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Innledning
Fra 1400-tallet er Norge flere ganger tegnet
inn på kart som ble laget i utlandet. Oppstarten av norsk geodesi kan imidlertid dateres
til 1778, fem år efter at forløperen til Kartverket, Norges Grændsers Opmaaling, ble
etablert som en militær enhet. Dette året ble
utdanningen av norske astronomiske og trigonometriske observatører igangsatt på
Rundetårn observatorium i København under ledelse av professor Thomas Bugge. De to
første var ferdig opplært året etter og ble
sendt til Norge sommeren 1779. De var utstyrt med nyanskaffede geografiske sirkler,
stjernekikkerter og pendelur. Førstnevnte
ble benyttet til å måle vinkler i sikteplanet
mellom trekantpunkter. Et geodetisk trekantnett skulle etableres som utgangspunkt
for detaljkartlegging av topografi, infrastruktur og bebyggelse. Geografiske sirkler
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kunne også orienteres vertikalt for å bestemme breddegrad ved å måle høydevinkelen til
sol eller stjerner ved lokal meridianpassasje.
Lengdegraden for noen få utvalgte stasjoner
ble bestemt ved å observere formørkelser av
Jupiters måner og sammenligne tidspunktet
med beregnede verdier for Berlin eller samtidige verdier observert i København eller
andre steder. Unntaksvis lyktes man å observere måneokkultasjoner av stjerner eller
de enkelte faser av en solformørkelse. Stjernekikkert og pendelur var nødvendig for disse aktivitetene. Skalaen i trekantnettet ble
bestemt ved å måle lengdebasiser av flere kilometers lengde på isen av store innsjøer.
Den opprinnelige oppgaven til den nye militære institusjonen, var å kartlegge områdene langs svenskegrensen for å fremstille kart
til planlegging av forsvarsinstallasjoner og
krigsteatre. Med utgangspunkt i flaggstan-
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gen på Kongsvinger festning ble et belte mellom grensen og Glomma oppmålt i store trekanter med stasjoner på fjelltopper som ga
godt utsyn. Da det geodetiske grunnlaget var
etablert mellom Halden og Trondheim i
1783, ble det bestemt på regjeringshold i København at trianguleringen skulle fortsette
sørover langs vestkysten av Norge mot Bergen, og deretter følge sørlandskysten tilbake
via Oslo og Halden til Kongsvinger. Det tok
godt og vel 25 år. Den første astronomisk bestemte nullmeridianen i Norge ble etablert i
dette prosjektet og lagt til Trondheim.
Resultatene langs svenskegrensen forble
militær informasjon, men målingene langs
kysten lå til grunn for F. C. Groves kystkart
som ble utgitt mellom 1791 og 1803. De var
viktige for navigasjon og skipsfart i et helt
århundre. Imidlertid gjensto oppmåling av
både det indre av Sør-Norge og hele NordNorge, både som grunnlag for kart og for registrering av eiendommer for å gi staten
skatteinntekter. Den institusjon som Stortinget senere (1885) ga navnet Norges geografiske oppmåling (NGO), hadde allerede
kurs og hovedmål satt for de neste 150 år da
Norge påberopte seg selvstendighet i noen få
måneder i 1814.

Geodesi i to statsetater
Sommeren 1814 oppsto det et samarbeid
mellom Norges geografiske oppmåling og
Universitetet i Oslo som skulle vare et århundre. Beregning av Almanakk for Norge,
som fra da av var Universitetets enerett,
skjedde det året i nært samarbeid mellom
NGO-sjef Benoni Aubert og professor Christopher Hansteen. Året etter lånte NGO ut instrumenter til universitetets observatorier
på Akershus og i Bergen. Målet var astronomisk lengdebestemmelse til kontroll av de
geodetiske resultatene fra feltarbeidet 1779–
1805. Samme år overtok Hansteen undervisningen i anvendt matematikk ved den militære høyskolen. Faget omfattet astronomi,
matematisk geografi og klassisk mekanikk.
Det var herfra ingeniørbrigaden og NGO i
flere tiår skulle rekruttere landmålere. I
1817 ble Hansteen ansatt i NGO som direktør for de geodetiske oppgavene. Ved Auberts
død i 1832 ble Hansteen direktør for NGO.
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Hansteen avslørte umiddelbart svakheter
og store usikkerheter ved resultatene fra de
gamle instrumentene. Han fikk myndighetene til å finansiere innkjøp av moderne utstyr
fra utlandet, både til Universitetet og NGO.
Med universalinstrument fra Reichenbach
bestemte han breddegraden til Oslo i 1822
med en presisjon på ±1,6’’. Han forbedret
kjennskapet til lengdegraden med mer enn en
faktor 10 og bidro derved til at hovedstaden
fikk presis lokal tidsangivelse. I realiteten
hadde Norge fått en ny nullmeridian, siden
universitetets lille observatorium sør for
Akershus festning var det stedet i Norge der
koordinatene var nøyaktigst bestemt. Regenten for tvillingrikene Norge og Sverige, Carl
Johan, ville imidlertid ikke tillate Norge å
etablere en egen nasjonal nullmeridian. Hans
overordnede mål var samordning under en
konge i Stockholm. Han fryktet splittelse hvis
Norge fikk tilegnet seg for mange særløsninger og nasjonale symboler. Det var først fem
år etter Carl Johans død at en astronomisk
bestemt nasjonal nullmeridian kunne bekjentgjøres. Da hadde universitetet anlagt et
nytt permanent observatorium i 1833 og drevet det i vel 15 år. Sommeren 1847 finansierte
NGO en serie kronometerekspedisjoner mellom Oslo og København for å bestemme lengdeforskjellen. De to ansatte, professoren og
observatoren, utga i 1849 en avhandling etter
flere års arbeid som ga nøyaktige astronomiske koordinater for landets fundamentalpunkt.
Det skulle tjene som utgangspunkt for geodetisk oppmåling i de neste hundre år.
I 1823 hadde Hansteen for Universitetets
regning mottatt en teodolitt fra Ertel i
München. Med den målte han opp store deler
av hovedstaden som en teknologisk demonstrasjon overfor Stortinget slik at de skulle
finansiere teodolitter til NGO. I 1826 kom
den første Ertel-teodolitten til NGO. Theodor
Broch målte en trekantrekke vestover fra Femunden for å bestemme presisjonen man
kunne oppnå i et førsteordens nett. Gjennom
de neste 164 år ble teodolitter av ulike typer
benyttet under triangulering i det nasjonale
geodetiske nettet. Fra 1828 til 1841 ble det
triangulert langs hele kysten av det nordlige
Norge fra Trøndelag til Øst-Finnmark. Østlandet og Vestlandet ble forbundet mellom
1830 og 1850. Lengdebasiser ble oppmålt på
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fjordisen ved Oslo i 1834 og på Jægervatnet
ved Tromsø i 1837. Lengden ble målt ved
hjelp av målestaver av tre fordi de var mindre temperaturfølsomme enn metall. Astronomiske observasjoner ble foretatt i Trondheim 1831–1834 og Tromsø 1835–1837, og
det ble foretatt kronometerekspedisjoner
mellom de to byene. Helt frem til 1900 var
hovedhensikten for NGO å gi geodetisk
grunnlag for kartfremstilling. Høydekoordinaten var fraværende og ble kun estimert
med barometer frem til 1860-årene.
Høyere presisjonskrav: norsk
deltagelse i internasjonal geodesi
Overføring av geodetiske data til kartplanet
gjøres gjennom en projeksjon basert på en referanseellipsoide. Gjennom hele 1800-tallet
bedret kjennskapet seg til både ellipsoidens
størrelse og flattrykning ved måling av gradbuer langs meridianer. Instrumentene ble
forbedret og stadig lengre gradmålinger ble
gjennomført.
Norge bidro til den russisk-skandinaviske
gradmålingen i 1845–1850. Denne gradmålingen strakte seg fra Ismail ved Svartehavet
til Fuglenes i Hammerfest, en avstand på
2 821 853 m ±12 m. På denne strekningen ble
det etablert 265 hovedpunkter i en sammenhengende kjede som ble oppmålt mellom 1816
og 1850. I 10 av disse punktene ble det gjort
astronomiske observasjoner. Skalaen i systemet ble etablert fra 13 lengdebasiser, målt
med bedre nøyaktighet en tidligere. Dette var,
så langt vi har funnet, det første større internasjonale vitenskapelige prosjektet hvor Norge som nasjon deltok. Hovedhensikten med
prosjektet var å forbedre kjennskapet til jordens form og størrelse. Ved å måle tilstrekkelig mange buegrader langs meridianer, kunne
man ekstrapolere og finne flattrykningen.
Med dagens ellipsoide varierer lengden av en
buegrad som vist i tabellen:
Mellom
breddegradene

Lengde av
meridian i meter

0–1

110 574,39

0

60 – 61

111 420,73

846,34

70 – 71

111 568,26

993,87

89 – 90

111 693,86

1119,47
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Differens
i meter

I 1862 inviterte Preussen de europeiske statene til å danne den mellom-europeiske gradmålingskommisjonen for å binde sammen astronomiske observatorier fra syd til nord
gjennom geodetiske gradmålingsrekker.
Hensikten var å undersøke om rotasjonsellipsoiden var en tilstrekkelig presis tilnærmelse til jordklodens form. Mistanken var at
lokale variasjoner i loddavviket signaliserte
endringer på mindre skala. Norge bidro med
en gradmålingsrekke fra Svinesund til Levanger. For å føre resultatene ned til den potensialflaten som representeres av midlere
havnivå, ble de første tidevannsmålere satt
opp i Norge i 1880-årene og de geodetiske stasjonenes høyde bestemt. Dette arbeidet pågikk i flere tiår. I 1890-årene ble målinger av
tyngdekraften med pendelinstrumenter tatt i
bruk for å avlede geoidens forløp mellom observatoriene og de astronomiske stasjonene,
også i Norge. Den norske deltakelsen i det europeiske gradmålingsprosjektet førte altså til
at nye geodetiske metoder ble tatt i bruk (nivellement, vannstandsmåling, gravimetri) og
at observasjoner måtte gjennomføres med
strengere kvalitetskrav enn tidligere. Prosjektorganisasjonen ble forløper til dagens
International Association of Geodesy (IAG)
som inngår i International Union of Geodesy
and Geophysics (IUGG).
Til begge disse prosjektene ble det anskaffet nye teodolitter til NGO, fra henholdsvis
Repsold i Hamburg og Olsen i Oslo. Begge
var utstyrt med vertikalsirkel til trigonometrisk høydemåling. Lengdebasiser ble målt
med lånt instrumentering fra samarbeidspartnere, henholdsvis i Russland og Sverige.
Feltarbeidet i den russisk-skandinaviske
gradmålingen ble utført av militære landmålere fra NGO. Den europeiske gradmålingen,
som pågikk i flere tiår, engasjerte i tillegg flere observatører fra Universitetet. Astronomiprofessor Carl Fredrik Fearnley var Norges offisielle representant i den europeiske
gradmålingen.
Omkring 1930 skjedde radikale endringer
i forskningsretningen i astronomi ved Universitetet i Oslo. Astrofysisk Institutt ble
bygget på Blindern og det astronomiske observatoriet ble fraflyttet etter 100 års tjeneste. Klassisk astronomi og geodesi forsvant ut
av fokus da astrofysikken inntok Norge. Ved
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NLH og NTH ble det ikke gjort noe forsøk på
å tette hullet. NGO fortsatte rutinemessig
med sine oppmålings- og kartleggingsoppgaver basert på klassiske metoder og etablert
teknologi. Den vitenskapelige geodesien
slumret i 30 år. Da de første satellittene ble
skutt opp rett før 1960 var det en kortvarig
interesse ved Universitetet i Oslo for å studere endringer i satellittbaner med det siktemål å bedre kjennskapet til jordens tyngdefelt og geometriske form. Et amerikansknorsk samarbeid, bl.a. med drift av Satellittstasjonen på Harestua, fikk lovende norske
studenter til å videreutdanne seg i USA og
senere bidra til baneberegninger for NASA.
Etter noen år ble satellittkameraet flyttet til
Hellas og satellittgeodesien gikk i dvale.

Det horisontale grunnlagsnettet
De vitenskapelige gradmålingene stilte høye
krav til presisjonen i resultatene. For kartleggingsformål hadde kravene vært mindre,
blant annet for å oppnå en rimelig produksjonstid. Da gradmålingsarbeidene var ferdig beregnet ved århundreskiftet hadde Norge meget presise koordinater for de punktene i landet som var berørt av gradmålingene.
Det inviterte til en reorganisering av datagrunnlaget etter modell fra Europa. I 1906
startet NGO etableringen av et nasjonalt
nett av førsteordens trigonometriske punkter. I nesten 90 år ble førsteordensnettet bygget opp i Norge med ca. 450 punkter. De dannet grunnlag for ca. 50 000 lavere ordens trigonometriske punkter.

Figur 1. Tradisjonell måling med teodolitt. Det brukes parasoll mot solstråling. Observatøren
har assistent til å notere avleste tall.
Målestokken i det trigonometriske nettet
kom fra lengdebasiser, typisk på 2–4 km mellom endepunktene. Det ble benyttet 24 m
lange invarbånd til oppmåling av basiser fordi dette metallet hadde liten temperaturfølsomhet. Basismålingene var omstendelige og
krevde store ressurser av mannskap og utstyr. I Norge ble det fra 1850 til 1938 etablert
18 lengdebasiser som ble tilknyttet førsteordensnettet. Utviklingen av elektro-optiske
avstandsmålere og den senere satellitt-teknologien gjorde tradisjonelle basiser overflødige.
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Punktene i førsteordensnettet har sidelengder mellom 30 og 50 km. Triangulering i førsteordensnettet var en møysommelig prosess
som krevde godt vær. For å oppnå stor nøyaktighet ble det også foretatt observasjoner
med teodolitt om natten, der signallykter
markerte siktepunktene. Førsteordensnettet
(med innlagt målestokk) ble orientert ved
hjelp av astronomiske observasjoner i utvalgte førsteordenspunkter frem til 1970årene. Med utgangspunkt i førsteordensnettet ble et annenordens nett bygget opp med
sidelengder på ca. 10 km. Siste ledd i hierar-
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Figur 2. Ekspansjonsnett fra Skjeberg basis.
kiet var et lavere ordens nett med trekantsider på 2–5 km. Til sammen utgjorde disse
punktene det horisontale grunnlagsnettet.
I 1948 foretok NGO beregning av koordinater
i førsteordensnettet i Sør-Norge. Resultatet
av beregningen ble kalt NGO1948. Utgangspunktet var observatoriet i Oslo og referanseflaten var en ellipsoide beregnet av Bessel i
1841 siden den var valgt av flere andre land i
Europa. Fra ellipsoiden gikk de ut i et kart-

Figur 3. En del av det norske førsteordensnettet.
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plan ved hjelp av en sylinder som tangerte
langs en meridian, altså en Gauss-Krüger
projeksjon. Siden Norges hovedland i øst-vest
strekker seg over 27 lengdegrader, ble det innført 8 tangeringsmeridianer for å hindre at
målestokkfortegningen overskred en gitt
størrelse (1:10 000). Det er koordinater i
NGO1948 systemet som har vært i bruk i de
aller fleste norske kommuner frem til innføring av EUREF89 i perioden 2000–2009.
I 1958 anskaffet NGO det første Tellurometeret til avstandsmåling. Fra 1962 ble Tellurometre brukt til måling av sider i det norske
førstordensnettet. Norge var et av de første
land i Europa som tok i bruk trilaterasjon i
det geodetiske nettet. I løpet av 7 år med trilaterasjonsarbeid ble resten av første ordens
nettet i Norge nord for Sognefjorden og Østlandet fullført. Utover i 1970-årene ble det
supplert med avstandsmålinger i førsteordensnettet langs kysten og enkelte svake partier ellers i landet. De første elektroniske avstandsmålerne var basert på radiobølger og
var noe tidkrevende å bruke. De ble erstattet
i 1975 av optiske laserinstrumenter som var
enklere i bruk og ga større nøyaktighet enn de
radiobaserte. Laserinstrumentene ble hovedsakelig brukt i de lavere ordens nettene.
Satellittkamera ble tatt i bruk av NGO i
1968, hovedsakelig i Tromsø. I samarbeid
med Tyskland ble solbelyste satellitter fotografert mot stjernehimmelen på klare høst- og
vinterkvelder. Ved å måle satellittens posisjon
i forhold til kjente stjerner på fotografiske
glassplater, kunne kameraets posisjon beregnes med noen titalls meters nøyaktighet.
Før man rakk å få de første resultatene
ferdig fra dette prosjektet, dukket Dopplersatellittene opp. De sendte ut radiobølger på
en kjent frekvens. En mottaker på bakken
registrerte en mottaksfrekvens som endret
seg i forhold til satellittens relative bevegelse. Når satellitten beveget seg mot mottakeren ble det mottatt høyere frekvens enn den
sendte ut. Når satellittens radialhastighet
var null ble utsendt og mottatt frekvens like.
Og når satellitten fjernet seg hadde det mottatte signalet lavere frekvens enn det utsendte. Doppler-effekten på signalet tillot
beregning av satellittens fart og posisjon. Ut
fra kjente banedata for satellitten var det
mulig å beregne koordinater for mottakeren
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Figur 4. Oversiktskart som viser årene for
fullført måling i førsteordensnettet.
i forhold til jordsenteret. Etter noen dagers
registrering av satellittpassasjer kunne man
oppnå en nøyaktighet på ca. en meter for posisjonen til observatøren. Denne teknologien
revolusjonerte geodesien. Ved å legge inn satellittmålinger i første ordens punkter helt
syd og nord i Norge, kunne man få skalaen
bestemt med en meters nøyaktighet over
Norges lengde. I 1975 startet NGO med
Doppler-observasjoner i førsteordensnettet,
og de pågikk i de neste 13 feltsesongene. I
denne perioden ble utstyret også brukt for å
beregne nøyaktig posisjon for Jan Mayen og
øyene i Svalbardgruppen. Sammenlignet
med tidligere astronomiske målinger på Jan
Mayen, ble øya «trukket» 350 m nærmere
Norge da resultatet fra Doppler satellittmålingene ble kjent.
Høydesystemet
Norske kart hadde, som nevnt, ikke høydeangivelser før midt på 1800-tallet. I 1826
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anskaffet Oppmålingen kvikksølvbarometer
for bestemmelse av høyder. Det var kjent at
lufttrykket avtok med høyden over havet (en
millibar for hver 25 fot (= 8 m) man steg vertikalt). I forbindelse med deltakelsen i Den
russisk-skandinaviske gradmålingen ble trigonometrisk høydebestemmelse utprøvd i
Norge fra 1846. Fra 1866 ble også stigningsmåler benyttet i NGO. Ute ved kysten, der
vinkelmålingen kunne ta utgangspunkt i
havnivået, ble resultatene bra. Inne i landet
kunne feilen bli 30–50 m.
Allerede på den første konferansen til det
europeiske gradmålingsprosjektet i Berlin i
1864 var det enighet om at hvert land skulle
etablere et nasjonalt høydesystem basert på
nivellement og referert til et fastmerke som
var høydebestemt i forhold til midlere havnivå. Senere skulle dette samordnes for å velge
et felles europeisk utgangspunkt.
Den norske gradmålingskommisjonen prioriterte de geodetiske og astronomiske observasjonene i de første årene. Imidlertid utnyttet man to store anleggsprosjekter, ny
havn i Trondheim og utbygging av Oscarsborg festning, til å få installert selvregistrerende vannstandsmålere der i 1872. I første
halvdel av 1880-årene kom det til 6 stasjoner
fordelt langs hele kysten. Nivellement ble
foreslått tatt i bruk i 1876, men først ti år senere fikk NGO midler til dette. Utgangspunktet ble midlere havnivå i Oslo beregnet
fra de første årenes observasjoner. Det ble
gjort nivellement mellom vannstandsmåleren og et fastmerke ved bygningen til NGO i
St. Olavsgate 32 i Oslo. Dette fastmerket ble
markert med en obelisk og ble Norges første
høydereferanse fra 1890.
Etter flere tiår med tidevannsregistreringer, fra 1903 som NGOs ansvar, ble det avdekket sekulære trender i vannstanden flere
steder. For Oslo ble det estimert at landet hevet seg med 4 mm pr. år i forhold til havnivået. En utjevning av nivellementet i Sør-Norge i forhold til 7 vannstandsmålere ga nye
verdier for høydene. NGO besluttet derfor i
1954 å innføre en ny nasjonal høydereferanse Normal Null 1954 (NN1954) ved Tregde.
Vannstandsmåleren der hadde ingen signifikant trend for 1928–1950. Dessuten er det
ikke tidevann i Tregde, siden tidevannsbølgen nord for Storbritannia motvirkes av tide-
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Figur 5. Prinsipp for
nivellement. Nivellerkikkert plassert midt
mellom to stenger med
centimeterskala.
vannsbølgen som går gjennom den britiske
kanalen.
I 1954 var det ikke etablert geometrisk
sammenheng mellom høyder nord for Tysfjord
og syd for Fauske. Derfor innførte NGO et høydesystem nord for Tysfjord som ble referert til
vannstandsmåleren i Narvik. Dette ble kalt
Nord-Norsk Null 1957 (NNN1957). I 1974 ble
forbindelsen mellom Fauske og Narvik ferdig
nivellert. Beregninger viste da at gapet mellom NN1954 og NNN1957 bare var 28 mm,
med NNN1957 lavest. Differansen var mindre
enn måleusikkerheten for strekningen Fauske-Narvik. Fra 1996 ble de to systemene slått
sammen under betegnelsen NN1954.
Da nivellerstengene ble forsynt med invarbånd i 1916 fikk metoden en kvalitet som
holdt seg i mange tiår. Kravet til et nivellement frem og tilbake var at avviket skulle
være mindre enn 4 mm pr. km for målinger
før 1972 og 2 mm pr. km etter 1972. Alle
strekninger ble målt i begge retninger med
start og slutt i samme punkt. Fra 1980 ble nivellerutstyret montert i biler. På grunn av
store omkostninger og krav til trafikksikkerhet, gikk man etter ca. 20 år tilbake til fotnivellement. De nyeste nivellerstengene har
strekkoder for automatisk avlesning i stedet
for lineær inndelt cm-skala.
I 1920 tok NGO i bruk terrestrisk fotogrammetri til kartfremstilling. Fra 1937 ble
dette supplert med flyfotogrammetri. Fotogrammetriske høyder hadde en presisjon på
et par meter.
Omkring 1980 ble nivellementsnettet i
Norge knyttet til det europeiske nivellementsnettet UELN (Unified European Le-
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velling Net). Landhevningen i Skandinavia
ble lenge ansett som en forstyrrelse i et ellers
stabilt europeisk nivellementsnett. Bedre
data og avanserte analysemetoder avslørte
etter hvert vertikale bevegelser også i andre
deler av Europa. Da ble Skandinavia inkludert i det europeiske høydenettet. De politiske endringene i Europa etter 1990 har gjort
det mulig med vidstrakt samarbeid. I 1997
ble det gjennomført en satellittbasert målekampanje i 30 stater i Europa for å utarbeide
et felles europeisk høydesystem. Målingene
ble knyttet til ca. 50 vannstandsmålere langs
Barentshavet, Nordsjøen, Østersjøen, Atlanterhavet og Middelhavet.
En felles nordisk-baltisk utjevning la
grunnlag for et felles høydesystem i Norden.
Ved å utvide beregningen med nivellementsnett fra Polen, Nord-Tyskland og Nederland
kunne det refereres til det europeiske fundamentalpunktet i Amsterdam som har fått en
bestemt potensialverdi. Det er ingen definisjonsmessig tilknytning lenger til midlere
havnivå eller vannstandsmålere. Høydesystemet kalles NN2000 i Norge, RH2000 i Sverige og N2000 i Finland. En del kommuner
har innført høydesystemet NN2000, og det
forventes at det vil være innført i de fleste av
landets kommuner i løpet av 2016.
Geofysiske høyder angis i forhold til en potensialflate i jordens tyngdefelt som best mulig er tilpasset det midlere havnivå (geoiden). Siden tyngdefeltet varierer med sted og
høyde, og siden nivellement følger topografien, må det foretas tyngdebestemmelse der
høyder er målt. Med bil og helikopter startet
NGO i 1969 et omfattende program for tyng-
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Figur 6. Bilnivellementsparti med en instrumentbil mellom to stangbiler.
demåling som dekket hele landet. Målepunktene hadde mindre enn 10 km innbyrdes avstand. Det ble først og fremst målt i
trigonometriske punkter og nivellementsfastmerker. Tyngdeverdiene skulle brukes
til korreksjon av nivellerte høydeforskjeller.
Målet var å oppnå et entydig høydesystem.
Dessuten skulle tyngdeverdiene inngå i beregninger av geoiden, som er referanseflaten
ortometriske høyder regnes fra.
Etter at GPS og tilsvarende satellittsystemer ble den foretrukne måleteknikken i
mange anvendelser, har geoiden fått en ny
rolle. Høyder avledet fra GNSS-målinger,
ellipsoidiske høyder, er angitt i forhold til en
referanse-ellipsoide. Til praktiske formål, i
det minste lokalt, er det geofysiske høyder
som er nyttige. Altså må geoidens høyde
over referanse-ellipsoiden være kjent i det
området man arbeider, og helst med en presisjon lik (eller bedre enn) GPS-bestemmelsen av ellipsoidisk høyde. I Norge varierer
geoidehøyden fra 18 m i Øst-Finnmark til
48 m på Vestlandet. Vanligvis benyttes det
en høydereferansemodell ved bestemmelse
av geofysiske høyder fra GNSS-målinger.
En høydereferansemodell er en geoidemodell som er justert inn på punkter med godt
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bestemt ellipsoidisk høyde og nivellert geofysisk høyde.

Satellittbasert referanseramme
En offentlig utredning om geodesien i Norge
(NOU 1984:1 Norsk kartplan – geodesi) konkluderte i 1984 at man burde etablere et nytt
geodetisk grunnlag. Dette grunnlaget burde
sammenfalle med det globale koordinatsystemet som satellittenes bevegelser ble referert til. I utredningen så man for seg at fremtidens oppmålingsoppgaver og navigasjon til
sjøs, på land og i luften ville foregå ved hjelp
av satellittbaserte systemer. Viktige sikkerhetsgrunner tilsa at dette burde foregå i
samme geodetiske referansesystem.
I Norge hadde NGO 1948 vært benyttet til
kart og oppmålingsoppgaver. Dette koordinatsystemet var kun i bruk i Norge og det baserte seg på en utdatert jordmodell. Det norske forsvaret benyttet en annen kartprojeksjon enn det sivile Norge. De fulgte retningslinjer fra NATO og brukte Universal Transversal Mercator projeksjon (UTM) og den ellipsoiden som ble brukt i Europeisk Datum
1950 (ED50). Norske kart i målestokk
1: 50 000 og mindre ble produsert i UTM(ED50)

13

KOP-2014-1.book Page 14 Monday, February 24, 2014 9:03 PM

Bjørn Geirr Harsson og Bjørn Ragnvald Pettersen
fra midten av 1950-årene frem til tidlig på
1990-tallet.
Teknologien i satellittbaserte posisjonssystemer gjorde epokegjørende fremskritt i
1980-årene. I 1985 tok NGO for første gang i
bruk GPS til praktiske oppgaver. Det ble etablert et nytt førsteordensnett på Svalbard.
I 1986 ble NGO og Sjøkartverket ble slått
sammen i en organisasjon med navnet Statens
kartverk. Geodesi ble en egen divisjon. Tre år
senere tok den sammen med det tyske Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) initiativet til en vesteuropeisk GPS-målekampanje. Den skulle danne grunnlag for en ny
geodetisk referanseramme i Europa. I 1993 bestemte Statens kartverk at et nytt geodetisk
grunnlag skulle introduseres i Norge. Det ble
kalt EUREF89 siden det var en integrert del
av den europeiske referanserammen.
Fra våren 1994 til sommeren 1997 gjennomførte Geodesidivisjonen nasjonale GPSmålekampanjer i Norge for å fortette
EUREF89 i vårt område. Målet var et tidsmessig koordinatsystem til allmenn nytte for
kart og oppmålingsvirksomhet, samt for navigasjon i norske områder. Nøyaktigheten
overgikk tidligere grunnlagsnett med flere
størrelsesordner. Avstanden mellom Nordkapp og Lindesnes ble bestemt med 1 cm
nøyaktighet.
Norge var det første landet til å realisere
et satellittbasert geodetisk grunnlag. Årsaken var blant annet at NGO ikke hadde foretatt noen justeringer av nettet fra 1948.
Mange andre land hadde modernisert sine
førsteordensnett, slik at kvalitetssvikten der
ikke var så påfallende som i Norge. Da satellittbaserte metoder ble tatt i bruk, avslørte
de betydelige svakheter i NGO1948. De opprinnelige beregningene av NGO1948 ble utført uten elektroniske regnemaskiner. Manuelle beregninger ble utført i tre blokker
hver for seg. Det førte til tekniske svakheter
i sammenføyningssonene. Da avstandsmålere ble tatt i bruk i 1970-årene avslørte de flere signifikante deformasjoner i det norske
geodetiske nettet.
Fra GPS-observasjonene i 1994–97 ble det
beregnet et nytt geodetisk grunnlagsnett i
Norge bestående av 930 punkter fordelt over
hele landet. De utgjør det geodetiske stamnettet og er knyttet til det europeiske nettet.
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I tiden som fulgte arbeidet Statens kartverk for at dette grunnlaget skulle innføres i
alle norske kommuner og i all offentlig kartog oppmålingsvirksomhet, det vil si både lokalt og nasjonalt. Innen luftfart og til sjøs ble
EUREF89 raskt tatt i bruk. Samtlige av de
727 landkart som dekker Norge i målestokk
1: 50 000 og alle nye sjøkart fikk rutenett og
gradnett innlagt med basis i EUREF89 før år
2000. Stavanger kommune var den første
norske kommune som tok i bruk det nye geodetiske grunnlaget. I dag har alle norske
kommuner gått over til EUREF89.

Figur 7. GPS-måling i et stamnettpunkt i
Flekkefjord.
Kartverket har de siste 20 årene bygget ut et
nettverk av permanente GPS-stasjoner i
hele landet. Dataene benyttes til navigasjon
og oppmålingsoppgaver, både i sanntid og
ved etterprosessering. Både Kartverket og
andre aktører tilbyr posisjonstjenester med
flere presisjonsnivåer. Bruken av slike tjenester er sterkt økende, både innenfor oppmåling, kartlegging og anleggsvirksomhet.
Kartverket gjennomfører flere tiltak for å be-
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dre presisjonen til posisjonstjenestene. Et av
de viktigste tiltakene er innføring av det nye
høydesystemet NN2000.
Kartverkets målbevisste alliansebygging
med utlandet ga norsk geodesi tidlig adgang
til helt ny satellitt-teknologi. Det tette internasjonale samarbeidet med den amerikanske romorganisasjonen NASA førte til geodetisk utnyttelse av Norges strategiske posisjon i nord. VLBI-observatoriet i Ny-Ålesund
på Svalbard sto ferdig i 1994 og har levert
førsteklasses data til realisering og oppdatering av de globale geodetiske referanserammene. Flere observasjonsteknikker er kommet til etter hvert. Viktigheten i dette bidraget til internasjonal geodesi er tydelig understreket av myndighetenes beslutning om
bygging av et nytt geodetisk observatorium i
Ny-Ålesund i årene som kommer.
De romgeodetiske observasjonene som er
samlet inn over flere år har avslørt både horisontale og vertikale bevegelser på grunn av
kontinentaldrift og landhevning. Norge og
resten av det europeiske kontinentet driver i
nordøstlig retning med 17 mm pr år. Den
Fennoskandiske landhevningen etter siste
istid er størst (10 mm/år) innerst i Bottenviken og avtar mot null vestover langs norskekysten. Det innebærer systematiske forflytninger av store masser, altså en geoide som
også endrer seg med tiden.
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Sluttkommentar
Med et betraktningsvindu på 200 år kan
man få inntrykk av at de største endringene
i norsk geodesi har skjedd i den siste mannsalder. De første 150 årene er preget av systematisk oppmåling av landet og en gradvis
forbedring i presisjon som følge av tekniske
forbedringer i utstyrsparken. Det ble skapt
et paradigmeskifte i geodesi av elektronikkens utvikling og da romfartsteknologien ble
tilgjengelig. Landmålerens rolle var da utspilt på det nasjonale og internasjonale plan.
Helt nye begreper og instrumenter ble innført fra andre vitenskapsgrener. Observasjonssystemer og tenkning ble globalt orientert. Nye fagdisipliner trengte seg frem. Det
har ført til store forandringer i utdanningssystemet og i forvaltningsorganet Kartverket. Og det har gitt gevinster i observasjonsmangfold, presisjon og dekningsgrad som
den forrige generasjonen neppe kunne forutse. Geodesiens mål og anvendelser er ikke
lenger avgrenset til å gi grunnlag for nasjonale kart, men faget er blitt premissgiver for
deteksjon og overvåking av geofysiske endringer av kloden, både naturlige og menneskeskapte.
Kilder
I hovedsak Kartverkets arkiver
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