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Innledning
Kart er en «vanligvis plan, forminsket avbil-
ding av en del av jordoverflaten» (utdrag av
definisjon fra Termer for geografisk informa-
sjon). I dagens språkbruk kan en godt kalle
et kart for en modell av en del av jordoverfla-
ta. Opp gjennom tidene er det laget mange
slags kart. For å dekke ulike behov, er ulike
egenskaper ved kartene vektlagt. Noen er la-
get for å vise oversikter, for eksempel ver-
denskart. Disse har lite detaljer og liten må-
lestokk. Andre (for eksempel målebrevskart)
er laget for å vise detaljer. Det krever større
målestokk og større nøyaktighet i innmålin-
gen. For å lage kart, må en altså tenke gjen-
nom hva slags forenklinger og utvalg en skal
gjøre med fenomenene i virkeligheten, for at
de skal bli hensiktsmessig representert i
kartet, se figur 1.

I boken «Kort som kommunikation» sier
Lars Brodersen at hensikten med kart er å gi
svar på spørsmål fra brukere. For de som har
passe kart tilgjengelig er det ofte både raske-
re og billigere å «spørre kartet» sammenlig-
net med å «spørre virkeligheten», se figur 1.
De med egnet kart finner mye enklere svar
på spørsmålet «Hvor langt er det fra Oslo til
Trondheim?» enn de som er avhengig av ter-
rengmåling. Påliteligheten til svaret er imid-

lertid svært avhengig av de utvalg og de for-
enklinger som ble gjort av kartprodusenten.
Og kravene til kvalitet på svaret varierer
også kraftig fra bruker til bruker. En som
skal sykle vil nok kreve større nøyaktighet
på svaret enn en som skal reise med fly.

Innledningen over lar seg lett flytte over i
den digitale virkeligheten denne artikkelen
skal handle om. Figur 1 gjelder også dersom
modellen ikke kun er et tradisjonelt kart,
men finnes som et geografisk datasett. I våre
Norge digitalt-tider med web-baserte geo-
grafiske tjenester har også figuren gyldighet.
Det er datagrunnlaget som bestemmer hvor
gode svar en kan få. Teknologien som brukes
for å «spørre modellen» har utviklet seg en
del fra den tradisjonelle kartleseren med pa-
pirkartet i hånden til den PC-baserte bruke-
ren som bruker web-baserte geografiske tje-
nester.

Det å lage geografiske databaser og kart
er noen ganger sammenlignet med generell
kommunikasjon. Noen vet hvordan virkelig-
heten ser ut, og vil fortelle det (ved hjelp av
geografiske datasett) til noen andre. En av
modellene som beskriver kommunikasjon
kommer fra språkforskning og kan spores
tilbake til den opprinnelig russiske språkfor-
skeren Roman Jakobson, se figur 2. En for-
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enklet versjon av modellen hans finnes i fi-
gur 2. Den viser at et budskap har en sender
og en mottaker. Modellen viser fire viktige
faktorer i et budskap. Det er:

– Omgivelsene: For å forstå et budskap er
ofte bakgrunnskunnskap og kjennskap til
«faget» nødvendig.

– Forbindelsen: Hva slags kontakt det er
mellom sender og mottaker. Dette har
både en menneskelig/sosial og en teknisk
side. I mellommenneskelig kommunika-
sjon (for eksempel i et ekteskap) er dette
viktig/avgjørende for god kommunikasjon.
I digital geodata-sammenheng er det «re-
dusert til» et teknisk spørsmål om bånd-
bredde og responstid. 

– Språk: Skal budskapet komme fram må
språket en bruker ha ord og begrep til å ut-
trykke meningen

– Meldingen: Hvordan selve meldingen ut-
trykkes.

Kvalitet i kommunikasjonen er det når bud-
skapet til senderen blir oppfattet rett av
mottakeren. Skal dette oppnås, må det til
kvalitet i alle ledd: Senderen må beherske
språket, språket må ha muligheter til å for-
midle budskapet, meldingen må utformes et-

ter reglene i språket som brukes, og en må ha
en god nok «linjeforbindelse» til å sende mel-
dingen. Skal meldingen oppfattes korrekt,
kreves også fagkunnskap (omgivelser) for
eksempel om eiendomsgrenser.

Hva er kvalitet?
Kvalitet er definert av ISO til å være evnen
innebygde egenskaper i et produkt, system
eller prosess har til å oppfylle krav fra kun-
der eller andre (fritt oversatt fra ISO
9000:2000). Ser en nærmere på denne defini-
sjonen, ser en at kvalitet er relativt. De sam-
me «innebygde egenskapene» kan oppfylle
kravene til en kunde («riktig kvalitet»), men
kan samtidig ikke oppfylle kravene fra en
annen kunde («feil kvalitet»). For å måle kva-
litet, trenger en derfor først å stille krav.
Kvalitetsmålingen går på å måle og doku-
mentere om (evt. hvor godt) kravene er opp-
fylt. Eller sagt på en annen måte: Måle for-
skjellen mellom slik produktet er og hva det
burde ha vært.

Kvalitetsstandardene framfor noen er ISO
9000-familien. ISO 9000-familien har stan-
darder som beskriver kvalitetssystemer, hva
kvalitetssystemer skal inneholde og hvordan
de skal revideres samt sertifisering av orga-
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Figur 1. Virkeligheten sammenlignet med en modell av virkeligheten
Svaret på spørsmål skal være like om de kommer fra virkeligheten eller en modell av virke-
ligheten.
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nisasjoner som har godkjente kvalitetssyste-
mer. Dette er generelle prinsipper som er re-
levant for alle organisasjoner, også de som
driver med håndtering av geografisk infor-
masjon. Litt upresist kan en si at målet med
ISO 9000-familien av standarder er å hjelpe
en organisasjon til å produsere det kunden
vil ha. Alle produktene som «kommer ut»
skal oppfylle kundekravene. Feil fører til at
produkter ikke oppfyller kravene og derfor
må kasseres og arbeid gjøres om igjen. Der
fører til tap i bedriften. Ved å unngå slike feil,
blir produksjonen billigst mulig. En viktig
del kvalitetsarbeidet er skikkelige feilhånd-
teringssystem for å analysere de feilene som
likevel oppstår, og gjøre prosedyrene mer ro-
buste slik at samme type feil ikke skal oppstå
igjen. Kvalitetsarbeid i henhold til ISO 9000
er først og fremst en ledelsesoppgave.

ISO 9000-familien av standarder gir ingen
kvalitetskrav til produkter i seg selv, men
forklarer hvilke prinsipper som gjelder for å
identifisere kvalitetskrav og sette opp prose-
dyrer som må følges for at kvalitetskravene
skal oppfylles. 

I geodatasammenheng er kvalitet ofte brukt
i en snevrere betydning. En går da ut fra at en
har en produktspesifikasjon som stiller krav til
et produkt. «Geodatakvalitet» forteller hvor
godt produktet oppfyller kravene i produktspe-
sifikasjonen. Dette beskrives med kvalitetsele-
mentene slik de er definert i ISO19113 og over-
satt til norsk i Geodatastandarden.

For en bruker er det første og viktigste
spørsmålet om kravene i produktspesifikasjo-
nen er relevante for hans bruk. Dette aspek-
tet faller utenfor begrepet «geodatakvalitet».

Roller i geodata-kvalitets-arbeidet
I et geodatasamfunn er det mange aktører
som har ulike roller. I denne sammenheng
kan det være naturlig å dele i tre: Produsen-
ter, geodataforvaltere og brukere. Når en
bruker (for eksempel en utbygger med pla-
ner om å bygge et hotell) trenger geografisk
informasjon, henvender han seg til geodata-
forvaltere (for eksempel en kommune eller
Statens kartverk). Forvalterne sitter på da-
tabasene, og en av deres viktigste oppgave er
å levere data til brukerne. Når noe skal gjø-
res med en database (for eksempel etable-
ring, supplering eller ajourhold) henvender
forvalteren seg til mulige produsenter (for
eksempel et privat kartleggingsfirma). Pro-
dusentene har nødvendig kompetanse og
ustyr til å levere det forvalteren bestiller.

Poenget med denne rollebeskrivelsen er at
det er ulike krav til kommunikasjonen mel-
lom brukere og geodataforvaltere sammen-
lignet med kommunikasjonen mellom geoda-
taforvaltere og produsenter. En bestilling fra
en forvalter til en produsent, er forventet å
være teknisk detaljert, med mange fagut-
trykk. En bruker som leter etter passende
data, vil ikke nødvendigvis kjenne fagsprå-
ket. Dersom forvalteren i sin dokumentasjon
til mulige brukere benytter samme språk
som i bestillingen til produsentene, vil doku-
mentasjonen ikke bli forstått.

Hovedinntrykket av arbeid som er gjort i
kvalitetsstandardisering innen geografisk in-
formasjon, er at detaljeringsgraden og språket
passer best i en geodataforvalter/produsent-
dialog. Kvalitetselementene fra ISO19113 (se
lenger nede) passer inn her. 
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Figur 2. Kommunikasjonsmodell etter Roman Jakobson
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Fra et brukerståsted trengs (i alle fall i
første omgang) enklere forklaringer. Derfor
er områdeangivelse og stikkordbasert tema-
innhold det første en møter i metadatasøk et-
ter geodata i for eksempel www.geonorge.no.

Dette spennet i behovene og ønskene fra
de ulike aktørene til hvordan formidle kvali-
tet er en av hovedutfordringene i kvali-
tets/spesifikasjonsarbeidet.

Relevante ISO 19100-standarder
ISO 19100-familien har mange standarder
som er relevante i kvalitetssammenheng.
Noen av de viktigste er:

– ISO 19113 Quality principles. I denne
standarden introduseres begrepet kvali-
tetselement. To grupper kvalitetsele-
menter defineres. De to gruppene kalles
«overview quality elements» og «quality
elements» 

Av overview quality elements er det de-
finert tre: Purpose (hensikt), usage (bruk)
og lineage (produksjonshistorie). Når en
skal fortelle om hensikten, bruken og pro-
duksjonshistorien til et datasett, må en
bruke tekst. De egner seg i liten grad til
tallfesting. 

Den andre gruppa (quality elements) er
egnet til å tallfestes, og inneholder 5 kvali-
tetselementer: Completeness (fullstendig-
het), logical consistency (logisk konsis-
tens), positional accuracy (stedfes-
tingsnøyaktighet), temporal accuracy (tid-
festingsnøyaktighet) og thematic accuracy
(egenskapsnøyaktighet). Kvalitetselemen-
tene underdeles i 15 kvalitets-delele-
menter. For å tallfeste hvert kvalitets-de-
lement forusettes at det defineres kvali-
tetsmål. Standarden inneholder imidler-
tid ikke fullstendig liste over kvalitetsmål,
bare eksempler.

– ISO 19114 Quality evaluation proce-
dures. Denne standarden beskriver hvor-
dan kvalitet skal tallfestes, dvs. hvordan
en skal sette tallverdier på de ulike kvali-
tetsmålene. Prinsippene finnes i «fornor-
sket» utgave i standarden «Kontroll av
geodata».

– ISO 19115 Metadata. Skal kvalitetsopp-
lysninger være nyttige må brukeren kun-

ne bruke opplysningene til å finne passen-
de data. I Metadatastandarden finnes
opplisting av hvilke metadataelementer
(«data om data») som skal være med. Kva-
litetsinformasjon er en viktig del av slike
metadata. 

– ISO 19131 Data product specificati-
ons. Kvalitet er å oppfylle krav. Denne
standarden beskriver prinsippene for spe-
sifisering av geodata-produkt, dvs hvilke
krav som stilles til et produkt, og hvordan
kravene formuleres. Uten produkt-spesifi-
kasjoner med krav kan en ikke si noe om
kvalitet. Derfor er denne standarden sen-
tral i kvalitets-arbeidet. Se mer om stan-
darden i egen artikkel.

– ISO/TS 19138 Data quality measures. I
denne tekniske spesifikasjonen (TS, ikke
en «skikkelig» ISO-standard) defineres en
serie kvalitetsmål egnet til å tallfeste kva-
litets-(del)elementer. Dette er ikke ment å
være en fullstendig liste med kvalitets-
mål, men snarere en start på et arbeid
med å dokumentere ulike måter å tallfeste
kvalitet. Beskrivelsen skal være så detal-
jert at ulike personer som utfører kontroll
(«kvalitets-målere») skal komme til sam-
me resultat dersom de kontrollerer samme
produkt med samme kvalitetsmål uavhen-
gig av hverandre.

I standarden «Kvalitetssikring av oppmå-
ling, kartlegging og geodata» (Geodatastan-
darden) er ISO-prinsippene lagt til grunn, og
de 6 mest aktuelle kvalitetselement er be-
skrevet. Siden dette er en så viktig del av be-
grepsapparatet, tas det med en forklaring:

1. Stedfestingsnøyaktighet: forholdet mel-
lom aktuell stedfesting (slik en finner det
for et objekt) og korrekt stedfesting. Ek-
sempler på kvalitets-delelementer under
denne er absolutt stedfestingsnøyaktighet,
grov feil og nabonøyaktighet.

2. Egenskapsnøyaktighet: forholdet mel-
lom aktuell egenskapsverdi (slik en finner
det for et objekt) og korrekt verdi.

3. Logisk konsistens: sammenhengen mel-
lom reglene som gjelder for produktet og
produktet selv. Eksempel på kvalitets-del-
element er formatkonsistens som forteller
hvor mye av ei SOSI-fil som følger reglene
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for SOSI-format
4. Fullstendighet: forholdet mellom de ob-

jektene som finnes i et datasett og de som
burde ha vært der. Dette kan deles i kvali-
tets-delelementene manglende objekter og
overskytende objekter.

5. Datasettets historikk og tidligere
bruk. Dette tilsvarer ISO 19113 lineage
og usage, og beskrives med tekst, ikke med
tallverdier.

6. Tilgjengelighet og leveringstid. Dette
kvalitetselementet er ikke med i ISO
19113. Selv om en side av tilgjengelighet
kan knyttes til for eksempel format på da-
tasettet, beskriver dette kvalitetselemen-
tet hovedsakelig forhold som ikke har noe
med innholdet i geografisk informasjon,
men med rutinene til forvalteren av data-
ene. 

Eksempel på bruk av ISO-standardene i 
Norge
De aller fleste brukere, produsenter, dataei-
ere og forvaltere har sannsynligvis ikke noe
spesielt forhold til ISO-standardene omtalt i
denne artikkelen. ISO-standardene er imid-
lertid godt innarbeidet i flere nasjonale stan-
darder og spesifikasjoner, og er dermed indi-
rekte i bruk i Norge. For å illustrere dette er
det i avsnittene under vist til hvilke standar-
der og spesifikasjoner som er benyttet i kva-
litetsarbeid i produksjon av Felles Kartdata-
base (FKB) og hvilke forventninger man har
til kvalitetsarbeid i geodatasamarbeidet
Norge Digitalt.

Kvalitetsarbeid i FKB-produksjon har hit-
til hatt hovedfokus på forholdet mellom pro-
dusent og geodataforvalter, mens kvalitets-
arbeid i Norge Digitalt har større fokus på
forholdet mellom geodataforvalter og bruker. 

Kvalitet i FKB-produksjon
FKB er en samling av strukturerte datasett
som utgjør grunnkartet i et område. For å
spesifisere FKB er det utarbeidet en egen
produktspesifikasjon, SOSI Del 3 Produkt-
spesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB).
Denne produktspesifikasjonen har siden
2000 vært utarbeidet etter utkast til ISO
19131 Data product spesification. Versjon
4.0 av FKB-spesifikasjonen, som kommer på

høring høsten 2006, er laget etter malen slik
den ser ut til å bli i den ferdige ISO-standar-
den. 

Et av kapitlene i produktspesifikasjonen
omhandler krav til kvalitet for FKB-data.
Kvalitetskravene som der er spesifisert byg-
ger på kvalitetsmodellen i Geodatastandar-
den, som igjen bygger på ulike ISO-standar-
der (blant annet 19113, 19114 og 19115).
Kvalitetselementene man har hatt mest fo-
kus på i FKB-spesifikasjonen er stedfes-
tingsnøyaktighet, egenskapsnøyaktighet, lo-
gisk konsistens og fullstendighet. Arbeidet
med å spesifisere kvalitetskravene i henhold
til Geodatastandarden har vært en utfor-
dring, men gjennom høringer og tidligere er-
faringer begynner kvalitetskravene nå å bli
innarbeidet og akseptert av produsenter og
geodataforvaltere. Det må også nevnes at det
har vært en utfordring å formidle kvalitets-
kravene på en slik måte at de er entydige og
forståelige for ulike brukere, produsenter og
for de som utfører kartkontroll. Her har man
nok ikke kommet helt i mål enda.

For å kontrollere at FKB-dataene følger
kvalitetskravene i produktspesifikasjonen
forutsettes det at man benytter den norske
standarden Kontroll av geodata. I standar-
den er det spesifisert hvordan kontroll av
geodata skal gjennomføres for at kontrollen
skal være statistisk troverdig. Kontroll av
geodata er en norsk bransjestandard som ble
utgitt i 2001. Standarden ble utarbeidet i fel-
leskap blant produsenter (blant annet priva-
te kartleggingsfirma), brukere og høgsko-
le/universitetsmiljø. Deltakelsen fra disse
aktørene var viktig for å få til en omforent
standard. Et annet viktig bidrag i utarbei-
delsen av standarden var at det fantes inter-
nasjonale standarder tilgjengelig og som
man kunne støtte seg til. Kontroll av geodata
er blant annet laget med utgangspunkt i ut-
kast til ISO-standarden 19114 Quality eva-
luation procedures. 

Jfr. det som er skrevet over benyttes de til-
gjengelige ISO-standardene aktivt i arbeidet
med kvalitet i FKB-produksjon. Det gjenstår
imidlertid en betydelig jobb med å lage opp-
legg for å formidle kvaliteten på FKB-datae-
ne som distribueres fra dataforvalterne ut til
sluttbrukerne på en god og standardisert
måte. Hittil er det laget ulike lokale løsnin-
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ger for å formidle slike metadata, men ISO-
standarden 19115 Metadata bør være et godt
utgangspunkt for å utvikle mer standardi-
serte løsninger. 

Norge digitalt
Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom
virksomheter som har ansvar for å fremskaf-
fe stedfestet informasjon og/eller som er sto-
re brukere av slik informasjon. Norge digi-
talt-samarbeidet har sin forankring i Stor-
tingsmelding nr. 30 (2002-2003), «Norge digi-
talt» – et felles fundament for verdiskaping.
Samarbeidet omfatter etablering, vedlike-
hold, forvaltning og tilgjengeliggjøring av
stedfestet informasjon som skal inngå i den
nasjonale infrastrukturen. Viktige målset-
ninger for samarbeidet er å legge til rette for
bedre produkter og tjenester, økt effektivitet,
økt samfunnsnytte og økt verdiskapning.
Kort sagt bidra til en mer moderne, bruker-
vennlig og effektiv offentlig sektor. 

For å klare denne målsettingen har man
satt fokus på kvalitet. I avtaleverket, som er
utarbeidet i samarbeidet, er det laget et eget
vedlegg (vedlegg P4 Krav til data og tjenes-
ter i Norge digitalt) som gir en beskrivelse av
forutsetningene som må være på plass for å
få data og tjenester til å spille sammen i Nor-
ge digitalt. Kravene som stilles i dette ved-
legget er nært knyttet til ISO-standardene. 

Under er listet opp noen av kravene som
stilles til Norge digitalt-partene og som har
relevans for kvalitet.

– Alle datasett som er definert i Norge digi-
talt skal beskrives etter en felles mal i
henhold til ISO 19131 Data product spesi-
fications. I dette ligger at det for alle data-
sett skal spesifiseres kvalitetskrav. Allere-
de finnes det mange produktspesifikasjo-
ner for datainnholdet i Norge digitalt som
er utarbeidet etter ISO 19131.

– Det skal registreres relevante metadata
for data og tjenester. For eksempel skal
forventet kvalitet beskrives. Disse meta-
dataene skal være tilgjengelig i portalen
www.geonorge.no og de skal bygge på en
norsk profil av ISO 19115 Metadata.

– Det skal utarbeides en tjenesteerklæring
som spesifiserer ytelsen på tjenester som
etableres under Norge digitalt. Denne er-

klæringen beskriver hvilke forpliktelser
leverandøren har med hensyn på kvali-
tetselementet Tilgjengelighet og leverings-
tid. 

– Det er en målsetting at det skal utarbeides
rutiner for kvalitetskontroll som skal leg-
ges til grunn for samarbeidet. Disse ruti-
nene skal bygge på NS-ISO 19113 Quality
principles, NS-ISO 19114 Quality evalua-
tion procedures og de norske standardene
Geodatastandarden og Kontroll av Geoda-
ta.

– Økt bruk av geodataene vil medføre at det
er større sannsynlighet for at feil og man-
gler oppdages. Det forutsettes derfor at
partene lager rutiner for håndtering av
feilmeldinger slik at kvaliteten i data-
grunnlaget kan forbedres.

Norge digitalt er imidlertid i oppbyggingsfa-
sen og det er derfor ulik status på det data-
innhold og de tjenester som partene er i
stand til å tilby innenfor samarbeidet. Gjen-
nom samarbeidet er man i gang med å lage
nasjonale rammeverk og veiledere som skal
være til hjelp for å implementere ISO-stan-
dardene. Et slikt viktig dokument er det så-
kalte «Rammeverksdokumentet». «Ramme-
verksdokumentet» er tenkt å være normativt
med tanke på valg av teknologi og standar-
der for utvikling av den teknologiske infra-
strukturen i Norge digitalt. 

Det er også etablert felles møteplasser for
samordning og utvikling, og her er private
aktører og undervisnings- og forskningsmil-
jøer viktige samarbeidsparter. Disse møte-
plassene er ment å skulle stimulere til videre
utvikling og erfaringsutveksling, slik at flere
datatilbydere og brukere både innenfor of-
fentlig forvaltning og næringslivet kan dra
nytte av datagrunnlaget som inngår i samar-
beidet. 

Oppsummering/konklusjon
Kvalitetsprinsippene slik de er beskrevet i
ISO 19100-familien av standarder, er allere-
de godt innarbeidet i norske standarder.
Prinsippene i standardene er også brukt i
oppsettet av produktspesifikasjoner, og defi-
nering av tjenestekvalitet. Dermed er det
ikke sagt at «jobben er gjort». Selv om prin-
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sippene er på plass, er det store utfordringer
i å følge opp med kvalitetsdokumentasjon på
alle data.

De som ønsker å sette seg inn i håndtering
av kvalitet på geografisk informasjon i Nor-
ge, kan derfor gå til norske kilder, og likevel
være sikre på at det de finner ut, er i sam-
svar med internasjonale føringer. ISO 19100-
standardene blir dermed i kvalitetssammen-
heng «verker» for de få som trenger bak-
grunnskjennskap for eksempel for å kunne
vurdere behovet for oppdatering av de nor-
ske dokumentene.

Et av slagordene til Norge digitalt er «Mer
geografisk informasjon til flere brukere på
nye måter». Når dette skal oppnås, og flere
som ikke har kjennskap til egenskapene

våre nasjonale geografiske datasett har, blir
brukere av slik informasjon, er det svært vik-
tig at brukerne settes i stand til å vurdere
kvaliteten på dataene, og dermed gjøres i
stand til å si noe om påliteligheten i konklu-
sjoner basert på dataene. Da er forståelig
kvalitetsinformasjon nøkkelen. 
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