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Norge trenger en nasjonal detaljert 
høydemodell for: 

• å styrke beredskapen mot klimaendringer

• å tilpasse arealbruken til endringer i klimaet

• bedre vern mot flom og skred

• mer effektiv planlegging  på land og i kystsonen

• bedre jordvern og forebygging av jorderosjon

• sikrere luftfart

• større kunnskap om skogressursene og karbonbinding

• å gi gode muligheter for ny næringsutvikling



Samferdsel, ras, skred, flom, ROS-analyser, forsikring, planlegging, 
geologisk kartlegging, jord- og skogbruk m.m.



Dagsrevyen lørdag 26. september

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02092615/26-09-2015#t=12m59s
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02092615/26-09-2015#t=12m59s


Prop. 1 S (2015–2016) 
Proposisjon til Stortinget

«Regjeringen foreslår å bevilge midler til arbeidet 
med en ny nasjonal digital høydemodell. 
Landsdekkende detaljert digital høydemodell vil blant 
annet være nyttig for kommuner og statlige etater i 
deres planlegging, prosjektering og 
klimatilpasningsarbeid.»

KMD  - Detaljert digital høydemodell 
Etablering av nasjonalt heldekkende høyde 
og terrengdatasett basert på laserdata 36,0 mill.

Kartverkets TDB:
For post 21 skal 46 mill. kroner til ny digital 
høyde- og terrengmodell.



Organisering



Overordnet styringsgruppe

Overordnet styringsgruppe for etablering av nasjonal 
digital høyde- og terrengmodell.

Styringsgruppen består av en representant fra hver 
av følgende departementer

• Forsvarsdepartementet

• Justis- og beredskapsdepartementet

• Klima- og miljødepartementet

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet

• Landbruks- og matdepartementet

• Nærings- og fiskeridepartementet

• Olje- og energidepartementet

• Samferdselsdepartementet



Overordnet styringsgruppe
Har et strategisk overordnet ansvar for 
koordinering i forhold til: 

• Å behandle en samlet overordnet framdriftsplan

• Budsjettavklaringer på overordnet nivå med 
drøfting av fordelingsnøkler

• Avklare finansiering i egen sektor på 
overordnet nivå

• Gi føringer og rammer i tildelingsbrev til 
underliggende etater

• Informasjon om egen sektors behov og 
prioritering

• Informasjon om framdrift i prosjektet og 
rapportering i egen virksomhet



Referansegruppe

Navn Ansvar i prosjektet

FMGT, v/ Øyvind Martinsen  Gruppen skal bidra til 

budsjettavklaringer med eget 

departement, og delta i årlige 

område-prioriteringer (herunder 

avklare egne særbehov) bl.a. for å 

avklare rekkefølge på datainnsamling.

 FKK / Geodatautvalg

Miljødirektoratet v/ Ingunn Limstrand

NVE, v/ Eli Katrina Øydvin

NGU, v/ Kjersti Mølmann

NIBIO, v/ Tove Vaaje Kolstad

Riksantikvaren, v/ Jostein Gundersen

Statens vegvesen, v/Espen Sveen

Jernbaneverket, v/ Jon Haugland

Avinor, v/ Margret Giffen

Geovekst-partene, v/ Hanna Sofie Nystad

Kartverket, v/ Einar Jensen



Hva skal gjøres? 
• Nymåling med laser 2 pkt/m2

230.000km2

• Bildematching i fjellområder (ca 
35.000km2), samt bruk av 
eksisterende laserdata (ca. 
60.000km2)

• Høyere punkttetthet (inntil 5 
pkt/m2) - tilleggskostnader 
finansieres av partene som har 
behov

• Teste laserskanning i grunne 
sjøområder (0-5 meter) 

• Heldekkende nasjonal detaljert 
høydemodell tilgjengelig i 
forvaltningsløsningen i løpet av 
2020



Overordnet framdriftsplan



Plan for detaljert høydemodell



Framdriftsplan 2016
Aktivitet Frist
Kunngjøring i DOFFIN/TED (laser) 01.02.2016

Frist for å levere forespørsel om deltagelse (laser) 02.03.2016 

Kvalifisering og utvelgelse av leverandører gjennomført (laser) 04.03.2016 

(MP3) Konkurransegrunnlag utsendt til valgte leverandører (laser) 08.03.2016

Anbudsfrist (laser) 12.04.2016

Tilbudsåpning 12.04.2016 

Evaluering Uke 15

Valg av leverandør(er) og meddelelse til leverandører 15.04.2016 

(MP4) Kontraktsinngåelse (laser) 23.04.2016 

Oppstart datafangst (laser) 25.04.2016

(MP5) Konsulentavtale(r) for matching inngått (som del av omløpsfotoprogrammet) 01.07.2016

(MP6) 20% datafangst laser gjennomført 31.12.2016

50% av årets datafangst laser tilrettelagt i forvaltningsløsningen 31.12.2016

Eksisterende data tilgjengelig i forvaltningsløsningen (50 000 km2) 31.12.2016

10 000 km2 fra bildematching i forvaltningsløsningen 31.12.2016



Matching
Eks. 5 pkt/m2

Eks. 2 pkt/m2



Norge inndelt i 
6 områder



Prioriterte 
områder 2016

2 pkt/m2

5 pkt/m2



Flyplan 1



Flyplan 2



Informasjonskanaler
Kartverket.no/hoydemodell

http://kartverket.no/hoydemodell
http://kartverket.no/hoydemodell


Foil fra Tore Jensen, 
Takk for meg!


