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Forskrift om rapportering, 
registrering og merking av 

luftfartshinder
§2(1). Et luftfartshinder er enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig 
eller permanent, med en høyde på 15 meter eller mer over bakken eller vannet 
[…]. I områder for industri og næringsvirksomhet og i bymessige og tettbygde 
strøk regnes likevel bygning, konstruksjon eller anlegg som luftfartshinder kun 
når de har en høyde på 30 meter eller mer.

§ 5.Luftfartshinder skal innrapporteres med en minste nøyaktighet på 20 meter i 
horisontalplanet og 1 meter i vertikalplanet. For luftspenn skal høyden måles 
eller beregnes med en nøyaktighet på 2 meter. Målt eller beregnet høyde 
avrundes oppover til nærmeste hele meter ved innrapporteringen.



Forskrift om rapportering, 
registrering og merking av 

luftfartshinder

§4(1): Senest 30 kalenderdager før igangsetting av oppføring av et 
luftfartshinder, eller før igangsetting av endring, flytting eller riving av et 
luftfartshinder, skal opplysninger om luftfartshinderet rapporteres til Statens 
kartverk.



Innmeldingsskjema





Datakilder for NRL

• Innmeldinger som følge av luftfartshinderforskriften

I tillegg legger Kartverket ned noen ressurser i kvalitetsheving 
av registeret gjennom

• Fotogrammetrisk kontroll av hindre

• Synfaring i felt

• Analyse og overføring av objekter (særlig kraftlinjer) fra 
andre datasett



Informasjon i NRL



Antall hindre (planlagte og 
eksisterende) i NRL pr. 
desember 2016:

• 14 779 punkthindre
• Bygninger, kraner, piper, lys- og 

telemaster, olje-installasjoner, 
vindturbiner osv.

• 21 698 linjehindre
• 24 867 km kraftlinjer
• Taubaner, bruer osv. 

• Noen brukere av NRL-data:
• Luftforsvaret
• Politiet
• Luftambulansetjenestene
• Andre helikoptertjenester
• Avinor



NRL er tilgjengelig via

• SOSI-eksport 

• GML-eksport

• WMS-tjeneste
• Norgeskart.no/nrl













Ikke-rapportert spenn 1



Ikke-rapportert spenn 2



Feil i NRL



Feil i NRL



Hamar sentrum, før kontroll

Rødt = eksisterende. Blått = kondemnert



Hamar sentrum, etter kontroll

Rødt = eksisterende. Blått = kondemnert



Mulige årsaker til manglende 
rapportering

• Manglende kjennskap til forskrift?

• Innmelding til NRL en relativt liten jobb for de fleste – ikke 
innarbeidede rutiner for rapportering?

• Manglende data/egenskaper – man vet ikke hvilke objekter 
man eier som er rapporteringspliktige?





Bare objekter ≥ 15 m i NRL



Bare objekter ≥ 15 m i NRL



«Manglende objekter» kan ligge i 
andre kartbaser



• Flere av NRLs brukere supplerer med kraftlinjedata fra N50 og 
FKB

• Begge datasett har historisk benyttet fotogrammetrisk 
datafangst som hovedkilde

• Ingen av datasettene er komplette og det kan gå lang tid før 
endringer avspeiles i dataene.





Blå: FKB Ledning Rød: N50 
Gul/grønn: NRL

Ikke alltid sammenfall mellom NRL, N50 Kartdata og FKB Ledning



• Ønske fra NRLs brukere om en komplett og til enhver tid 
oppdatert database med luftledninger. 

• Sannsynlig at Luftfartstilsynet i neste revisjon av forskrift om 
luftfartshindre vil kreve at alle strømførende ledninger skal 
rapporteres til NRL.

• For å kunne håndtere dette er det nærliggende å tenke i 
retning av én autoritativ primærdatabase for ledninger 
som NRL og andre produkter henter data fra.

• En kontinuerlig oppdatert base avhenger av at objekteierne
blir i stand til å forvalte egne kartdata og utveksle 
opplysninger om endringer når (før?) de skjer.



http://kartverket.no/Kart/Nasjonalt-register-over-luftfartshindre/

nrl@kartverket.no
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