
Status for åpne data og 

digitaliseringen i Norge
Pia Virmalainen Jøsendal

Tekniske og industrielle kulturminner - Arkivmessig bevaring og formidling

Oslo, 2016-11-09



VAR?



Elmarkedstilsynet
• Hvorfor måler vi fortsatt elstanden i 

husstanden med månedlig sms?

• Hvordan kan vi benytte data om vær, 

geografi, kart, vann og fosser, og 

markedsaktører, økonomiske tall og 

statistikk på en bedre måte?

• Behovet for gjennomsiktighet 

• Forbrukeren på ditt lag



Måler solenergi med åpne data
• Modell som vurderer solenergi potensialet, 

bygget på åpne data.

• Bruker et stort antall nasjonale / globale åpne

data kilder og kobler energimålinger med 

bygninger

• Regnet ut (hittil) 400 milliarder kvadratmeter

solar data på timesnivå.

• Bygninger får presis analyse av behov for 

spesifikke panel, hvor de skal settes opp etc. http://www.sunenergia.com/

http://www.sunenergia.com/




Gruppa som jobber med åpne data i

Difi har en visjon:

«At deling av data skal bli 

ein integrert del av korleis 

offentleg sektor handsamar 

informasjon, utviklar 

løysingar og leverer 

tenester.»

Frå Twitter-bio: 

http://twitter.com/opnedata

http://twitter.com/opnedata




Informasjonsforvaltning

Big data, master data, business 
intelligence, data analytics…

Cleantech, fintech, medtech, 
edtech…………. 

Beslutningsdata, styringsdata, 
grunnlagsdata… 

Åpne data

eArkiv, eInnsyn, OEP, 



«Åpne data er fritt 

tilgjengelige for bruk og 

viderebruk av alle, både 

mennesker og maskiner. 

Dataforvaltere kan ikke kreve 

mer enn å bli oppgitt som 

kilde.»



Åpne / offentlige data

• Finansiert av samfunnet.

• Data er forvaltet på vegne av samfunnet.

• Nyttig, både i offentlig sektor, individet og næringslivet.

• Offentlig sektor hverken kan eller skal gjøre alt sjelv. Verken kapasitet til å 

lage/gjøre alt, og mulighet til å komme på de gode idèene.

• Åpne data er en måte å gjere offentlig informasjon tilgjengelig for vidarebruk. 

En annen måte er lovverk som gir rett til viderebruk i det man ber om innsyn i.

• Vanligvis gratis, eller til kostpris.





https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/


Hva betyr «kun én gang» for 

forvaltningen?









Tre kjennetegn for åpne data

• Publisert - tilgjengelig for alle



Publisere data - ulike

typer distribusjoner

Typer distribusjon :

- Filnedlasting

- Programmeringsgrensesnitt (API)

- Web-skjema for å generere uttrekk (t.d. msis.no)

Skjermbilete: http://www.msis.no/

http://msis.no/
http://www.msis.no/


Tre kjennetegn for åpne data

• Publisert - tilgjengelig for alle

• Åpen lisens - til fri bruk



Foto: Bob Peters. Lisens: CC-BY 2.0 -

https://www.flickr.com/photos/22179048@N05/4340971781/

Åpen lisens - til fri bruk

https://www.flickr.com/photos/22179048@N05/4340971781/


Tre kjennetegn for åpne data

• Publisert - tilgjengelig for alle

• Åpen lisens - til fri bruk

• Maskinleselig format





Norge internasjonalt



https://www.europeandataportal.eu/en/content/have-european-countries-developed-their-open-

data-maturity-2015



https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard





Ranking

• Global Open Data Index (GODI)

http://index.okfn.org/

• 2015: 10.

• 2014: 7.

• 2013: 4.

• Open Data Barometer (ODB)

http://opendatabarometer.org/

• 2015: 17.

• 2014: 7.

• 2013: 5.

http://index.okfn.org/
http://opendatabarometer.org/


Norge ellers…

• Sivilombodsmann-avgjerd - juli

• Lokale portaler

• open.stavanger.kommune.no

• Ny data.norge.no på vei

Skjermbilete: VG - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/media/tarjei-39-ba-om-datafil-fikk-106-kilo-papir/a/23780154/

http://data.norge.no
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/media/tarjei-39-ba-om-datafil-fikk-106-kilo-papir/a/23780154/


Communities
• Facebook-grupper

• «Open Data Bergen»

• «Nordic Open Data Ecosystem»

• meetup.com

• «Oslo Open Data Forum»

• «Open Data Bergen»

http://meetup.com

