
Geodesi,

hva og hvorfor?

Arbeidet med nye antenner i Ny-Ålesund



Hva er geodesi?

Geodesi er grunnlaget for jordobservasjon. Geodesi er vitenskapen 
om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse 
størrelsene.



Hva beveger seg på
jorden?

• Jordskorpen: tidevann og tidejord
• Masse og trykk: isbreer, lufttrykk
• Jordplatene: kontinental drift
• Klimaendringer og havnivå



Hvordan beveger jorda
seg i verdensrommet?
• Den går saktere og saktere rundt. Leap sekunder
• EOP og Nutation



Hvorfor et det viktig å vite
hvordan jorda beveger
seg i verdesrommet ?
Jorda følger ikke de fysiske lover helt eksakt. For å forbedre
posisjon til GNSS må vi vite eksakt hvordan den beveger seg
for så å sende korreksjoner til GNSS systemene.

For å finne ut av dette må vi ha referansepunkter utenfor jorda
og observere de med radioteleskop (Very Long Baseline 
Interferometry)



Internationale Celestriel
Referance Frame



Video

http://video.kartverket.no/norways-contribution-to-the-global

http://video.kartverket.no/norwegian-analysis-and-research-for-a

http://video.kartverket.no/norways-contribution-to-the-global
http://video.kartverket.no/norwegian-analysis-and-research-for-a


Hvordan virker VLBI?





Hvem bidrar med hva?



Hvordan henger ting 
sammen ?



Det geodetiske
observatoriet i Ny-Ålesund
• Bygget 1993-94
• Første måling oktober 94
• Levetid 20 år
• Plassert på 79 grader nord
• Arbeidet med ny antenne startet i

2007
• Penger bevilget 2012 (ca 300 

mill)
• Byggestart nytt observatorium

2013



Hva skal bygges?

• Ca 1500 m vei med bru og kulvert
• Stasjonsbygg
• To vlbi teleskop
• SLR bygg
• Gravimeter bygg
• Gangtuneller mellom husene med unntak av gravimeter bygg



Prøveboring mai 2013



Første del av veien



Bru under bygging



Ferdig bru og kulvert



Sommer 2014



Veidekke Arctic

• Veidekke Arctic fikk kontrakten på byggingen av husene og
fundamenter til geodetisk utstyr.

• Byggingen skal foregå om vinteren for å unngå forstyrrelser
for dyrelivet.

• Oppstart oktober 2014
• Ferdigstillelse oktober 15
• Ønsker du å se hele byggingen:

https://veidekkearctic.no/

https://veidekkearctic.no/


Slik var tegningen fra
LPO arkitekter



Slik så det ut rett etter
antennemontasje



Prosjektets effektmål

Bestemme havnivået med 1 mm nøyaktighet



Hvilke måleinstrumenter
blir i bruk?
• VLBI
• SLR
• GNSS
• Gravimeter
• DORIS vil bli flyttet fra Ny-Ålesund sentrum til ca. 400 m 

fra observatoriet



Avsluttnings video

http://video.kartverket.no/et-varmt-gjensyn-med-ny-alesund

http://video.kartverket.no/et-varmt-gjensyn-med-ny-alesund

