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Norge har behov for og nytte av 
en detaljert høydemodell

Et nasjonalt og heldekkende detaljert 

høydedatasett er virksomhetskritisk for forvaltningen 
og et nødvendig datagrunnlag for å dekke viktige deler 
av informasjonsbehovet vi står ovenfor fremover.



En nasjonal detaljert høydemodell 
gir oss et bedre grunnlag for:
• å styrke beredskapen mot klimaendringer

• å tilpasse arealbruken til endringer i klimaet

• å bedre vernet mot flom og skred

• mer effektiv planlegging  på land og i kystsonen

• bedre jordvern og forebygging av jorderosjon

• å gi sikrere luftfart

• å få større kunnskap om skogressursene og 
karbonbinding

• å gi gode muligheter for ny næringsutvikling



HAVNIVÅSTIGNING
- Langtidsplan for strandsonen

SKREDFARER
- Hvor bør veien ligge?

Nasjonal detaljert høydemodell

FLOMSONER
- Hvor bør det bygges hus?



Detaljerte høyde- og dybdedata kan 
forebygge tap av liv og verdier, samt gi 
stor samfunnsøkonomisk gevinst.

• Vi vil etablere detaljerte høydedata basert på laserskanning og flyfoto

• Resultat: Punktsky, Digital terrengmodell, Digital overflatemodell 

• Nasjonalt program over fem år – finansiering over statsbudsjettet

• Bred støtte fra mange



Hva skjer i 2015?
• Statsbudsjettet - Gir grønt lys for et pilotprosjekt for en 

nasjonal, digital høydemodell 

• Kartverket og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
vil i samarbeid med andre fagetater, gjennomføre en pilot 
som grunnlag for å vurdere etablering av en nasjonal digital 
høydemodell

Erfaringer fra denne piloten vil klargjøre spesifikasjoner og 
grunnlaget for videre samarbeid, herunder første trinn i Norges 
oppfyllelse av EU forordning med nye krav til luftfarten



Parter i pilotprosjektet 

Statens kartverk (prosjektleder)

Statens vegvesen

Avinor

Jernbaneverket 

Norges vassdrags- og energidirektorat

Skog og Landskap



Pilotprosjektet
• Pilotprosjektet gjennomføres med tekniske 

anbefalingene fra forprosjektet. 

• Skannetetthet med 2 (5) pkt/m2

• Tar også inn data med tilstrekkelig og kjent 
kvalitet (2010 eller nyere)

• Sjekker data mot Matching av omløpfoto i 
høyfjellsområdene

• 4 utvalgte prosjektområder



en sikker kilde

Produkter som skal etableres

Overflatemodell (DOM)

Terrengmodell (DTM)

Punktsky fra laserskanning



Datainnsamling 2015

• Prosjektet dekker 4 geografiske områder:
Østfold/Akershus, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag med 
Værnes og Nord-Norge.

• Det skal etableres terrengdata etter standarden FKB-LASER10 
- spesifisert i produktspesifikasjon FKB-Laser. Høydekurver 
skal genereres ihht. produktspesifikasjon for FKB-
Høydekurve.

• Prosjektet er lyst ut som 4 delprosjekter med samme 
tilbudsfrist. Prosjektene evalueres samtidig.



Evaluering og tildeling av 
prosjektområdene
• Tilbudsfrist var 13.mars

• Evaluering av tilbudene er i gang

• Tildelingskriterie:
Det er 4 tilbud som inngår i «Piloten Nasjonal 
detaljert høydemodell». Av kapasitetshensyn er 
det ikke aktuelt å tildele alle 4 oppdrag til et 
firma. 

• Mål: Tildeling 20.mars.



Østfold
4200 km2 ønskes 
skannet i 2pkt/m2             

Prioritet 1,5:
Marker og Rømskog 

Sarpsborg finnes det 
laserdata nyere enn 
2010.

Opsjon på skanning 
med 5 pkt/m2 for 
kommuner, JBV og SVV.



Gardermoen
920 km2 
ønskes skannet 
i 2 pkt/m2

Opsjon på 
skanning med 
5 pkt/m2 for 
vei og jernbane



Møre og Romsdal

4943 km2 ønskes 
skannet

Prioritet 1:
Nesset og Stranda

Prioritet 1,5:
Stordal

Prioritet 3:
Norddal, 
Sykkylven og 
Rauma 



Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag 6700 km2 ønskes 

skannet i 2 pkt/m2

Prioritet 1: Selbu og 
Midtre Gauldal,
deler av Stjørdal og 
Levanger

Protitet 1,5:
Melhus og Klæbu

Prioritet 2:
Tydal

Prioritet 3:
Holtålen
Opsjon på skanning 
med 5 pkt/m2 for 
vei og jernbane



Nord-Norge
6300 km2 
ønskes 
skannet i 
2pkt/m2

Prioritet 1:
Tjeldsund, 
Evenes, 
Ballangen, 
Harstad, 
Skånland og 
Ibestad

Prioritet 1,5:
Lavangen

Prioritet 3:
Gratangen og 
Kvæfjord



Framdriftsplan



Eksisterende laserdata og områder 
for bildematching

Områder der 
bildematching er 
aktuelt ~60 000 km2

Områder der 
eksisterende 
laserdata 
(Geovekst) kan 
benyttes           
~30 000km2



Forvaltningsløsning
for høydedata



Bakgrunn

• Omlag 1/3 av landarealet er dekket 
med laserdata

• Dataene har ulike opprinnelse, 
nøyaktighet og punkttetthet

• Dataene er lagret filbasert som 
punktskyer, organisert under 
tilhørende kartkontor

• Mangelfull produktspesifikasjon og  
metadata for data innsamlet før 2010



TjenesterLager

Metadata

Høydemodeller
DTM / DOM

Punktskyer
LAZ

Lobby

Nedlasting

Innsyn

WMS

Høydedata



Nettsted http://www.kartverket.no/hoydemodell

http://www.kartverket.no/hoydemodell


en sikker kilde

Kostnadsoverslag

Forutsetninger: 

–Bruk av eksisterende laserdata fra Geovekst ( fra 2010) 30.000km2

–Bildematching i sammenhengende fjellområder 60.000km2

–Ny laserskanning ( 2pkt/m2) 260.000km2

• Datafangst, produksjon og leveranse 240 mill

• Frikjøp eksisterende data  (Telenor og Energibedriftenes andel)            4 mill 

• Testprosjekt laserskanning og bildematching i grunne sjøområder      15mill

• Forvaltningsløsning 17mill

• Prosjektledelse, tilrettelegging, kvalitetssikring 20mill   

• Totalt NOK  296mill



Takk for oppmerksomheten!


