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Kartverket Sjødivisjonen
Sjødivisjonens (SD) visjon:

Norske sjøområder har verdens mest 
dynamiske og anvendelige geografiske data. 

Som myndighetsutøver skal SD:

Utøve rollen som sjøkartmyndighet på en 
rettssikker, brukervennlig og digital måte, 
basert på gjeldende rett. 

Som tilrettelegger skal SD:

Være nasjonal dybdedataforvalter 

Være marin geodatakoordinator

Som leverandør skal SD:

Levere offisielle vannstandsdata 

Levere offisielle navigasjonsprodukt 

Levere dybdedata 



Nasjonal geodatastrategi (6,20,23)

Tiltak 6

Etablere marine grunnkart i 
kystsonen

Tiltak 20

Utvikle et rammeverk for 
forvaltning av dynamiske data

Tiltak 23

Posisjonstjenester og 
bakenforliggende geodetiske 
referanserammer



Marine grunnkart

• 80 MNOK 2020-2023

• Det er mange forskjellige 
brukere i kystsonen med 
forskjellige behov

• Mye av behovet er knyttet til 
sømløs sjø-land modell

• Ikke mulig å anta alle fremtidig 
brukstilfeller

→ Beholde modellene 

separat



Marine grunnkart Søre Sunnmøre



Mareano

• Ønsker data på 
ellipsoidisk referanse 
(høyde)

• Gjøres om til 
middelvann (dybde)

• Gir minst mulig 
«tukling» med dataene 

• Annen bruk er mulig 
ved å bruke originalen

Illustrasjon: MAREANO 



Fremtidens 
sjømåling: et 
sammensatt bilde 
av sensorer og 
plattformer



• S-10X

• S-101 (ENC)

• S-102 (DTM)

• S-104 (vannstand)

• S-129 (under keel
clearance)

• S-412 (vær)

• ++

• Dynamisk oppdatert bilde

→ Bedre situasjonsforståelse

→ Økt sikkerhet

→ Utfordre marginene

Navigasjonsformål

Illustrasjon: IHO 



Ekstrem oppussing av produksjonslinjen:
Ny Hydrografisk Infrastruktur (NHI)

• Møte nye brukerbehov

• Redusere gjennomløpstid

• Nye metoder for datafangst

• Nye referanserammer

• Inkludert tidspunkt

• Automatisering av manuelle 
prosesser

• Økt kontroll på kvalitet

• Maskin til maskin grensesnitt

• Frislipp 0-30 m

• Øke systemsikkerheten, enklere 
drift og vedlikehold



• Her er bildet som i dag ligger på 
kartverket.no

• Forvaltning av referansenivåer og 
omregning mellom disse 
samsvarer med målene i NHI

• Bedre å holde modellene fra 
hverandre enn å basere 
forvaltning på utregnede nivåer

• Sensornær forvaltning

→ Ikke tilføre ny usikkerhet ved 

konvertering

https://www.kartverket.no/globalassets/nautiske-publikasjoner/referansenivaa-vannstand.pdf


Forvaltning av batymetri mm.

• Batymetri

• Reflektivitet

• Vannkolonne

• CTD

• GNSS

• MRU

• Referanserammer

• Tidevannsmålinger

• Gravimetri

• Strømmodeller

• LIDAR

• Fotogrammetri

• ++

• Separasjonsmodeller
• Algoritmer, funksjoner, script

• Realiserte flatemodeller



ERS-prosjektet 

- Kontroll: Utarbeide realistisk feilbudsjett for måling av 

havbunnstopografi.

- Kvalitet: Målemetoden gir samme eller bedre nøyaktighet 

på kartlegging av havbunnstopografien.

- Separasjon: Setter oss i stand til å skille usikkerheter 

knyttet til referansenivå (eks. sjøkartnull) fra usikkerhet 

knyttet til de ellipsoidisk refererte dybdene.

- Fleksibilitet: Gir oss mulighet til å oppdatere dybdene med 

eventuell landheving, havnivåendringer eller bedre 

separasjonsmodeller uten at det må sjømåles på nytt. 

- Effektivisering: Økt fleksibilitet i forhold til innsamling og 

prosessering av dybdedata. Man trenger ikke vente på 

vannstandsinformasjon for å få linjene til å falle sammen. 

- Utvikling: Ny vannstandsmåling vil kontinuerlig bidra til å 

bygge opp og forbedre separasjonsmodellen der det er 

nødvendig.


