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Reidar Sætveit, Byggesaks- og oppmålingssjef



HamarHamar



Visjon: 

Hamar – sentrum 

for det mest attraktive 

boområdet i Innlandet

Hamar kommune

• By og kommune i Hedmark fylke
• 29 000 innbyggere
• Areal: 351 km2• Areal: 351 km2
• GIS på Hedmarken sammen med Ringsaker, 
Løten og   Stange
• Hamar er største by i Innlandet
• Ca. 12 mil eller 1,5 time med tog eller bil nord for 
Oslo

Hamar rHamar rHamar rHamar rådhus. dhus. dhus. dhus. 
Tegnet av arkitekthuset Snøhetta. Åpnet i 2001.



Hedmarken



• Hamar kommune pilotkommunene NN2000 i 2008

• Mål med pilotering var å finne metodikk for overgang

• Hva finnes av presisjonsnivellementer i kommunen. 

• Har vi lokale forhold som må hensyntas

• Rydde målepunkt

• Vi laget en tilstandsrapport for alle punkter som skulle 
måles

Innføring av NN2000 i Hamar

• Måle nye vektorer

• Eventuelt supplere med nivellement

• Feilvektorer

• Hamar kommune gjorde også feltarbeidet i 
nabokommunene.

• Vi vurderte hvilke data som skulle konverteres

• Hedmarkenkommunene innførte NN2000 15.06.2011



• Selve overgangen av høydebærende data gikk uten 
problemer

• Svært viktig med informasjon til bransjen

• Vi arrangerte informasjonsmøte 

• Informasjon ble lagt ut på nett.

• Vi brukte lokalpressen

• Vi la ut informasjon i Info-land om overgangen

Erfaringer

• Vi fikk laget stempel som vi stempler alle utleverte 
papirkart med høydekurver med enten NN1954 eller 
NN2000.

• Bevissthet rundt utlevering og mottak av kartdata

• Vi må presisere hvilket datum høydene refereres til

• Vi mener vi har laget god informasjon som er tilgjengelig 
på nettet.



Forskjell mellom NN1954 og NN2000



Isolinjekart som viser forskjell NN1954 og 
NN2000



• Selve overgangen av høydebærende data gikk uten 
problemer

• Svært viktig med informasjon til bransjen

• Vi arrangerte informasjonsmøte 

• Informasjon ble lagt ut på nett.

• Vi brukte lokalpressen

Erfaringer

• Bevissthet rundt utlevering og mottak av kartdata

• Vi må presisere hvilket datum høydene refereres til

• Vi mener vi har laget god informasjon som er tilgjengelig 
på nettet.



• Utfordringer med ny HREF-modell

• Fungerte på en type GPS

• Fungerte ikke på en annen type GPS

• Merking av høydedatum i SOSI-fila var ikke klart fra vår 
leverandør da vi gikk over til NN2000

• Konverteringsprogram mellom NN1954 og NN2000 var 
ikke klart da vi formelt gikk over til NN2000.

Erfaringer

• Viktig å merke alle kart som leveres ut med riktig 
høydereferanse

• I vedtak om byggetillatelser må det presiseres hvilket 
høydedatum angitte høyder refererer til

• Vi savner muligheter vise NN2000 høyder i Norgeskart.no

• Vi stikker ut bygg i også i nabokommunene.  Det er viktig 
at alle kommunene har samme høydereferanse.



• Fra byggherrer, konsulenter, arkitekter og entrepenører har 
vi nesten ikke hatt henvendelser tilknyttet overgang til 
NN2000.

• I flere år framover må vi være oppmerksom på hvilket 
høydedatum det refereres til.  Data som er utlevert i 
NN1954 må vi selv konvertere til NN2000 når vi mottar 
som bygget-dokumentasjon på tiltaket.

Erfaringer



Takk for oppmerksomheten!


