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ProsjektmålProsjektmål

• Hver m2 av landet skal få en detaljert høydeangivelse

• Gjennomføring 2016 -2022

• Laserskanning av ca 230 000 km2 

• Løsning for enkel forvaltning og distribusjon 

• Teste tilsvarende teknologi i grunne sjøområder

• Totale kostnader ca NOK 420 mill 



Terreng- og overflatemodellTerreng- og overflatemodell

Digital OverflateModell (DOM)
Digital TerrengModell (DTM)

Punktsky fra laserskanning



Status 2018Status 2018

• I 2018: ca 38.000 km2

• Totalt skannet drøyt 143.000 km2, ca 63% av 
totalarealet. Målsettingen for prosjektet 
følges.

• I tillegg utført bildematching for 27.000 km2.
• Her gjenstår det en del tilrettelegging

før publisering i Høydedata.no

• Eksisterende data av nyere dato ca 50 000 km2

• Dataene tilrettelegges på http://høydedata.no



• Mer enn 50.000 km2 skannes med 5 punkt/m2

• Ekstra kostnad finansiert lokalt (Geovekst)

5 punkt skanning5 punkt skanning



Prioritet 2018Prioritet 2018



http://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d4
9359aeb789e5eea644b
http://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d4
9359aeb789e5eea644b



MottakskontrollMottakskontroll



BildematchingBildematching
Avvik mot laserdata

• Fra omløpsfoto (GSD 25)

• Punktskyer (4 pkt/m2)

• Klassifisering bakke/ikke bakke





TjenesterTjenester
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LagerLager

MetadataMetadata

Høydemodeller
DTM / DOM

Høydemodeller
DTM / DOM

Punktskyer
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Punktskyer
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Lobby

Høydedata



HØYDEDATA.NOHØYDEDATA.NO



Prosjektvise datasettProsjektvise datasett

• Punktskyer (LAZ-format)
• GRID (0.25m, 0.50m eller 1m) 
• UTM (32, 33, 35) eller NTM



DOM skyggerelieff



DTM skyggerelieff



DTM Helning grader



Multi skyggerelieff



Høydeprofil Terreng



Høydeprofil Overflate



Visning av punktsky i 3D



Dybdedata – elvebunnskartlegging NVE



Høydeprofil elvebunn



Gevinstrealisering



Gratis høydedata! Gratis høydedata! 
Se på: http://høydedata.no laste ned - Punktsky/DTM/DOM 



Bruk av Høydedata.noBruk av Høydedata.no

• 450 brukere daglig
• 600 eksporter i uka





SamfunnsnytteSamfunnsnytte

• 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
• Økt sikkerhet for luftfarten
• Mer kunnskap om skogressursene og karbonbinding
• Økte muligheter for ny næringsutvikling







FlomvegerFlomveger

• Generert fra DTM1

• Nasjonalt temadatasett

• Forbedring av FKB-Vann



3D visualisering av planer











http://høydedata.nohttp://høydedata.no



InformasjonskanalerInformasjonskanaler
https://www.kartverket.no/Prosjekter/Nasjonal-
detaljert-hoydemodell/



Takk for meg!


