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Om prosjektet



Prosjektmål (2022)
• Nymålinger med laser 2 pt/m2

229 000km2

• Bildematching i 
sammenhengende fjellområder 
uten vegetasjon 39 000 km2

• Bruk av eksisterende data av 
nyere dato 57 000 km2

• Øket punkttetthet (5 pt/ m2) -
tilleggskostnad finansieres av 
parter som har behov

• Test av grønn laser i grunne 
sjøområder (0-5m)

https://hoydedata.no

https://hoydedata.no/


Kontrakt med Terratec AS

• Juni 2016
• Underleverandører Blom Geomatics AS og COWI
• Avtale 2 år med opsjon på inntil 2 år til
• Verdi ca 145 mill. (2 år)



Videre finansiering

Fra forslag til statsbudsjett 2018:

«Grunnet høyere kostnader enn forventet foreslår 
regjeringen å utvide kostnadsrammen for 
prosjektet med 120 millioner kroner, til 420 
millioner kroner. Prosjektet samfinansieres med 
bidrag fra berørte departementer etter en fastsatt 
kostnadsfordeling, og skal etter planen være 
ferdigstilt i 2022». 



Resultater



Status NDH

• Skannet mer enn 100.000 km2, og vi følger målsettingen for 
prosjektet

• Eksisterende data ca 50 000 km2 (2010 eller seinere min 2 
pkt/m2)

• Bildematching for 2017 gjennomføres internt i Kartverket
• Alle 2016 prosjekter er tilgjengelig i Hoydedata.no og årets 

prosjekter begynner å komme inn  

http://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/

http://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/
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Områder der skanning er gjennomført
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Status forvaltning 

• Ca 730 prosjekter tilrettelagt i 
forvaltningsløsningen (ca 200 000km2)

• Av disse 128 prosjekter som inngår i 
NDH

• Alle lasermålte områder fra 2016 er nå 
tilgjengelig på web-portalen

• Flere 2017 målinger tilgjengelig på 
http://hoydedata.no

http://hoydedata.no/


Effekter



Gratis høydedata 

• Se på høydedata: http://høydedata.no

• Nedlasting - Punktsky/DTM/DOM

• Tjenester via Geonorge.no

http://høydedata.no/




Brukereffekter av nasjonale detaljerte 
høydedata 
• Styrket beredskap mot klimaendringer

• Arealbruken tilpasset endringer i klimaet

• Bedret vern mot flom og skred

• Mer effektiv planlegging  på land og i kystsonen

• Bedret jordvern og forebygging av jorderosjon

• Øket sikkerhet for luftfarten

• Mer kunnskap om skogressursene og karbonbinding

• Økte muligheter for ny næringsutvikling



Modellering av utløpsdistanse 
– dynamiske modeller (NVE)

• Krever detaljert input

– Detaljerte topografiske data (laserdata)

– Meteorologiske parametre

http://ramms.slf.ch/

http://ramms.slf.ch/


Kartlegge fare for store fjellskred (NGU)

• Høydedata brukes i ulike faser av 
kartleggingen av ustabile fjellparti

• Eksempel nedenfor viser 
utløpsmodellering av et potensielt 
fjellskred

Kartleggingen gjennomføres av NGU Kilde: NGU



Bruk av NDH og ortofoto i simulator 
Luftambulansen

file:///C:/Temp/NLA/2_Innsjo_Master_IMG_4449.mp4
file:///C:/Temp/NLA/2_Innsjo_Master_IMG_4449.mp4


Samfunnseffekter

• Færre personskader og tap av liv

• Reduserte materielle skader som følge av flom og ras

• Bedre grunnlag for bærekraftig forvaltning av miljø og 
kulturminner

• Grunnlag for økt verdiskapning



Kost/nytte 



http://høydedata.no


