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DETTE BRUKES I KOMMUNAL 

PLANLEGGING?

Terje Thorsnes, NGU og Mona Gilstad, 

Møre Pilot



Hva er en robot?

Kilde: Dreamstime





Oppdagelser i rommet, og i dypet…

Galapagos 1977 – første observasjon av liv i dyphavet

Apollo 11, 1969



500 m

Blylodd, før 1930 Enkeltstråle-ekkolodd, fra 

1930
Multistråle-ekkolodd, fra 

1970

Source: NOAA

Kilde skipstegninger: NOAA

Viktige teknologisprang – utforsking av havbunnen









DisposisjonIverryggen – NØ for Haltenbanken

20 km



Disposisjon3D av "nebbet" med korallrev

korallrev



DisposisjonAutomatisk tolkning av korallrev



8791 sannsynlige korallrev, med 

angivelse av konfidens



Videodata fra dagens utstyr



Kilde: NTNU

Autonome farkoster - HUGIN

Kilde: NTNU



Bilder fra HUGIN – ca. 5 m over havbunnen



Trålspor

Sonarbilde, korallrev





Marine grunnkart – pilot 2020-2022

FOTO: EILIV LEREN. TERRENGMODELL: KARTVERKET



Marine grunnkart pilot - mål

*Pilotområder: 1) Stavanger, 2) nordre Sunnmøre, 3) Skjervøy og Kvænangen i Troms

Effektmål

• Bedre forvaltning av marine (geologiske og biologiske) ressurser i 
pilotområdene*

• Redusert konfliktnivå ifm. arealbruk i pilotområdene 

• Mer effektive planprosesser i sjøen i pilotområdene

Resultatmål

• Levere et beslutningsgrunnlag  til oktober 2021 for å kunne vurdere 

oppstart av et nasjonalt program fra 2023

• Effektiv produksjon av marine grunnkart produkter









Geologiske 
temakart



Marine grunnkart –
biologiske produkter

Geografisk utbredelse av:

• Naturtyper i Norge (NiN) 

• Forvaltningsprioritert natur

• fra multistråleekkolodd, geologi og bunnforhold, fysiske forhold og 
data innsamlet med bunngrabb, bunnslede og video

• Støtteprodukter
Oseanografi – strøm, bølger, salt, temperatur

• Avledet: 
• Arters utbredelse og tilstand
• Sårbare og verdifulle naturtyper/områder

• Marin produksjon
• «Partikkel»spredning
• Søppel på havbunnen

• Arkeologiske funn
Foto: Jonas Thormar, HI



• Kommunene har vedtatt å tilrettelegge for videreutvikling av sjømatnæringa 

• Marine grunnkart er viktig for å kunne videreutvikle ”blå økonomi”

• i planlegging og 

• I konsekvensutredning

• Arealplanlegginga skal

• Sikre næringsutvikling 

• Gjenspeile ønsket arealpolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt

• Avdekke og avklare interessekonflikter



Areal til 
friluftsliv



Avløp og 
kabler



Mudring 
og 
dumping



Havneutbygging i Fosnavåg -
reguleringsplan

masseberegning



Marine 
kulturminner



Marine grunnkart er spesielt egnet til å planlegge havbunn 
Eksempel fra hummerbeite i Sande kommune



Konsekvensutrede havbruk eks. taredyrking i Herøy kommune





Matfisk-
lokaliteter 
i planområdet



Visjonen – marine grunnkart i hele kystsonen – 2.5 milliarder kroner

Foto: Eivind Leren. Dybdemodell: Kartverket



Oppsummering

• Roboter har gitt oss mulighet til å slå på lyset på havbunnen

• Havet og kystsonen skjuler fremdeles store hemmeligheter

• Teknologi fra forsvaret og oljeindustrien har gitt store sprang i utforskningen

• Autonome fartøyer med flere sensorer er en viktig del av fremtiden

• Pilotprosjekt Marine grunnkart i kystsonen 2020 – 2022 – kan danne grunnlag et 

et nasjonalt program fra 2023





Tre ulike produkter:

1. Kart over sannsynlige forekomster av korallrev, med angivelse 

av pålitelighet

2. Kart over sannsynlige forekomster av korallrev, men bare 

omriss er vist, uten angivelse av pålitelighet

3. Oversiktskart som viser hvor mange sannsynlige forekomster 

av korallrev som finnes innenfor en 1x1 km-rute. 



Reguleringsplan

Eggesbøneset i 
Herøy kommune



Endre, spesifisere og evt. fjerne etablerte areal


