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Utvikle én felles nasjonal node for 
digital stedsrelatert informasjon som er 
attraktiv og enkel å bruke (levere til og 
hente ut ifra)  



Motivasjon, bakgrunn 

• Kartverkets strategiske handlingsplan har store ambisjoner for 
Kartverkets bidrag i samfunnet og det er nødvendig med en IT 
infrastruktur som bidrar til å realisere målene og de strategiske 
programmene som er vedtatt. 

 

• Kartverkets infrastruktur skal bidra til bedre dataforvaltning og 
distribusjon i Norge digitalt samarbeidet 

 

• Kartverket har lange tradisjoner i å være en digital virksomhet, 
med robust drift og mye data 

 

• I erkjennelsen av behovet for en fremtidig konsolidering av 
offentlige datasentre, ønsker Kartverket å bidra aktivt ved å ta 
en rolle som en node i den fremtidige strukturen. 

 



Governmental Cloud 

• Kartverkets geodataskyen skal tilby skytjenester  
på «norsk jord»  

 

• Geodataskyen skal kunne samle, sammenstille og gjøre 
geodata og data som er stedsrelatert i offentlig sektor lett 
tilgjengelig 

 

• Geodataskyen skal kunne ses på som et offentlig 
driftssamarbeid og en felles plattform for kosteffektive og 
interoperable løsninger i det nasjonale offentlige fellesskapet 
uten å være i konkurranse med kommersielle aktører 

 

• Driftssamarbeidet vil være basert på selvkost som prinsipp, i en 
robust infrastruktur, med standardiserte velkjente komponenter 
og fokus på sunn økonomi 



Profesjonalisering 

• Geodataskyen er basert på en teknologisk infrastruktur som gir 
effektiv og skalerbar drift (Software-defined Datacenter, SDDC) 
 

• Servervirtualisering 

• Virtualisering av nettverk og software-defined nettverk 

• Mikrosegmentering av servere (brannmur rundt hver server)  

• Økt grad av automatisering og selvbetjening 

• Tydelige roller og ansvar, etablerte samarbeidsarenaer 

• Avklarte juridiske forhold, avtaler (maler) for håndtering av 
lisensiering, rettigheter til data og andre aktuelle forhold 

• Måling og rapportering 

• Overvåkning og vaktordning 24/7 



Kartverkets geodatasky 

Kartverket har ca. 70 vApps i vårt 
fagmiljø, som samler ca. 300 av ca. 
1000 virtuelle servere 



Kartverkets geodatasky 

Eksempel på en vApp i drift for ELF i dag 



Kartverkets  
geodatasky 

Infrastruktur basert på Vmware 

• vCloud, vRealize Automation, NSX … 



Kartverkets geodatasky 
Tradisjonell arbeidsprosess ved bestilling av server i dag 



Kartverkets geodatasky 
Bestillingsprosess etter automatisering 



Oppsummering, gevinster 

• En naturlig videreutvikling av 
veldrevne datasentre med full 
redundans og katastrofesikring, samt 
erfaring med: 

• Mange servere 

• Mye data 

 

• Tydeliggjøring av vår rolle i Norge 
digitalt samarbeidet 

 

• Utvikle én felles nasjonal node for 
digital stedsrelatert informasjon som 
er attraktiv og enkel å bruke 




