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Kort om NRL

Kartframstilling av NRL

 Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register 
over menneskeskapte objekter som kan utgjøre en risiko for 
luftfarten. 

 Kartverket har forvaltet NRL i >20 år, med grunnlag i 
luftfartshinderforskriften. 

 Den som eier et luftfartshinder er ansvarlig for å rapportere til 
NRL. 

Innhold
• Ca. 17 000 eksisterende eller planlagte punkthindre

• Bygninger, kraner, piper, lysmaster, telemaster, oljeinstallasjoner, vindturbiner osv.

• Ca. 28 000 km eksisterende eller planlagte kraftlinjer
• En rekke taubaner, bruer osv.



Trykk på symbolet for å 
laste opp filen

 Data er tilgjengelig som nedlastbare filer 
(GML, ESRI, Postgis) iht. 
produktspesifikasjonen NRL-distribusjon 
1.01 på Geonorge

 Data er også tilgjengelig i form av en 
WMS-tjeneste

 Kan sees på Norgeskart, 
https://norgeskart.no/nrl

 NB! Informasjon om eierskap til 
luftfartshindre blir ikke distribuert.

 NB2! Alle ledningsdata blir kun 
distribuert som type ‘ledning’

Distribusjon av NRL-
data

https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/NRL-distribusjon
https://www.geonorge.no/
https://norgeskart.no/nrl


Bruk av NRL-data
Noen brukere Euronav 7 Air Navigation Pro Landing Zone North



NRL i Norgeskart



Forskriftsendringen innebærer at langt flere luftspenn 
blir rapporteringspliktige

Høyspent Lavspent E-kom

Dagens NRL: ~ 28 000 km
Framtidens NRL: 100 000 km? 

Dagens NRL: ~ 0 
Framtidens NRL: 100 000 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 70 000 km?

Strøm- og signalførende luftspenn, jf. §2 første ledd bokstav b



Forskriftsendringen innebærer at langt flere luftspenn 
blir rapporteringspliktige

Gatebelysning LysløyperBaneenergi

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 10 000 km?

Dagens NRL: < 100 km
Framtidens NRL: 2500 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km

Strøm- og signalførende luftspenn, jf. §2 første ledd bokstav b



Forskriftsendringen innebærer at langt flere luftspenn 
blir rapporteringspliktige

Barduner/vaiere som krysser/følger langs offentlig vei, jf. §2 første ledd bokstav c

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km



Forskriftsendringen innebærer at langt flere luftspenn 
blir rapporteringspliktige

Alle taubaner (skitrekk, skitau, stolheiser, svevebaner, zipliner og løypestrenger), jf. 
§2 første ledd bokstav d

Dagens NRL: ~ 100 km
Framtidens NRL: ? km



Ikke rapporteringspliktige objekter

Vei- og gatebelysning uten luftspenn som er lavere enn 15 meter



Rapporteringskrav, fellesføring



Produktspesifikasjon NRL rapportering 
 Rapportering til NRL har fram til nå vært «ustrukturert» med 

ulike, ikke-standardiserte formater (regneark etc.). 

• For å standardisere dataflyten fra eiere av luftfartshindre til NRL 
er det utarbeidet en produktspesifikasjon, Nrl rapportering. 
Publisert januar 2022.

 En produktspesifikasjon er en entydig beskrivelse av data som 
skal leveres til/fra NRL. Inneholder bl.a. datamodell m. definisjon 
av objekter og egenskaper 

 Rapportering av luftfartshindre til NRL må etter 1. januar 2023 
gjennomføres iht. denne spesifikasjonen.

https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/NRL-rapportering/


 Utarbeidet i arbeidsgruppe med åpen deltakelse

 Tilstrebet å lage en så enkel datamodell som mulig, der 
forskriftskravene likevel ivaretas

 Benytter UUID’er for unik identifikasjon av hindre
 Endringer på hindre må referere til UUID.

 Benytter status-egenskap for f.eks. å kunne skille mellom hindre 
som er planlagte, eksisterende og fjernet

 Informasjon om høyde («over havet» + egenhøyde) er kun 
påkrevd for hindre med egenhøyde lik eller større enn 15 m.

 Tillatte formater for rapportering: GML, SOSI, GeoJSON

Produktspesifikasjon NRL rapportering 



Det er også utarbeidet en registreringsinstruks som 
konkretiserer/eksemplifiserer hvordan ulike objekter som skal rapporteres 
til NRL skal registreres – basert på datamodell fra produktspesifikasjon 

Registreringsinstruks Nrl rapportering

Registrering av luftspenn
Registrering av mast

https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/NRL-rapportering/


Registreringsinstruks Nrl rapportering
Noen eksempler på hvordan ulike hindre skal registreres



• Eksempler på registrering i GML-, SOSI- og Geojson

Registreringsinstruks NRL-rapportering



• Eksempler på registrering i GML-, SOSI- og Geojson

Registreringsinstruks NRL-rapportering
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Registreringsinstruks NRL-rapportering



• Eksempler på registrering i GML-, SOSI- og Geojson

Registreringsinstruks NRL-rapportering



• GML-, SOSI- og Geojson-eksempler 

Registreringsinstruks NRL-rapportering

16,5 m

8,5 m



Trykk på symbolet for å 
laste opp filen

• Rapportering til NRL vil kunne gjøres via

• Enkel skjemaløsning

• Rapportering via filleveranser (iht. 
produktspesifikasjon)

• Plan for videreutvikling: bygge opp 
løsninger som legger til rette for 
automatisert rapportering og at eier skal 
kunne ha kontroll på egne data i NRL

• Maskin-til-maskin (api) grensesnitt for 
rapportering høyt prioritert for 2023

Grensesnitt for rapportering 
til NRL



FKB-data som grunnlag for rapportering til NRL
FKB = Felles Kartdatabase       De meste detaljerte kartdataene i Norge

Datasettet er hovedsakelig etablert ved hjelp av konstruksjon fra 
flybilder, men ajourføres i tillegg jevnlig av rettighetshaverne.

FKB-dataene eies av Geovekst. 

Fylkeskommunene



FKB-data som grunnlag for rapportering til NRL



FKB-data som grunnlag for rapportering til NRL

FKB-
Ledning

Produktspesifikasjon
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Tilgang til FKB-data
FKB-data er åpne data

• Fritt tilgjengelig for Geovekst-parter og Norge digitalt-medlemmer

• Til salgs for øvrige 



Mer informasjon

Spørsmål/innspill om spesifikasjon, registreringsinstruks, rapportering generelt, hva som er 
registrert på vår virksomhet i NRL, etc.

→nrl@kartverket.no

Kartverkets ressursside om NRL
https://kartverket.no/geodataarbeid/nrl

https://kartverket.no/geodataarbeid/nrl
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