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Produktark: KYV_Beredskapsdepot 

 
 BESKRIVELSE  
 

 
 
Datasettet inneholder oversikt over Kystverkets 
statlige beredskapsdepot for akutt oljeforurensing 
som inngår i Kystverkets beredskapsplan.  
 
Kystverket har hoveddepoter på 16 lokasjoner 
fordelt over hele fastlandet, inkludert et depot på 
Svalbard. Depotene inneholder blant annet 
lenseutstyr, skimmere, personlig verneutstyr, 
absorberende midler, pumper, div. 
strandrenseutstyr, aggregat, lettbåter, kontor/adm. 
rekvisita m.v. 
 
I tillegg til Kystverkets Hoveddepoter, er det lagret 
beredskapsmateriell ved 29 IUA depoter. Dette 
materiellet er Kystverkets eiendom, men er forvaltet 
av de interkommunale utvalgene (IUA) mot akutt 
forurensning. På disse depotene har Kystverket 
lagret lette oljeopptakere, lette lenser, lettbåter og 
lett utstyr for lagring av olje og forurenset materiale. 
Merk: Foreløpig er ikke disse 29 IUA depotene del av 
datasettet, men vil kunne bli inkludert i en senere 
gjennomgang av data. Mellomdepot vil derfor i 
fremtiden komme til å bli erstattet. 
 
Kystverket har lagret tyngre lenser og oljeopptakere 
på 11 Kystvaktfartøy, Sysselmannens fartøy på 
Svalbard og på 6 egne oljevernfartøy. Dette er 
mobile enheter og er følgelig ikke en del av dette 
datasettet. I denne sammenheng er det naturlig å 
henvise til Kystinfo og datasettet ”Fartøy med 
oljevernutstyr” - 
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=
2&minX=-

3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9
712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverla
ys= 
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dataene egner seg til å danne oversikt over statlige 
beredskapsdepot i situasjoner som ved for eksempel 
oljevernaksjoner, planlegging og dimensjonering av 
oljevernberedskapen m.v. 
 
 

  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Kystverket, Beredskapssenteret.  
Datateknisk: geodatatjenesten@kystverket.no 
 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: Ikke angitt 
Stedfestingsnøyaktighet: Ikke angitt 
 
 

UTSTREKNINGSINFO 
 

Utstrekningsbeskrivelse 
Landbaserte depoter er geografisk fordelt i alle deler 
av Fastlands-Norge og på Svalbard. 
 
Dekningsoversikt 
Se Kystverkets kartkatalog 
 
 

KILDER OG METODE 
 

Datasettet har oppstått som en del av Kystverkets 
beredskapsplan. 
 
 

 
Innholdet i oversikten samt Kystverkets lister over 
materiellressurser for akutt forurensning 
vedlikeholdes kontinuerlig. 
 
 
 

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

E IER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPPLØ SNING  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

K ILDER OG ME TODE  
 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
 

http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverlays
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverlays
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverlays
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverlays
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1&lang=2&minX=-3205208&minY=4686476&maxX=4247208&maxY=9712524&layers=209&baselayer=99&visibleOLOverlays
http://kartkatalog.kystverket.no:8080/geonetwork/srv/nor/main.home
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 LEVERANSEBESK 
Format (Versjon) 

 Shape (SOSI 4.0) 

 SOSI (SOSI 4.0) 

 WMS  
 
Projeksjoner 
EUREF89, UTM sone 33 for nasjonale data, lokal 
UTM sone for regionale data. 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Ingen. Gratis tilgang for parter i Norge digitalt. 
 
Datasettet inngår i WMS-tjenesten ”Kystverkets 
WMS-tjeneste” for: 
 
http://kart.kystverket.no/wms.aspx? 
 
Det er og tilgjengelig via Kystverkets kartløsning på 
nett – Kystinfo: 
 
http://kart.kystverket.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Se produktspesifikasjon for datamodell og 
objektliste 

 
 

 
 

Se produktspesifikasjon for datamodell og 
egenskapsliste 
 
 

 

 

 Metadata i Geonorge 

 Produktspesifikasjon 

 Kystinfo 
 

 
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

EGENSKA PSLISTE  (VA LGFRITT )  
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  (VA LGFRITT )  
 

http://kart.kystverket.no/wms.aspx
http://kart.kystverket.no/
http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/nor/main.home
http://153.44.6.23/documents/NorgeDigitalt/Produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjonsdokument_KYV_Beredskapsdepot_v1.0%20.pdf
http://kart.kystverket.no/
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