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Gjeldende forskrift om 
rapportering, registrering og 
merking av luftfartshinder 
(Luftfartstilsynet, 2014)

§2(1): «Et luftfartshinder er enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, 
midlertidig eller permanent, med en høyde på 15 meter eller mer over bakken 
eller vannet […]. I områder for industri og næringsvirksomhet og i bymessige og 
tettbygde strøk regnes likevel bygning, konstruksjon eller anlegg som 
luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer.»

§4(1): «Senest 30 kalenderdager før igangsetting av oppføring av et 
luftfartshinder, eller før igangsetting av endring, flytting eller riving av et 
luftfartshinder, skal opplysninger om luftfartshinderet rapporteres til Statens 
kartverk.»

§ 5: «Luftfartshinder skal innrapporteres med en minste nøyaktighet på 20 
meter i horisontalplanet og 1 meter i vertikalplanet. For luftspenn skal høyden 
måles eller beregnes med en nøyaktighet på 2 meter.»



Datakilder for NRL

• Innmeldinger som følge av luftfartshinderforskriften

I tillegg legger Kartverket ned noen ressurser i 
kvalitetsheving av registeret gjennom

• Fotogrammetrisk kontroll av hindre

• Synfaring i felt

• Sammenstilling med data i andre datasett (særlig FKB 
Ledning)



Eget forvaltningsopplegg for NRL – uavhengig av 
andre datasett

Rapporterings-
skjema på
Kartverket.no



Eget forvaltningsopplegg for NRL – uavhengig av 
andre datasett

Blå: FKB Ledning Rød: N50 Kartdata 
Gul/grønn: NRL



Antall hindre 
(planlagte og eksisterende) i 
NRL pr. januar 2018:

• Ca. 15 300 eksisterende eller planlagte 
punkthindre
• Bygninger, kraner, piper, lys- og 

telemaster, oljeinstallasjoner, 
vindturbiner osv.

• Ca. 24 400 eksisterende eller planlagte 
linjehindre
• Drøyt 26 500 km kraftlinjer
• Taubaner, bruer osv. 

• Noen brukere av NRL-data:
• Luftforsvaret
• Politiet
• Luftambulansetjenestene
• Andre helikoptertjenester
• Avinor



Luftfartstilsynet: høring om endring 
av luftfartshinderforskriften høst 
2017
Bakgrunn, bl. a.:

«…Statens havarikommisjon for transport [tilrår] at Samferdsels-
departementet tar ansvar for å koordinere arbeidet med å 
videreutvikle dagens hinderdatabase med sikte på å utnytte den 
sikkerhetsgevinsten som kan hentes ut av moderne GPS-baserte 
varslingssystemer.»



Luftfartstilsynet: høring om endring 
av luftfartshinderforskriften høst 
2017

Viktige endringsforslag

• Alle signalførende kabler og strømførende ledninger – uansett 
spenningsnivå, over terreng eller vann, uavhengig av beliggenhet eller 
høyde defineres som luftfartshindre.

• Alle ikke-strømførende ledninger/kabler/vaiere, uansett høyde, som 
krysser europa-, riks-, fylkes-, eller kommunal vei, eller følger langs 
europa-, riks-, fylkes- eller kommunal vei nærmere enn 10 meter fra 
veikanten defineres som luftfartshindre.

• Alle skitrekk eller skiheiser er rapporteringspliktige, uansett høyde

• Alle luftfartshindre skal innrapporteres med en nøyaktighet på 5 meter i 
horisontalplanet (i dag: 20 m). 

• ADQ-forordningen tas inn i forskriften. 

• Foreslått ikrafttredelse 1. juli 2018 med frister for gjennomføring 2020-21. 

• Svarfrist utgikk 1. des.  



Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter, særlig luftledninger, blir 
rapporteringspliktige

Høyspent Lavspent E-kom

Dagens NRL: ~ 25 000 km
Framtidens NRL: 100 000 km? 

Dagens NRL: ~ 0 
Framtidens NRL: 100 000 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 70 000 km?



Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter, særlig luftledninger, blir 
rapporteringspliktige

Gatebelysning LysløyperBaneenergi

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 10 000 km?

Dagens NRL: < 100 km
Framtidens NRL: 2500 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km



Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter, særlig luftledninger, blir 
rapporteringspliktige

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km
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Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter, særlig luftledninger, blir 
rapporteringspliktige
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Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter, særlig luftledninger, blir 
rapporteringspliktige

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km

Annet



Aeronautical Data Quality
(ADQ) Implementing Rule

• EU-forordning fra 2010. Tatt inn i norsk lovverk i 2016.

• Formål: Fastsette kvalitetskrav til luftfartsdata og –informasjon 
mht. nøyaktighet, oppløsning og integritet. 

• Stiller bl.a. krav til elektroniske luftfartshinderdata som skal 
publiseres for internasjonal luftfart (av Avinor).

• Relativt måteholdne nøyaktighetskrav i ADQ – men kravene som 
stilles til systemer og prosesser som benyttes i innsamling, 
forvaltning og utveksling av data er langt strengere enn 
«normalt». Mål: Unngå at feil innføres ved tilfeldigheter eller 
onde hensikter.

• I tillegg kommer bl.a. krav til dokumentasjon og formelle
avtaler mellom partene i datakjeden. 



ADQ (forts.)

• Begrenset antall objekter som vil bli omfattet av ADQ-
forordningen

– Gjelder hindre som er 100 m eller høyere

– Gjelder også hindre som bryter en tredimensjonal 
hinderflate innenfor 10 km fra nærmeste flyplassgjerde



Kartverkets syn på 
endringsforslagene

• Betydelig jobb for anleggseierne og for Kartverket når det gjelder 
innsamling og forvaltning av betydelig økte datamengder.

• De ønskede forskriftsendringene kan ikke gjennomføres hvis ikke 
Kartverket får tilført ekstra ressurser.

• Rapport forprosjekt NRL (2017):

– Behov for > 20 mill. i ekstra midler til Kartverket til bl.a. 

• teknisk utvikling (løsninger for rapportering, forvaltning, utveksling) 

• bemanningsøkning til forvaltning av utvidet innhold i NRL. 

– Forslag: Prosjekt med oppstart i 2018 og gjennomføring ila. 3-4 år.

– Sentral oppgave i prosjektet: sammenslåing av forvaltningen av 
ledningsdata i NRL og FKB-Ledning, ved at det etableres en 
primærdatabase for ledninger (over bakken).

• Ressurskrevende på kort sikt, men vil gi økt effektivitet i 
ledningsforvaltningen på lengre sikt

• Fordel for ledningseierne å rapportere «alt på ett sted».



Høringssvar

• «De som flyr»:

– Gjennomgående positive til utvidelse av innholdet i NRL.

– Noen ønsker om strengere krav (nøyaktighet, frister) 

• Anleggseiere:

– «Ser behovet» for utvidelse av rapporteringsplikten.

– Forslaget vil bli ressurskrevende å gjennomføre.

– Typiske merknader:

• Urealistisk å forvente rapportering av en del anlegg 30 dager 
før de bygges.

• Krav om nøyaktighet på 5 m i plan vil medføre stor 
oppmålingsjobb.

• Krav til vertikal nøyaktighet vanskelig/umulig å oppnå.

• Strengere/mer omfattende krav betyr at fristene kan bli 
vanskelige å nå.

• Behov for klargjøring av hvordan rapportering skal foregå.



Høringssvar



Veien videre

• Luftfartstilsynet gjennomgår høringssvarene

– Uklart hva «rødt lys» fra Regelrådet innebærer.

• Ingen ting som tyder på at Kartverket i 2018 får ekstra 
midler til et prosjekt for «oppgradering» av NRL.

– NRL forvaltes «som vanlig» i 2018.

– Utsatt ikrafttredelse av forskrift?

– Forskyving av frister i forskriften?

• Finansiering av prosjekt over statsbudsjettet 2019 er til 
vurdering. 


