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1857:
• Høydeinformasjon i 

form av koter har 
vært inntegnet på
kommunens 
grunnkart siden 
Rittmester Næsers
grunnkart fra 1857.

• Koter med 3 fots 
ekvidistanse.

• Ukjent 
høydegrunnlag.

Høydegrunnlag i Oslo kommune - historikk
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1889: Byens første kjente høydegrunnlag basert 
på vannstandsmålinger og nivellement

• Det første nivellement til bestemmelse av absolutte 
høyder i Oslo (Kristiania) ble utført av ingeniør Ragnvald 
Bødtker. 

• Det omfattet 65 punkter spredt rundt i hele byen og 
hadde som utgangshøyde ”Kristiania Havnevæsens
nullvannstandspunkter i Fillipstad, Piperviken, 
Festningsbryggen, og Grønlien”. 

• Høydene ble utjevnet proporsjonalt med nivellert 
distanse.

• Nivellementsnettet fortettes til 167 punkter i 1906.
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1890 – 1893: Normal Null (NN) etableres

• Norges Geografiske Oppmåling etablerer i 1890
et fundamentalpunkt for høyde i en søyle av 
polert labradoritt i NGOs hage i St. Olavs gate i 
Oslo.

• Normal Null ble deretter definert slik: 
”Middelvannstand bestemt av årene 1888 og 
1892-93 ved to fulle års observasjon på den 
Kristiania by tilhørende selvregistrerende 
vannstandsmåler.”

• Oslo kommune beholder sitt eget 
høydegrunnlag som ligger 11.3 cm over NN.
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Bolten på utsiden av søylen 
ble satt inn i 1912 for å lette 
tilgjengeligheten.  
(Benyttet i 1927-nivellementet)
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1913 – Presisjonsnivellementet i Aker 
påbegynnes

• Som høydegrunnlag benyttes Kristiania 
Oppmålingsvæsens presisjonsnivellement av 
1906. 

• Frem til 1940 inngår også polygonpunkter og 
triangelpunkter i presisjonsnivellementet i Aker. 
Nyere polygonpunkter er ikke systematisk koblet 
til nivellementet.

• (Aker kommune ble slått sammen med Oslo 1. januar 1948)
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1927 – Oslo skifter høydreferanse til 
NGOs Normal Null 

(Oslos nåværende høydereferanse)
• I 1927 utføres det første nivellementet som 

knyttes til NGOs Normal Null.
• Nettet blir nå på i alt ca. 211 km og omfatter 122 

av de gamle punktene og 145 nyoppsatte bolter, 
totalt 267 punkter. 
Middelfeilen på nivellementet ble ± 1.49 mm/km

• Samtlige eldre høydeangivelser i Oslo må
reduseres med 11.3 cm. 
En stor jobb i en analog verden!

• Nytt nivellement i 1938 med fortetting til 330 
punker, og i 1953 til 393 punkter.
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1954 – Normal Null 1954

• Pr 1 .januar 1954 er det ved utjevning av alle årgangene 
for Oslo vannstandsmåler 1888 – 1950 påvist en 
landheving på 21.2 cm. 

• Det etableres en ny nasjonal høydereferanse – Normal 
Null 1954 - basert på middelvannstandsberegninger for 
Oslo, Nevlunghavn, Tregde, Stavanger, Bergen, Kjølsdal
og Heimsjø vannstandsmålere. Dette ligger 21.2 cm 
under det gamle. 

• Ny normalhøydebolt etableres i Mandal og knyttes til 
Tregde vannstandsmåler. 

• Oslo kommune (nå inkludert tidligere Aker kommune) 
beholder høyder relatert til gammelt Normal Null. 
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1975 - 1981

• I denne perioden utføres det et omfattende 
presisjonsnivellement som omfatter det meste av dagens 
byggesonen i Oslo og omfatter de fleste 
høydefastmerkene her. 

• Totalt ca. 1540 observasjoner (nivellert høydeforskjell og 
distanse mellom to høydefastmerker) mellom ca 1220 
fastmerker.

• Nettet ble delt opp i 7 delområder og beregnet 
områdevis av det svenske firmaet AB Geocode.

• Godt dokumentert.
• Nivellementobservasjonene digitalisert i 2008 - muliggjør 

nyberegning i NN2000.
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1998: 
EUREF89 - ellipsoidiske høyder i landsnettet

• Landsnettet i Oslo målt av SK i 1991 og 
1995/1996. Ferdig beregnet i 1998.

• Ca. 80 punkter i eller i umiddelbar nærhet av 
Oslo. Om lag 70 av punktene befinner seg i 
tilknytning til byggesonen.

• Litt over halvparten av punktene hadde/fikk 
nivellerte høyder i varierende kvalitet.

• Men: Ellipsoidiske høyder var ikke i fokus ved 
etableringen av EUREF89 – hovedsakelig et 
horisontalt datum.
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2010:

• Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og 
Statens kartverk om innføring av NN2000 i Oslo 
inngås.

• Presisjonsnivellement 1975-1981 –
prøveberegninger i NN2000
�Statens kartverk leverer NN2000-høyder på 100 første ordens 

høydefastmerker og 85 av jernbaneverkets høydefastmerker i og 
i nærheten av Oslo kommune.

� I prøveberegningen får nettet 67 gitte punkt, og test av 
grunnlaget gir utslag på kun 5 av disse som må fristilles. 
Gjennomsnittlig middelfeil i høyde i nettet ble foreløpig beregnet 
til 0.0014 meter. 

�Utslagene i grunnlaget kan tilskrives enkelte ustabile punkt i 
Oslo kommunes nivellementsnett. 
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Landheving 1890 - 2000:
Gjennomsnittlig ca. 0.375 meter
i byggesonen
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Høydegrunnlag - kvalitetsbehov i fremtiden:
• Vurdering av ambisjonsnivå har vært en løpende prosess fra 2008 til i 

dag. 
• I vurderingen av hvilke krav vi skal stille til det nye høydegrunnlaget 

har vi forsøkt å ta i betraktning hva vi tror vil være behovet i 
overskuelig fremtid, sett opp mot utgangspunktet (altså kvaliteten i 
dagens høydegrunnlag), tilgjengelige ressurser / tid til rådighet, og 
behov for ressurskrevende landmåling for å kunne oppnå et visst 
kvalitetsnivå i NN2000. 

• Vi forventer stor byggeaktivitet fremover og stadig høyere 
utnyttelsesgrad av grunnen i byggesonen, både over og under 
bakken: Behovet for et nøyaktig høydegrunnlag vil øke i takt med 
utnyttelsesgraden. Vi tror det vil være behov for lokale 
høydefastmerker med presisjonsnivellement-kvalitet i overskuelig 
fremtid. Samtidig vil det være behov for mer nøyaktige høydemålinger 
med GNSS-metoder.

Vurdering av ambisjonsnivå
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Vurdering av ambisjonsnivå

Måling med GNSS-metoder etter overgang til NN2000:

• Høydemåling: Vi tror det vil være behov for å kunne måle fysiske 
høyder med bedre nøyaktig i hele kommunen enn det som er mulig 
med f.eks. CPOS i dag. Da trenger vi en mer nøyaktig 
referanseramme og HREF-modell. 

• Hva skal til for å kunne måle NN2000-høyder med centimeters 
nøyaktighet eller bedre med GNSS-metoder? Er geoidemodellen
god nok? Hvor tett må justeringspunktene som er utgangspunktet 
for HREF-modellen ligge? Hvilken nøyaktighet for ellipsoidisk høyde 
i justeringspunktene er nødvendig?

• Polygonpunktnettet: Med mulighet for å måle nøyaktig med CPOS i 
både grunnriss og høyde blir det mindre behov for 
polygonpunktnettet (ca. 16000 punkter): Tilstrekkelig å transformere 
høyder på polygonpunktene med en god transformasjonsmodell.
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Vurdering av ambisjonsnivå

Kvaliteter i nåværende høydegrunnlag som vi bør få
med over i NN2000, evt. forbedre før overgang:

• Oslo har et første klasses høydegrunnlag basert på
presisjonsnivellement som dekker det meste av 
byggesonen – ca. 1220 høydefastmerker. Måledataene er 
digitalisert og nettet kan nyberegnes i NN2000 uten mye 
ressursbruk.

• Før nyregning bør nettet kobles bedre til overordnet 
grunnlag og styrkes noen steder.

• Utvide nettet i områder uten dekning (Stovner – Rommen 
– Romsås – Ammerud – Kalbakken - Rødtvedt, Maridalen, 
Sørkedalen og Marka)?
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Vurdering av ambisjonsnivå –
ellipsoidiske høyder

• Tett med landsnettpunkter i byggesonen, over halvparten har i 
utgangspunktet nivellerte høyder. Bedre HREF-modell betinger 
nivellerte høyder på de fleste landsnettpunktene, og mer nøyaktige 
ellipsoidiske høyder. 

• Før Statens kartverk beregner nye ellipsoidiske høyder på
landsnettpunktene bør en del vektorer fra landsnett-kampanjen med 
for dårlig pålitelighet i høyde måles på nytt. 

• I tillegg kan GPS-nettet styrkes ytterligere enkelte steder i 
byggesonen.

• For dårlig/tynt høydegrunnlag i Nordmarka – fortetting ønskelig.

• Feil i HREF-modellen rundt stamnettpunktet på Ekeberg indikerer 
feil i ellipsoidisk høyde på stamnettpunktet. 
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Supplerende landmålingsarbeider utført så langt:

Det var først sommeren 2012 blir vi klar over at SK planlegger å
nyberegne ellipsoidiske høyder også i stamnettet. Som følge av 
målinger med CPOS de senere årene hadde vi oppdaget en feil i 
HREF-modellen i området rundt stamnettpunktet på Ekeberg. Vi  
mistenkte at dette skyldtes feil i ellipsoidisk høyde i stamnettpunktet 
og ville undersøke det nærmere.

• I 2009 ble det utført kontrollmålinger i stamnettpunktet som ledd i en 
batchlor-oppgave utført av Arnstein O. Smith ved UMB.

• Det ble utført et presisjonsnivellement fra et første ordens 
høydefastmerke på Vippetangen for å kontrollere ortometrisk høyde 
i stamnettpunktet. Den ortometriske høyden i punktet ble her 
bekreftet.

• Det ble så utført statiske GNSS-målinger fra nærliggende stam- og 
landsnettpunkter for å kontrollere ellipsoidisk høyde i 
stamnettpunktet på Ekeberg. Disse antydet en feil i ellipsoidisk
høyde på 3.5 cm, og bekreftet dermed vår mistanke.

• Målingene utført her må vurderes tatt med ved nyberegningen.
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Supplerende landmålingsarbeider utført så langt:

• En hovedoppgaven utført av Ingar Skogli og Jan Idar Funner (NLH, 
1997) i samarbeid med VAV om beregning av ortometriske høyder i 
Nordmarka ved bruk av GPS i 1996. 
Måledataene mottatt på digital form i 2010. 

• Måledataene omfattet:
�Presisjonsnivellement fra Stryken til Katnosa i Lunner kommune. 

Dette tas med ved nyberegning av Oslo kommunes 
presisjonsnivellement.

�Statiske GPS-målinger i nett – 25 punkter etablert ved dammene 
i Nordmarka – koblet til Jernbaneverkets høydefastmerker i 
Lunner og Jevnaker, til egne nivellerte punkter i Nordmarka, til
Oslo kommunes høydefastmerker i Sørkedalen, samt 
omkringliggende landsnett og stamnett. GPS-dataene ønskes 
tatt med i Statens kartverks nyberegning av ellipsoidiske høyder 
på stam- og landsnettpunkter og produksjon av ny 
høydereferansemodell.
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GPS-nett og 
nivellement målt 
av Skogli og 
Funner i 
samarbeid med 
VAV i 1996.

Nivellement vist 
med svarte linjer.
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Supplerende landmålingsarbeider utført så langt:

• Observasjonene i presisjonsnivellementsnettet 
fra 1975-1981 gjort tilgjengelige for nyberegning i 
NN2000 i moderne landmålingsprogramvare.

• Nettet er supplert med en del nye nivellementer 
foretatt i perioden 2009-2012:
�for å koble nettet bedre til overordnet nett
�for å styrke nettet enkelte steder
�for å koble til flere landsnettpunkter
�for å utvide nettet i områder uten dekning: I 2010-2011 

nivelleres Bogstad – Sørkedalen – Katnosdammen i 
Nordmarka (30km dobbelt nivellement). Dette kobler 
Oslos presisjonsnivellementsnett til Skogli og Funners
nivellement fra 1996. (Middelfeil på 0.0034 på
Katnosdammen).
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Presisjonsnivellement: 
Omfatter pt. ca. 1640 
fastmerker
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Supplerende landmålingsarbeider utført så langt:

Statiske GNSS-målinger som PBE ønsker skal 
inngå i nyberegning av ellipsoidiske høyder på
stam- og landsnett:

• I Nordmarka for å styrke/kontrollere Skogli og 
Funners GPS-nett fra 1996, og for å koble dette 
nettet til nivellementet mellom Sørkedalen og 
Katnosa.

• I byggesonen: 166 vektorer (inkl. målingene 
utført i forbindelse med Arnstein O. Smiths 
batchlor-oppgave) for å styrke landsnett-
målingene
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166 GNSS-
vektorer
målt i 
perioden 
2008-2011.

PBE ønsker 
at disse 
(evt. et 
utvalg av 
dem) inngår 
i 
nyberegning 
av 
ellipsoidiske
høyder i 
stam- og 
landsnett.
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Supplerende landmålingsarbeider utført så langt:
RTK-målinger med test-CPOSIGS05:

• IGS05 ble realisert i hele Norge i 2011 med 150 permanente 
stasjoner og fortetting med 600 kampanjepunkter. En testversjon av 
CPOS for måling i IGS05 har vært tilgjengelig siden våren 2011. 

• I 2011 og 2012 er det uført målinger med test-CPOS på ca. 80 
punkter som alle er knyttet til presisjonsnivellementet. Punktutvalget 
består hovedsakelig av landsnettpunkter, men også enkelte 
høydefastmerker og andre velegnede polygonpunkter i byggesonen 
er inkludert. 

• Der det er obstruksjoner i nærheten av punktene er det for en stor 
del også målt eksentrisk. Det er da nivellert fra fastmerke til 
eksentrisk oppstilling. 

• Målingene (evt. et utvalg av dem) må vurderes tatt med ved 
beregning av nye ellipsoidiske høyder i landsnettet. 

• Hele Oslos byggesone ligger innenfor 13 km avstand til PGS på
operataket. Vestre deler av byggesonen ligger tilsvarende innenfor 
13 km fra PGS i Sandvika. Gir gode muligheter for nøyaktige 
målinger i Oslo.
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Dekning PGS-
basestasjoner
for CPOS
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GNSS-målinger: Gir for stor ellipsoidisk
høydeverdi dersom det ikke er optimale 

måleforhold ved målepunktet
• Omfattende testmålinger med Trimble R8-mottakere (modell 2) 

utført av Kristen Skarseth (PBE) viser at dersom det i nærheten av 
et målepunkt er obstruksjoner (f.eks. vegetasjon) blir den målte 
ellipsoidiske høyden konsekvent 1-3 cm for stor (avhengig av 
størrelsen/nærheten til obstruksjoner).

• Testmålingene er utført ved å måle sentrisk og eksentrisk, der den 
eksentriske oppstillingen er uten obstruksjoner i nærheten. Det er 
nivellert mellom fastmerke og eksentrisk oppstilling, og vi antar at 
reell forskjell i ellipsoidisk høyde er lik nivellert høydeforskjell. 

• Gjelder både CPOS-målinger og statiske målinger. RTK-målingene
er utført som midling av et stort antall målinger (gjerne spredt over 
flere dager) mens det for de statiske målingene er prosessert 
vektorer fra typisk 2 timer måletid.

• Vi må derfor i samarbeid med SK vurdere hvilke målinger som skal 
inngå i nyberegningen av ellipsoidiske høyder i stam- og landsnett.
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GNSS-målinger: Gir for stor ellipsoidisk
høydeverdi dersom det ikke er optimale 

måleforhold ved målepunktet

PP18247
HF1892

N

N

Her et eksempel med måling med test-CPOS
og høyder i NN2000: 
Pilene til venstre viser avvik i millimeter mellom 
målt og nivellert NN2000-høyde. 
Hvert av de tre punktene er målt mellom 36 og 
46 ganger over 5-6 forskjellige dager.

Eksentrisk oppst.
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• Arbeid utført så langt har vært utført i linjen, parallelt med 
andre linjeoppgaver av hovedsakelig én person i 
Grunnkartenheten i avdeling Geodata (Plan- og 
bygningsetaten), med bidrag fra tre andre i enheten. 
I tillegg har vi hatt sommervikarer i 2009, 2010, 2011 og 
2012 som har bidratt en del på målearbeidet.

• I innspurten frem mot overgangen må vi vurdere om det 
er mer hensiktsmessig med prosjektorganisering av 
arbeidet.

• Beslutningen om overgang til NN2000 tas i PBE (på
etatsnivå) og vil være basert på samarbeid med 
storbrukerne av våre data (andre kommunale etater mm). 

Veien videre
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Veien videre

• Forberedelser til overgang
�Berørte brukere (internt i PBE, andre kommunale 

etater og eksterne) må informeres og involveres i 
prosessen. PBE inviterer til samarbeid.

�Det må kartlegges hvilke datasett som skal 
transformeres, og om transformasjon av disse vil by 
på utfordringer. Hva gjøres med analoge datasett?

�Kartlegge eventuelle andre utfordringer internt og 
eksternt. 

�Det må velges ut fellespunkter til bruk i 
transformasjonsformel i samarbeid med Statens 
kartverk. SK vil så lage transformasjonsformelen.
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Veien videre

• Selve overgangen
�Individuell overgang for de ulike etater i Oslo 

kommune. 
�Når går PBE over? 

Forsøke å koordinere overgangen med Akershus-
kommunene, med mulig overgang våren/sommeren 
2013!

�Det må i samarbeid med storbrukerne av våre data 
vurderes hvor lenge PBE etter overgang til nytt 
høydegrunnlag skal fortsette å tilby data i gammelt 
høydegrunnlag.
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Datasett som skal transformeres i PBE

• Det kommunale polygonpunktnettet
�Ca 16000 punkter.
�Ikke systematisk knyttet til nivellementsnettet etter ca. 

1940.
�Høydeavvik mellom høydefastmerke og nærliggende 

polygonpunkter på 2.5 cm er derfor ikke uvanlig i områder 
der det er etablert fastmerker etter 1940 (i randen av 
byggesonen).

�Ved en tilstrekkelig god transformasjonsmodell vil 
kvaliteten på høydene i polygonpunktnettet opprettholdes 
ved transformasjon fra NN til NN2000
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Datasett som skal transformeres i PBE

• FKB
�Alle datasett unntatt FKB Fastmerke som er avledet fra 

fastmerkeregisteret, og muligens FKB Høydekurve. 
Translasjon 37 cm?

�FKB Høydekurve er generert ut fra las-data fra 2010 (Marka) 
og 2011 (byggesonen). Vi er imidlertid ikke fornøyd med 
resultatet for kotene i byggesonen. Det er benyttet for få
laserpunkter til å generere terrengmodellen og det er benyttet 
for få knekklinjer for å håndtere vertikale sprang i terrenget.

�Det er dermed blitt en god del feil i datasettet med 
”sandfyllinger” langs forstøtningsmurer og andre vertikale 
sprang i terrenget eller ved at vertikale nivåforskjeller i 
terrenget har blitt til skråninger. 

�Datasettet vil også innføre mer ”støy” i kartbildet, gjøre 
kartbildet mindre leselig.

�Vi vurderer for en overgangsperiode å benytte det gamle 
kotesettet translert 37 cm og legge til 37 cm på høydeteksten.
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Kotesett NN2000 generert fra laserdata
Gammelt kotesett NN fra fotogrammetri
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Datasett som skal transformeres i PBE

Inneholder ingen høyder på kartobjekter, men det er mange regulerte 
høydebegrensninger for bygg i tekstform i kartet. Hvordan håndteres 
disse ved overgang til NN2000? 

Reguleringskartet:
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Datasett som skal transformeres i PBE

• Eiendomskart / matrikkelen
� Matrikkelen inneholder så vidt vi vet ingen høyder annet enn at 

sentralpunktet for anleggseiendommer i matrikkelkartet har høydeverdi 
(plassert inni volumet). I tillegg har anleggseiendommer en øvre og nedre 
høydeavgrensning som p.t. kun er dokumentert i protokollen for 
oppmålingsforretningen og ligger lagret på saken i sak/arkiv-systemet. 
Hvordan håndteres disse når vi går over til NN2000? Legge inn opplysning 
på protokoll og evt i matrikkelen om at høydegrunnlag er NN2000 på alle 
nye saker? Legge inn informasjon om benyttet høydegrunnlag på alle 
anleggseiendommer i matrikkelen? Translasjon for sentralpunktene?

• Temakart? ROS-kart?
� FKB Vegnett fra NVDB. Dataene i NVDB har høyder i NN1954. 

Transformeres av SK. 

• Oversiktskart
� Basert på FKB-data og genereres på nytt av transformerte FKB-data.

• Laserdata
� Laserdata fra 2010 (marka) og 2011 (byggesonen) foreligger med høyder i 

NN2000

• Andre datasett med høydeinformasjon?



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


