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Sjødivisjonen

• 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

• Ansvarsområde: 
2,3 millioner km²



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



Brukerbehov

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

• Sjødivisjonen lanserer dybdedata.no ila 2019

• Inntil da er www.geonorge.no et godt 
utgangspunkt. 

• MEN? Er det godt nok i ditt område for det 
planarbeidet dere skal gjøre? 

• Gi tilbakemelding til kundesenter@kartverket.no
Tungenes fyr i Rogaland (fotomontasje). Foto: Arnfinn Lie. Terrengmodell: Kartverket

http://www.geonorge.no/
mailto:kundesenter@kartverket.no


Norge er medlem av IMO, FNs 
sjøsikkerhetsorganisasjon. Hovedfokus: 

Safety of life at sea (SOLAS)





Oppdaterte sjøkart



Farvannskrysninger

Sjøkabler, luftspenn og rørledninger av alle typer og innhold (strøm, fiber, 
telefon, olje, gass, vann, kloakk etc.) er det vi i Sjødivisjonen kaller 
farvannskrysninger.

1. Dette er informasjon de sjøfarende trenger for å kunne planlegge og 
utføre seilas, fiske og forankring på en trygg måte for både fartøy, personell 
og materiell. 

2. Dataeier står ansvarlig for å sende inn informasjon om farvannskrysninger 
til Kartverkets sjødivisjon for å unngå skade på egen eiendom ved eventuell
forsikringssak.



Meldinger – krav og behandling

• Ikke lovhjemmel om at sjøledninger skal rapporteres inn til oss. 
Plan- og bygningslovens §29 kan brukes, men blir den tolket/brukt slik?

• Kystverket er høringsinstans og setter vilkår for tillatelsen; send data til 
Kartverkets sjødivisjon for ‘sjøkartets ajourhold’

• Kommuner legger ut, eller gir tillatelse til utlegging av ledninger, uten at 
Kystverket er involvert i planleggingsprosessen. Da faller sjøkartene fort ut! 



Bruk og tilgang

• Dataene blir publisert ved at eier av ledning sender inn meldinger om nye, 
endrede og slettede ledninger til Sjødivisjonen ved efs@kartverket.no

• Ledningene legges inn i maritim primærdatabase

• Databasen er utgangspunkt for publisering i Etterretning for sjøfarende og for 
oppdateringen av sjøkart og ENC

• Alle ledninger som inngår i Kartverkets maritime primærdatabase er offentlig 
tilgjengelige via sjøkart og ENC, men da i generalisert form.

mailto:efs@kartverket.no


Maritim 
primærdatabase



Utsnitt fra 
maritim primær-
database 

• Målestokk ca. 1:18000



Ledningsdata i Etterretninger for 
sjøfarende (Efs)



Ledningsdata i sjøkart

Papirkart ENC (elektronisk sjøkart)



Oppsummering

Sjøkabler, luftspenn og rørledninger av alle typer og innhold (strøm, fiber, telefon, olje, gass, vann, 
kloakk etc.) er det vi i Kartverket kaller farvannskrysninger.

Informasjon om disse utgis i Efs og videre i offisielle sjøkart på papir og elektroniske sjøkart (ENC).

Dataeier står ansvarlig for å sende inn informasjon om farvannskrysninger til Kartverkets 
sjødivisjon.

Kystverket deltar i konsesjonsarbeidet ved farvannskrysninger. Innmelding til sjøkartets ajourhold i 
Kartverket er et vilkår som skal oppfylles før Kystverket kan godkjenne.

Mer informasjon om innmeldinger av rettelser til Efs, hvor blant annet sjøkabler, luftspenn og 
rørledninger er omtalt, finner du på www.kartverket.no/efs i artiklene:

• Innmelding av rettelser

• Bruker du Efs? Dette må du lese, kapittel 4. Sjøkart.

http://www.kartverket.no/efs
https://kartverket.no/Efs/Innmelding-av-rettelser/
https://kartverket.no/Efs/Dette-ma-du-vite-om-Efs/4-Sjokart/


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

Orrestranden, Rogaland. Foto: Siri Reimers



Ledningsdata til Etterretinger  
for sjøfarende (Efs)
Sjøkabler, luftspenn og rørledninger av alle typer og innhold (strøm, fiber, telefon, olje, gass, vann, 
kloakk etc.) er det vi i Kartverket kaller farvannskrysninger.

Informasjon om disse utgis i Efs og videre i offisielle sjøkart på papir og elektroniske sjøkart (ENC), 
slik at seilas, fiske og forankring kan planlegges og utføres på en trygg måte for både fartøy,  
personell og materiell. 

Dataeier står ansvarlig for å sende inn informasjon om farvannskrysninger til Kartverkets sjødivisjon.

Det er Kystverket som deltar i konsesjonsarbeidet ved farvannskrysninger. Innmelding til sjøkartets 
ajourhold i Kartverkets sjødivisjon er et vilkår som skal oppfylles før Kystverket kan godkjenne.

Mer informasjon om innmeldinger av rettelser til Efs, hvor blant annet sjøkabler, luftspenn og rør-
ledninger er omtalt, finner du på www.kartverket.no/efs i artiklene:

• Innmelding av rettelser
• Bruker du Efs? Dette må du lese, kapittel 4. Sjøkart.  
 Her kan du lese om innhold og merking i sjøkart, referansenivå for friseilingshøyder (vertikal   
 klarering), undervannskabler, luftspenn og rørledninger, akvakulturanlegg (havbruk) og  
 forankring av disse. Både beliggenhet og vertikal klaring er viktig informasjon i et sjøkart.

Spørsmål og tilbakemeldinger mottas med takk og kan  
sendes på e-post til efs@kartverket.no, eller ring  
Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00.

Kartverket
www.kartverket.no


