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Forprosjekt
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 ”forbetre 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



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 



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



Status Møre og Romsdal



Status Sør-Trøndelag



Pilotområde Nord-Norge

Kommunene:
Tjeldsund
Evenes 
Ballangen
Harstad 
Skånland
Ibestad





Veien videre i NDH

• Prosjektorganisasjon

– Prosjektleder Jon Arne Trollvik

– Ass. Prosjektleder Håkon Dåsnes

– Marit Bunæs

– Einar Jensen

– Laserteamet ved Fylkeskartkontorene



Veien videre i NDH(2)

• Det er bevilget midler til videreføring av 
datainnsamling i 2016 – 46 mill. 

• Programmet skal gå over 4 år og det skal 
skannes ca.225 000 km2.

• Ta hensyn til planlagt av laserprosjekter i i
fylkenes Geodataplaner. Hva er planlagt i 
Geovekst for 2016 og 2017? 

• Arbeid med tilbudsforespørsel pågår for 
fullt og skal ut i løpet av januar.



Veien videre i NDH (3)

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

• Det åpnes for lokal finansiering av 
oppgradering til 5 pkt./m2 gjennom NDH.

• Det kan være aktuelt å skanne mindre 
områder med høyere tetthet utenfor NDH


