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Bakgrunn farvannsbeskrivelsen

Den norske los

Den norske los er et 
oppslagsverk og et 
viktig hjelpe-middel 
både før, under og 
etter seilasen og er 
et supplement til 
sjøkartene. 

De første seilings-
beskrivelser ble 
utgitt i 1791. I 
1866 ble «Losen» 
samlet i et verk på 
7 bind.



Mer effektiv oppdatering og distribusjons rutiner

Økt bruk av Den norske los blant skippere og 
navigatører 

Den norske los blir et ønsket medium
for samarbeidspartnere til å få ut informasjon

Enklere leveransemodell for å gi ut nytt innhold

Mer oppdatert innhold for brukerne

Løsningen skal kunne erstatte 

nåværende bøker

Mål for digitalisering 

Den norske los



Aktuelt innhold



Havneinfo 

• Ankring

• Bunkers

• Fortøyning

• Havnereglement

• Strøm og vann

• Kontakt

• Seilings-
informasjon

• Gjestebrygge

• Fiskerihavner 



Kailinje (en kai vil alltid ha en kailinje)
1.1. Navn på kai (eventuelt havnevesenets egen nummerering)

1.2. Type kai

• Bulk

• Ro/Ro

• Laste

• losse

• olje, utrustning etc.

• ISPS

• Fortøyning (må ha en standardtype som kan gjelde for f.eks gjestekaier/fritidsflåte)

1.3. Lengde (usikker på om vi skal ha dette som eget attributt eller la geometrien definere dette)

1.4. Pullert

• Belastning

• Bunker

• Diesel

• Bensin

• Vann

• LNG

• Annet

1.5. EL/Strøm

• Hvilke type strøm (1-fas/3-fas)

1.6. Kran

• Mobil/fast

1.7. Kapasitet

1.8. Beskaffenhet

• Betong

• Tre

1.9. Servicetilbud/-bygg(dette tror jeg muligens må ligge på høyere nivå, dvs. sted)

1.10. Pris? Denne også, hvis den skal være med



Stavanger

Stavanger Havn AutoCAD



Kristiansand



Kartinfo



Tjenester fra Kystverket

• Farleder

• Lostjenester

• Fartsforskrifter

• Sjøtrafikk

• Havner

• Nødhavner

• Fyr og merker

• Regelverk

• Kystvær

• Bølgevarsel

• Kystinfo





Havneinformasjon

Kystverket
Kystinfo
SafeSeanett
BarentsWatch
Planlegging
Forvaltning

Kartverket
Den norske los
Sjøkart
Etterretninger for sjøfarende 

Norske kommuner
Hjemmesider
Planlegging
Forvaltning

Norske havner
Hjemmesider
Planlegging
Forvaltning

Private aktører
Redningsselskapet
Innovasjon av navigasjonsprodukter 
for fritidsflåten

Primær
data
sjø

Når havneinformasjonen blir en del av SFKB vil alle 
brukerne ha tilgang til havnedata fra samme kilde og man 
kan stole på at dataene er korrekt.

Eksemplene som er lagt inn er sannsynlig bare noen av 
dem. Men det at alle offentlige etater bruker samme kilde 
vil være et stort fremskritt.

Kilder til informasjon:
• Kommuner
• Norske havner
• Kystverket
• Private havner
•  .



Alminnelige opplysninger

• Forskrifter

• Verneområder

• Forbudte/farlige områder

• Strøm

• Grenser

• Flagg

• Lover og regler

• Seilingsinformasjon

• mm.



Tidevann 

De fleste steder i verden har vi 

to høyvann og to lavvann hver 

dag, men det er ikke bare 

tidevannet som gir 

vannstandsendringer.

Tidevannsstrømmer 

oppstår som følge av 

høydeforskjellen mellom 

flo og fjære, og lokalt kan 

strømmene bli svært 

sterke.



Vær og vind



Takk for oppmerksomheten

gudmund.jonsson@kartverket.no www.kartverket.no


