGs
to
kartinnsyn

WMS-
tjeneste

SE DATA



GeoSuite 
Cloud

View service

Nedlastings-
service

Kvalitetssjekk

GeoArchive
Service

ARCSDE 
Versjonert

Oracle 
Production DB

Under 
utvikling

Under 
videreutvikling

Nye format:
GML og FGDB

Data levert på GeoSuite-format 
kan lastes ned på GeoSuite-format

SQL Server

LASTE NED DATA



View DB

PostGis

GeoSuite 
Cloud

View service

WMS, 
WMTS, 
REST

Nedlastings-
service

Annen import til 
NADAG

Leveranse

NADAG WebRegGUDB

Kvalitetssjekk

API
med validering

GeoArchive
Service

ARCSDE 
Versjonert

Oracle 
Production DB

GeoSuite
Toolbox             

SQL Server

NADAG DATAFLYT



Innhold i databasen (april 2022)

Antall prosjekter GU 21 195

15 % fra GUDB (SVV)

4 % fra GeoSuite (konsulenter)

6 % fra WebReg

76 % fra Opplastingsportal og «bulk» 

Ca. 80 % har borehull (GB) i databasen (men noen GB har kun metadata)

Ca. 20 % er kun GU med/uten rapport 

Fulle 
datasett



Innhold i databasen (april 2022)

Antall borehull GB 477 317

36 % fra GUDB (SVV)

5 % fra GeoSuite (konsulenter)

0,5 % fra WebReg

58 % fra Opplastingsportal og «bulk» 

Antall borehulls-
undersøkelser

GBU 505 035

Fulle 
datasett



Antall GB i databasen siste 2 år

Borehull levert fra:

Mai
2020

Oktober 
2021

April
2022

%-vis 
økning

oktober-
april

GUDB (SVV) 129 387 160 027 172 985 8
GS Toolbox (konsulenter) 5472 15 606 23 351 50
Andre leveranser 215 984 278 795 278 795 0
WebReg 374 1 687 2 186 30

Totalt antall borehull (GB) 351 217 456 115 477 317 4,6

I tillegg kommer prosjekter levert uten GB (med/uten rapport)
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Flere datasett tilgjengelige i kartinnsynene

Geofysikk
Grunnvannsbrønner
Kvartærgeologi
Faresoner
…



Videreutvikling

• Vi jobber med utvidelse av nedlastingsløsningen

‐ Nye format: GML og FGDB

‐ Maskinlesbart format (GeoJSON) (Prototype på OGC API Features (OAF))

‐ Nedlasting av alle data på GS-format (inkludert «enkle» data)

‐ Ønsker om andre format?

• Data inn:

‐ WebReg API kan benyttes

‐ Nye innmeldingsløsninger: bransjen må bli enig om ev. nye format for levering

‐ Deling av konsulenters metadata?

• Kartinnsynene:

‐ Meld gjerne inn behov



• Prototype vår 2022

• Lavterskel for utviklere (REST)

• Støttes av QGIS og ArcGIS Pro

• HTML og JSON/GeoJSON

• Søk og filtrering

OGC API Features (WFS 3.0)



FILTER
• Geografisk søk (BBOX)
• Egenskaper
• Dato
• Paginering



Foto: IL Solberg

Takk for

oppmerksomheten

Mer informasjon om NADAG:
https://www.ngu.no/emne/nadag
nadag@ngu.no



DELING AV DATA 

INNMELDING AV KVIKKLEIRESONER 

Ingrid Havnen
Geotekniker NVE

NGF møte –29.4.2022

Foto: NVE





Melde inn og publisere data

Få innmelding av soner og 
grunnundersøkelser inn i 
kommunens kontrakter med 
konsulenter

Å få konsulenter til å melde inn 
grunnlag i forbindelse offentlig 
høring av plan- og byggesaker.

Brev til kommuner i 2019 
med oppfordring om:



Publisering av rapporter

NVE Publiserer rapporter fra 
arealplan og rapporter utført for 
NVE (og kommuner) på NADAG

Publiserer rapporter knyttet til 
kvikkleiresoner på NVEs nettsider 
(link til kommunesidene med 
rapportene fra NVE Atlas/ Temakart 
kvikkleire fra kvikkleiresonene) 



NVEs digitale innmeldingsløsing for kvikkleiresoner (nve.no) 



Bruk av innmeldingsløsningen

Innlogging via Altinn – firmaprofil

Ønsker at denne brukes som grunnlag for 
etablering av Fakta-ark som kan legges som 
vedlegg til konsulentenes rapporter. Da enkelt å 
melde inn og får også sonenummer.

Egen løsning for Konsekvensberegninger

Regner ut faregrad, konsekvens og risiko score 
og produserer fakta-ark.

NB! Bruk bemerkningsfeltet og skriv hva som er 
grunnlaget for sonen og evt. endringer.



Steg 11: Innmelding av faresoner og grunnundersøkelser

Kvikkleireveilederen 1/2019 - Prosedyre for utredning av 
områdeskredfare



NVE har avtaler med konsulenter for 
innmelding av data

Innmelding av nye soner og endringer i 
tidligere soner via NVEs digitale 
innmeldingsløsning (også 
grunnundersøkelser som kan ha 
betydning for soneendringer)

Innmelding av rapporter til NADAG 
utført for NVE og kommuner (ønsker 
også private) 

Kan være aktuelt med avtaler for 
overføring av konsulent arkiver til 
NADAG (evt. bare metadata)



Utfordringer Innmelding av kvikkleiresoner NVE

Ofte ufullstendige soneutredinger og ikke tilstrekkelig data for oppdatering 
av hele sonen:

Utredinger utført for kun deler av soner
Sonegrenser ikke opptegnet
Mangler konsekvensvurderinger (kan gjøres ved innmelding- skriv da en bemerkning om dette)
Utredninger er gamle og uført etter tidligere veiledere
Usikkerhet i forhold til hva som faktisk er gjennomført av foreslåtte tiltak
Manglende sidemannskontroll.
Terrengkriterier ikke oppfylt

NVE ønsker å legge ut mest mulig, derfor blir soner som ikke er fullstendige 
også lagt ut, da med en kommentar i Bemerkningsfeltet.

Ved Godkjenning av soner kan NVE tilføye kommentarer dette vil da 
markeres med «Kommentar NVE» og evt. rette småfeil



Det offentliges mål er å få publisert mest mulig data!

• Viktig i beredskapssituasjoner
• Viktig grunnlag for kartlegging
• Kan hindre skredhendelser
• Samfunnsbesparelse - unngå dobbeltarbeid
• Vi mener det er best for alle parter

SÅ HVA HINDRER OSS I Å DELE - DISKUSJON

Foto: NVE



Har vi de riktige tekniske
løsningene for deling i Norge? 
Carl-Henrik Wolf Lund, Leder for digitalisering, NGI



Først noen begreper

Kilder:
• Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-av-offentlige-

data/id2536870/
• Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959

Begrep Beskrivelse

API 
Application programming interface. Et programmeringsgrensesnitt er en måte å tilby data på som gjør 
det mulig for annen programvare å gjøre oppslag i hele eller spesifikke deler av virksomhetens data via 
internett. Muliggjør sanntids og helautomatisk maskin-til-maskin kommunikasjon.

Åpen standard/teknologi
Standard som er utviklet og vedlikeholdt av en ikke-kommersiell virksomhet, gjennom en transparent 
prosess der alle har lik og ikke diskriminerende tilgang til å delta i utviklingen, påvirke utviklingen og 
være med å vedta standarden. Standarden må være publisert og tilgjengelig for alle.

Proprietær 
standard/teknologi

Det motsatte av en åpen standard kalles gjerne en proprietær eller produsenteid standard.

Semantisk standard Menings- eller fortolkningsstandard: standard som fastsetter den nærmere betydningen av data

Teknisk standard -
maskinlesbare formater

Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en 
datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer. Offentlig data skal være tilgjengelige i 
maskinlesbare formater. I tillegg bør formatene være standardiserte. Dette sikrer god 
samhandlingsevne med annen informasjon (interoperabilitet). Eks: XML, JSON, CSV, etc

Utvekslingsformat vs
lagringsformat

På hvilket format data utveksles mellom aktører vs hvordan dataene lagres internt hos aktørene

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-av-offentlige-data/id2536870/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-05-959


Utfordringer med dagens løsninger fra et teknisk perspektiv

GeoSuite

 Proprietære, lukkede og udokumenterte 
formater

 Eldre programvare og teknologi og lav 
utviklingstakt – vanskeliggjør gode rutiner 
for datahåndtering

 Mangler APIer – hindrer god integrasjon 
og dataflyt internt i virksomheter og 
mellom virksomheter

Nadag

 Mangel på APIer basert på åpne 
standarder for innsending og utlevering av 
data(sett)

 Innsending og nedlasting for 
rådgivningsselskaper baseres i dag på 
GeoSuite (proprietær teknologi og 
formater)

 Innsending av data er ikke helautomatisert
 Nadag/NGU ønsker å videreutvikle, men 

er avhengig av samordning i bransjen 
rundt grensesnitt og formater



Standarder og formater - dagens situasjon

GeoSuite

Stack

Autograf.rit

Autograf.dbf

.cpt, .tot, 
.drt, .std

.snd

.gvr

.tlk

.cpt

.prv

.avp, .tmp

Autograf.dbs

Info.prj

.kof

Nivå 1 Nivå 2



Innspill til veien videre fra et teknisk perspektiv

Aktør X
Løsning A

Aktør Y
Løsning BAP

I

AP
I

API

Utarbeide nytt utvekslingsformat – løsrive seg fra 
avhengigheten til en kommersiell aktør – Nærmere 
beskrivelse på neste slide

Skille mellom hvordan data overføres og hvordan det 
lagres internt hos aktørene

Oppdatere retningslinjer og krav til dataleveranser 
basert på nytt format

Jobbe mot et mål om helautomatisert og maskinell API-
basert utveksling på tvers av aktører

Overgang til mer moderne digitale løsninger internt hos 
de ulike aktørene

APIer og datautveksling mellom aktører 
baseres på felles og åpent utvekslingsformat

Nytt
format

Nytt
format

Nytt
format



Hvor kan vi starte?
Vi anbefaler at man setter ned en ny komité i NGF som jobber med å utarbeide et nytt 
utvekslingsformat for geotekniske data i Norge

Noen innspill:
─ Må vurderes om man skal ta utgangspunkt i eksisterende standarder i Norge eller internasjonalt og hvordan 

arbeidet skal forholde seg til disse: SOSI for geotekniske undersøkelser, GeoSuite-formatene, AGS, SGF, etc
─ Vurdere relasjon til annet relevant arbeid: Nasjonal geodatastrategi 2025, lovverk, SOSI, etc
─ Hente inn erfaringer og vurdere utvikling av nye standarder internasjonalt
─ Scope må videre defineres:

─ Både semantisk og teknisk standard?
─ Rådata vs tolkede data?
─ Hvilke geotekniske metoder og tilhørende data som skal inkluderes?
─ Dekke både offshore og onshore?
─ Hvilke typer metadata? Feks georeferering? Grensedragning mot andre SOSI-spesifikasjoner?

─ Sørge for å etablere en funksjon for å holde formatet og standarden kontinuerlig oppdatert
─ Bransjesamarbeid om tilhørende open source teknologikomponenter for å lese til/fra formatet som kan brukes av 

alle aktører
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