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Se havnivå i kart – hvorfor det?

Som tittelen indikerer – et verktøy for visualisering av havnivå og 
stormflo

-Både nå og fremover i tid

Men hvorfor det? Er ikke Norge ganske lite utsatt for 
havnivåstigning? 

-Bratte fjell

-Liten befolkning

-Landheving



«Havnivået utenfor norskekysten beregnes i gjennomsnitt å ha økt 

med 1,9 mm per år i perioden 1960-2010. Varmeutvidelse av havet 

og avsmelting av breer og iskapper er hovedårsakene til dette. (…). 

Målinger fra de senere tiår indikerer at havnivåøkningen har 

akselerert betydelig.

(…) 

Framskrivningene for havnivå indikerer at det meste av Norge vil 

oppleve havstigning før slutten av dette århundret»

Fra «Klima i Norge 2100», utgitt av Norsk 
klimaservicesenter (2016)
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http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/September-2015/Klima-i-Norge-2100/


• Om lag 75 prosent av Norges befolkning bor langs kysten og 280 kommuner 
har en kystlinje

• Kun halvparten av kommunene har kartlagt sårbarhet for stormflo i 
framtiden. 

• Lavtliggende områder som er tett befolket, med viktige kulturminner, mye 
næringsvirksomhet og mye infrastruktur

Planlegging i forbindelse med fremtidig havnivåstigning er viktig

• For kommuner, næringsliv, privatpersoner …
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Data og informasjon er 
tilgjengelig…

• Som datasett og tjenester i for eksempel

• Geonorge

• Høydedata

• Se havnivå

• I veiledere og rapporter



…men kan være vanskelig å 
forstå og sammenstille….

«Blir et hus berørt av stormflo med 200-års returnivå 
mot slutten av århundret?»



…men kan være vanskelig å 
forstå og sammenstille….

«Blir et hus berørt av stormflo med 200-års returnivå 
mot slutten av århundret?

Huset er bygget på kote 2, havnivåstigningen er på 60 
cm for perioden 2081 -2100 gitt til 
referanseperioden 1986-2005, og stormflo med 
200-års returnivå er på 180 cm gitt til sjøkartnull»



Behov for en «oversetter»
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Se havnivå i kart

• Sammenstiller og visualiserer data og informasjon om

• Fremtidig havnivåstigning*

• Returnivå for ekstrem vannstand*

• Berørte bygninger, areal og vei

Muliggjort av den Nasjonale detaljerte høydemodellen

I tillegg, kjennskap til forholdet mellom referansenivå på land 
og til sjøs *Beskrevet i «Havnivåstigning og stormflo – samfunnsikkerhet i 

kommunal planlegging», DSB, 2016

https://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-detaljert-hoydemodell/om-nasjonal-detaljert-hoydemodell/
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/havnivastigning-og-stormflo.pdf


Se havnivå i kart

Foto: Synne Storvik, Kartverket
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Samsvarer med 
returnivå brukt i 
byggeteknisk forskrift 
TEK17, §7.2









Usikkerhet relatert til fremtidig 
havnivå

• Hva skjer egentlig etter år 2100?

• Vi antar at havnivået vil fortsette å stige også etter 2100 på grunn av 
treghet i havets opptak av varme samt smelting av iskapper

• Det er stor usikkerhet knyttet til hastigheten for framtidig havnivåstigning da 
dette vil avhenge av fremtidig utslipp av klimagasser og hvordan 
jordsystemet vil respondere på framtidige utslipp.

• En studie viser f.eks. at havnivået kan stige 5 meter frem mot 2200, bare på 
grunn av issmelting fra Antarktis















Data mangler 
dersom

• Den detaljerte 
høydemodellen ikke 
finnes



• Den detaljerte 
høydemodellen ikke 
finnes

• Vannstandsrelaterte nivå 
ikke finnes

• Middel høyvann

• Returnivå for 
vannstand

Data mangler 
dersom



Nøyaktighet og usikkerhet
• Høydemodell: 1x1 m horisontal oppløsing, typisk bedre enn 0,1 m vertikal 

oppløsing

• Areal og vei (N50-datasett): Presisjon på 2–50 meter

• Bygninger (FKB):  0,2–2 meter

• Tar ikke hensyn til høyden av objektene

• Broer tolkes som oversvømt vei

• Bygninger på påler eller lignende tolkes som oversvømt

• Usikkerhet på havnivåstigning – beregnede konfidensintervall, men også 
usikkerheter som beskrevet tidligere

• Usikkerhet i nivå – beregnede konfidensintervall på returnivå men også 
usikkerhet i datagrunnlaget, spesielt langt fra en permanent måler.



Begrensninger
Løsningen inkluderer ikke:

• Bølger

• Endringer av vannstandsnivå (inkludert ekstreme vannstandsnivå)

• På grunn av klimaendringer 

• På grunn av endring av kystlinjen

• Flom i elv

• Finnes hos Norges vassdrags- og energidirektorat



Oppsummering

• Se havnivå i kart er laget for å

• Identifisere risikoområder

• Formidle konsekvenser ved havnivåstigning og stormflo

• Ikke laget for detaljerte analyser eller som grunnlag for avgjørelser 
på detaljnivå.

• For første gang er denne typen kartlegging gjort for norskekysten

• En rekke ulike datasett er sammenstilt



kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart

Takk for meg!
oda.ravndal@kartverket.no

Vi håper verktøyet vil være av nytte 
for kommuner, næringsliv og ikke 

minst privatpersoner

https://kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/

