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Kartverkets arbeidsbåter MB Lomvi og MB Havelle. Foto: Arnfinn Lie



SjødivisjonenSjødivisjonen

• Norges sjøkartmyndighet
• Holder til i Stavanger
• Rundt 120 ansatte
• Tre sjømålingsfartøy

• Produkter
• Vannstand
• Sjømåling
• Dybdedata
• Sjøkart
• Oppdateringer
• Nautiske publikasjoner

Foto: Morten Brun/Kartverket



Kartlegger norske 
kyst- og havområder
Kartlegger norske 
kyst- og havområder

• Ansvarsområde: 
2,3 millioner km²



Status for 
norskekysten
Status for 
norskekysten
• 0–20 meters dyp: 

65 prosent er ennå 
ikke dekket med arealdekkende 
moderne målinger

• Tidsperspektiv: 30 år – med 
dagens ressurser og metoder



DatakvalitetDatakvalitet
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Marine grunnkart i kystsonenMarine grunnkart i kystsonen

Fotomontasje av Søre Vaulen i Herøy kommune, Søre Sunnmøre. Foto: Eiliv Leren. Terrengmodell: Kartverket



Noen eksemplerNoen eksempler



Nye Stavanger kommuneNye Stavanger kommune

Nye Stavanger kommune er kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Bildet viser Kyrkjøy i Finnøy kommune. 
Foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 

Pilotprosjektet vil vise hvor egnet sjøarealene er til produksjon av sjømat og vil 
gi grunnlag for å identifisere potensielle interessekonflikter

Gjenstående areal: 184 km2. 
Ferdig målt i 2018. 



SunnmøreSunnmøre
Pilotprosjektet vil kartlegge nye områder utenfor kysten – og gi kommunene 
grunnlaget de trenger for å utvikle nye jobber i havrommet

Verdens første operative bølgekraftverk ligger i Herøy kommune og ble offisielt åpnet i september 2017. 
Photograph courtesy of Waves4Power AB, Sweden

Gjenstående areal: ca. 300 km2. 
Oppstart mars 2018 – ferdigmålt ? 



Bevare og bruke hav og marine ressurser på 
en måte som fremmer bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål, SDG 14
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Norge er medlem av IMO, FNs 
sjøsikkerhetsorganisasjon. Hovedfokus: 

Safety of life at sea (SOLAS)
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Planarbeid – vær tidlig ute!Planarbeid – vær tidlig ute!

• Dybdedata til masseberegning, bunnbeskaffenhet, 
strømforhold, tidevann.
Send inn bestilling til kundesenter@kartverket.no.

• Bruk sjøkart i planarbeid –tilgjengelige som WMS i 
www.geonorge.no (søk på sjøkart og last ned)
• Nedgraderte dybdedata 
• S57-datasettet 

• Sjøsikkerhet: Etabler gode rutiner for å sende inn 
oppdateringer i kystsonen.

• Lurer du på noe? Sjekk Efs-tjenesten på kartverket.no eller 
ring oss på tlf. 32 11 80 00.



Oppdaterte sjøkartOppdaterte sjøkart



BrukerbehovBrukerbehov

• Still krav til dybdedata! 
Hva finnes og hva trenger dere? 

• www.geonorge.no er et utgangspunkt for 
hva som finnes, men er det godt nok i ditt 
område for det planarbeidet dere skal gjøre? 

• Ris og ros: Vi vil ha tilbakemelding på hva 
som kan bli bedre – både når det gjelder 
bestilling av dybdedata, eller innsending av 
oppdateringer.

Tungenes fyr i Rogaland (fotomontasje). Foto: Arnfinn Lie. Terrengmodell: Kartverket



Takk for oppmerksomhetenTakk for oppmerksomheten
siri.reimers@kartverket.no www.kartverket.no

Orrestranden, Rogaland. Foto: Siri Reimers


