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 BESKRIVELSE  
 

 
 

Datasettene består av sømløse dybdedata og 
kystkontur på vektorformat. Dataene danner 
grunnlaget for Kartverkets nautiske produkter og 
tjenester. Dataene har gjennomgått begrenset 
målestokktilpasning og generalisering for 
presentasjon. 
 
 FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 

Dybdedata kan benyttes til presentasjon av 
terrengvariasjon i sjø, og til grunnlag for planlegging 
og analyse. 
Dataene er ikke godkjent for navigasjon. 
 

  EIER/KONTAKTPERSON 
Kartverket sjødivisjon 
 
Kontaktperson: Per-Arvid Jakobsen 
per-arvid.jakobsen@kartverket.no 
 
Kontaktperson: Arnstein Osvik 
arnstein.osvik@kartverket.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: Typisk mellom 1:10 000 og 1:30 000, 
men kan brukes ut over dette. 
 
Stedfestingsnøyaktighet: 
Varierende i forhold til kvaliteten på kildedataene.   
Moderne kildedata vil gi høy nøyaktighet, mens 
eldre kildedata vil gi lavere nøyaktighet. 

 
 

 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Beskrivelse 
Full dekning for kystområdene tilknyttet fastlands 
Norge. Det er ikke dekning for havområdene. 
Varierende for Svalbard med generelt manglende 
dekning på østsiden.  
 
Dekningsoversikt 
Datasett er inndelt pr. fylke eller region: 

 Geografisk inndeling 

 Dekningskart 
 
 

KILDER OG METODE 
 

Dataene forvaltes i Sjøkartverkets S-57 nære 
primærdatabase som kilde for videre 
sjøkartproduksjon. Data kommer i hovedsak fra 
sjømålingsdata (avledede kurver og utvalgte 
dybdepunkt) med utgangspunkt i Sjøkartverkets 
dybdemålinger etter 1950 (enkeltstråle og 
multistråle ekkolodd samt laser). Store deler av 
kysten har sin kilde i sjømåling av digital kvalitet, 
men stedvis kan mindre kystnære områder ha sin 
opprinnelse i digitaliserte eldre sjøkart (inntil 120 år 
gamle).  
 
 

 

 
Databasen blir fortløpende ajourholdt. 
Oppdaterte datasett blir gjort tilgjengelig for parter i 
Norge digitalt 2 ganger i året. 
  
Status 
Full dekning for kystområdene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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 LEVERANSEBESK 
Format 

 SOSI 

 SHAPE 
 
Projeksjoner 

 UTM33/WGS84 

 GEOGRAFISKE/WGS84 
 
Vertikalt referansenivå 

 Sjøkartnull 
 
Tilgangsrestriksjoner 
Ingen, fritt tilgjengelig under lisens cc by 4.0: 
 
Tjeneste 
Dataene inngår i WMS-tjenesten «Dybdedata»: 
 
Åpen WMS-tjeneste: 
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedat
a? 
 
WMS-tjeneste for parter i Norge digitalt: 
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.dybdedata? 
 
 
 

 LEVERANSEBESK 
SHAPE: 

 DYBDEPUNKT 

 DYBDEAREAL 

 DYBDEKONTUR 

 GRUNNE 

 IKKE_SJOMALT_A 

 IKKE_SJOMALT_GR 

 TORRFALL_A 

 TORRFALL_GR 

 KYSTKONTUR 

 KONST_KYST_GR 

 KONST_KYST_L 

 LANDAREAL 

 SKJAER 

 TORRDOKK_GR 

 TORRDOKK_A 
 
 
 

 
 
 
 

 FLYTEBRYGGE_A 

 FLYTEBRYGGE_GR 

 FLYTEBRYGGE_L 

 CELLEAVGRENSING 

 DATAAVGR 

 KYSTSPERRE 

 LUKKELINJE 

 DATAKVALITET_GR 

 DATAKVALITET_A 
 
SOSI: 

 Dybdepunkt 

 Dybdeareal 

 Dybdekurve 

 Grunne 

 Tørrfall 

 Tørrfallgrense 

 IkkekartlagtSjømåltGrense 

 IkkekartlagtSjømåltOmr 

 Kystkontur 

 KystkonturTekniskAnlegg 

 Landareal 

 BygningsmessigAnleggVann 

 Bølgebryter 

 Flytebrygge 

 Flytebryggekant 

 KaiBrygge 

 Molo 

 Pir 

 Pirkant 

 Skjær 

 Slipp 

 Strømbryter 

 Tørrdokk 

 TørrdokkKant 

 Dataavgrensning 

 FiktivDelelinje 

 HavElvSperre 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJE KTTYPE LISTE  
 

 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Lisens/
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.dybdedata
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I Kartverkets database for dybdedata forvaltes også 
andre typer objekt som ikke inngår i de ferdige 
datasettene: 
 

 Rørledning 

 Kabel 

 Vrak 

 Hefte 

 Restriksjoner etc. 
 
Henvendelser angående slike objekter kan rettes til: 
sjodata@kartverket.no 

 
 

 
Egenskaper er i henhold til IHO`s standard for S57. 

 
 
 

 

 Info på www.kartverket.no 
 

 Kartkatalog på Geonorge 
 

 

EGENSKA PSLISTE   
 

LENKE R  
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http://www.kartverket.no/Kart/Kartdata/Dybdedata/Marine-primardata/
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