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Forprosjekt NDH
Samfunnets behov for detaljerte høydedata for hele landet 
blir stadig sterkere understreket i media og i dokumentasjon 
fra offentlige etater.

Stortingsproposisjon 1 S for 2013 blir Kartverket pålagt av 
Miljøverndepartementet å ”forbedre digital høgdemodell” og 
tilsvarende for 2014 ”å arbeide med detaljert høgdemodell”.

Basert på disse føringene har Kartverket nå gjennomført et 
forprosjekt for å få på plass de rammevilkår som er 
nødvendig for å iverksette et hovedprosjekt hvor etablering 
av ny nasjonal høydemodell er målet.

Rapport med anbefalinger ferdig i februar 2014



Anbefalinger fra 
forprosjektet (1)

Programmet anbefales gjennomført dels ved ny 
datainnsamling og dels ved bruk av eksisterende data. Vi 
forutsetter at nyere, eksisterende laserdata fra Geovekst-
samarbeidet kan implementeres i den nasjonale modellen. 

Videre kan flyfoto fra omløpsfotograferingen benyttes til 
såkalt bildematching som innebærer å generere høydedata 
automatisk ved hjelp av fotogrammetrisk metode.

Prosjektgruppen anbefaler at nye laserdata etableres med en 
basis punkttetthet på minimum 2 pkt/m2. 



Anbefalinger fra 
forprosjektet (2)

For landområdene anbefales det å benytte 
eksisterende laserdata fra Geovekst der slike data 
foreligger for sammenhengende arealer større enn 
100 km2 med målinger utført fra 2010 og senere.

I sammenhengende områder over tregrensen vil 
bildematching av materiale fra omløps-
fotograferingen (25 cm GSD) gi tilstrekkelig kvalitet 
og være den rimeligste metoden. Nye lasermålinger 
vil gjennomføres i de resterende arealene.



Anbefalinger fra 
forprosjektet (3)

Det har gjennom interessentkartleggingen kommet fram at 
enkelte interessenter ønsker høyere detaljeringsgrad 
(5pkt/m2) ved skanning i utvalgte områder enn prosjektets 
forslag på 2 pkt/m2. Det legges opp til at dette ønsket kan 
ivaretas ved at interessentene betaler merkostnaden ved 
mer detaljert skanning. 

En hensiktsmessig forvaltningsløsning for dataene blir en del 
av programmet. Dataene må lagres på en sikker og 
standardisert måte, og kunne oppdateres effektivt. Det må 
tilbys innsyn og eksport-muligheter for ulik bruk. 



Fra Stortingsprop. 1 S:

”Kartverket og KMD vil i 2015, i 
samarbeid med fagetatene på de ulike 
områdene og berørte departementer, 
gjennomføre en pilot som grunnlag 
for å vurdere etablering av en nasjonal 

digital høydemodell. Erfaringer fra 
denne piloten vil klargjøre 

spesifikasjoner og grunnlaget for videre 
samarbeid, herunder første trinn i 

Norges oppfyllelse av EU forordning 
med nye krav til luftfarten.”



• Oppstart av pilotprosjekt med tekniske anbefalinger 
fra forprosjektet 

• 2 pkt./m2 for hele prosjektområdet

• 5 pkt./m2 i områder der lokale parter bidrar med 
midler

• Kontroll skal gjøres mot matching av omløpsbilder i 
høyfjellsområdene i Sør-Trøndelag

• Kontroll mot data med tilstrekkelig og kjent
kvalitet, brukes også ved generering av          
høydekurver.

Pilotprosjekt januar 2015 



16,5 million til prosjektet i 2015 som er et 
samarbeidsprosjekt. Disse bidrar med midler:

• Statens kartverk
• Statens vegvesen
• Avinor
• Jernbaneverket
• NVE
• NIBIO

Kartverket har i tillegg satt av 1 million til 
prosjektledelse og kontroll av dataene.

Etterbestilling fra Riksantikvaren på 380 000.

Økonomi 2015



Pilotområder (landareal)

• Østfold/Akershus 4695 km2

• Møre og Romsdal 2160 km2

• Sør-Trøndelag 3976 km2

• Nord-Trøndelag 224 km2

• Nord-Norge 2646 km2

Totalt areal 13701 km2



Disse fikk jobbene

Østfold og Akershus - Terratec

Møre og Romsdal - Cowi 

Sør-Trøndelag - Cowi

Nord-Trøndelag (Geovekst-prosjekt)- Blom

Nord-Norge - Blom



Endringer og tillegg

Østfold og Akershus – lokale parter er med i 
prosjektet og finansierer mellomlegget mellom 2 
og 5 punkts skanning for enkelte områder.

Sør-Trøndelag - lokale parter er med i prosjektet 
og finansierer mellomlegget mellom 2 og 5 punkts 
skanning for enkelte områder. Samt en utvidelse 
av 2 punktsområdet i Tydal på 579 km2.

Nord-Norge – Riksantikvaren finansierer 
mellomlegget mellom 2 og 5 punkts skanning for 
enkelte områder. 



Pilotområde Østfold/Akershus 
2 og 5 pkt. m2 (hele Østfold)



Status 2 og 5 pkt Østfold



Status 2 og 5 pkt Akershus



Status Østfold og Akershus
- 2.0pkt i Østfold er ferdigskannet (mai/juni og 

november)

- 5.0pkt i Akershus er ferdigskannet 
(oktober/november)

- 5.0pkt i Østfold er i utgangspunktet ferdigskannet 
(mai/juni)

- 2.0pkt i Akershus – ble ferdig skannet 29.november

- Skogområdet er ferdigskannet

Leveranse 1.desember for data som ble skannet i vår.



Pilotområde 
Møre og Romsdal

Kommunene:
Nesset
Stranda
Stordal



Status Møre og Romsdal



Status Møre og Romsdal

• Det er skannet ca.65% av prosjektområdet

• Har hatt problemer med skanneren og noen områder er 
skannet på nytt for å tette hull.

• Det er høytliggende områder som ikke er skannet. 
Skanning stoppet for i år grunnet snø.

• Skanning fortsetter våren 2016.

• Leveranse av ferdigskannende områder.



Pilotområde Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag

Kommunene:
Midtre Gauldal
Selbu
Melhus
Klæbu
(Tydal)

Stjørdal
Levanger



Status Sør-Trøndelag



Status 5 pkt Sør-Trøndelag



Status Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag

• Det er skannet ca. 53% av prosjektområdet Sør-Trøndelag.

• Nord-Trøndelag er ferdig.

• 5 punkts området er ferdig skannet og levert. Dataene er 
kontrollert av Kartverket, det er laget en kontrollrapport. 

• For lav skannetetthet, oppnådde ikke mer enn 4,5 pkt/m2.

• Skanning stoppet for i år. 

• Møte med Cowi i Trondheim 9.desember.



Pilotområde Nord-Norge

Kommunene:
Tjeldsund
Evenes 
Ballangen
Harstad 
Skånland
Ibestad



Utvidelser i Nord-Norge, 5 pkt/m2

Bestilt av Riksantikvaren



Områder ferdig skannet for NN



Status Nord-Norge

• Alle områder er skannet. 

• Ballangen er første kommune ferdig klassifisert, H1-
generering ble startet opp i uke 46.

• Leveranser oversendes kommunevis og fortløpende.

• Ballangen punktdatasett forventes levert snart.

• Punktskyene forventes levert innen fristen 1.desember.

• Blom oversender LAZ tile hvor klasse 13 (Snø) er benyttet 
slik at Kartverket får testet ny versjon av fyLAS (KVs
software for laserkontroll)

• Blom varslet mulig forsinkelse på generering av H1.





Veien videre for NDH
• Foreløpig Statsbudsjett gir lovnad om midler til 

videreføring av NDH – 46 mill. ++

• Samfinansiering fra andre departement kan være 
aktuelt.

• Høydemodellen antas å ha en totalkostnad på         
ca. 300 millioner.

• I løpet av 2020 skal det gjennomføres datafangst 
og etablering av detaljerte høydedata for hele 
fastlands-Norge (325.000 km²), med minimum 2 
punkter pr. m²



Nasjonal detaljert høydemodell 2016-2019

Eksisterende laserdata fra Geovekst og andre kommuner 
og pilotprosjekt 2015 utgjør  ca. 50.000 km²

Etablere høydedata fra bildematching av nyere 
omløpsbilder – ca. 40.000 km²

Etablere høydedata fra laserskanning (2 – 5 pkt. pr. m²) –
ca. 235.000 km²

Laserskanning i grunne sjøområder (0-5 meters dyp) er 
en del av prosjektet. (testområder) 



Forts. NDH

• Når et nasjonalt program starter vil det 
ikke bli gjennomført laserprosjekter med 2 
pkt./m2 i regi av Geovekst. (det skal 
håndteres av programmet)

• Det åpnes for lokal finansiering av 
oppgradering av områder til 5 pkt./m2 i 
programmet.

• Forvaltningsløsning for høydedata er 
utviklet og settes i drift februar 2016.



Grønt – eksisterende laser
Blå/lilla – planlagte 

prosjekter 2016
Gult - matching

Foreløpig 
plan NDH
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