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• EU-infrastrukturprojekt (CEF transport) för att öka effektivitet, säkerhet och 

noggrannhet för navigering och sjömätning i Östersjön.

• Projektet leds av Sjöfartsverket i Sverige, projektledare är Andreas Andersson. 

• Löper under perioden 2014-2020 (kanske 2021), tre delprojekt (FAMOS Freja, 

FAMOS Odin och STM-FAMOS - ursprungligen FAMOS Thor).

• Andra deltagande organisationer

– FTA (finska motsvarigheten till SjöV)

– VTA (estniska motsvarigheten till SjöV)

– MAL (lettiska motsvarigheten till SjöV)

– LMSA (litauiska motsvarigheten till SjöV)

– GST (danska motsvarigheten till SjöV)

– BSH (tyska motsvarigheten till SjöV)

– LM (Lantmäteriet)

– BKG (German Federal Agency for Cartography and Geodesy)

– GFZ (Geoforschungszentrum Potsdam)

– DTU (Danmarks Tekniska Universitet)

– TUT (Tallinn University of Technology)

– NLS/FGI (Finnish National Land Survey)



FAMOS-projektets upplägg

Projektet består av fyra aktiviteter:

1. Hydrografisk sjömätning

Den ojämförligt största delen av projektet, syftar till att slutföra modern 

sjömätning av prioriterade områden i Östersjön (av intresse för den 

kommersiella sjöfarten).

2. Homogent referenssystem för höjd och djup, förbättring av 

framtidens navigering

- Stödja införandet av Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000) i 

Östersjön.

- Förbättra och kontrollera geoidmodellen över 

Östersjön, 

- framförallt genom att göra nya marina 

tyngdkraftsmätningar. 

- Utvärdera och förbättra realtids-GNSS till havs

Viktigt för framtidens navigering!

- mm.

3. Utrustning för effektiv hydrografisk mätning.

4. Förbättrat dataflöde från hydrografisk 

mätning till sjökort.



Innehåll

Kort om FAMOS aktivitet • 1: Hydrografisk mätning

Om införandet av Baltic Sea • Chart Datum 2000 som 
gemensamt referenssystem för djup i Östersjön.

FAMOS aktivitet • 2: Marin tyngdkraft, geoidbestämning, 
GNSS-baserad navigering, mm.:  

Vi presenterar här framförallt de tyngdkrafts– - och geoidrelaterade
delarna.

Se också Mirjam– -Bilker Koivulas presentation på Geodesi- och 
hydrografidagene 2018 (i morgon): 

”Shipborne GNSS for geoid validation – examples from the FAMOS 
project” 

Slutord, nästa steg: STM• -FAMOS



Goda nyheter:

Östersjön är uppmätt till 100%

50% 50%



Före FAMOS: 

Ungefär 50% mätt

enligt modern standard



Efter FAMOS:

+100 000 km²

(~Portugals yta)

Approx. 80 MEUR

Delfinansiering:

20 MEUR 2014-2018

från EU medel för transport 

och infrastruktur



New shoal: 8.7 m (in 1970s surveying 13.2 m)
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Om införandet av Baltic Sea Chart Datum 2000 

som ny gemensam referensnivå för djup i 

Östersjön

Under de senaste åren har länderna runt •

Östersjön infört nya geodetiska höjdsystem 

på land, som överensstämmer med varandra 

och med Europeiska konventioner.

Från och med • 2020 införs samma vertikala 

referenssystem för sjökorten i Östersjön, 

vilket kommer att underlätta navigering och 

sjömätning med effektiva satellitbaserade 

metoder (t ex GPS) i framtiden.

Nedan förklarar vi hur • Baltic Sea Chart

Datum 2000 (BSCD2000) är uppbyggt, och 

motiverar varför det införs  som gemensamt 

referenssystem för djup (sjökortsnoll) i 

Östersjön.



Problem med traditionella referenssystem för 

djup (sjökortsnoll) i Östersjön

Fram till idag har vanligtvis • medelhavsytan (MSL) använts som referensnivå för 

sjökorten i Östersjön (referenssystem för djup, sjökortsnoll, på engelska ”chart

datum”). 

I Norge och i de flesta andra delar av världen med • tidvatten används LAT (Lowest

Astronomical Tide). Tidvattnet är mycket litet i Östersjön (väl inom 1 dm) och beaktas 

vanligtvis inte.

Genom åren har många olika sådana • referenssystem för djup använts i Östersjön, 

bland annat med olika referensepoker för den postglaciala landhöjningen.

Denna uppsjö av medelhavsytor och landhöjningsepoker har blivit mycket • förvirrande

för sjöfarten, vilket i praktiken resulterat i att högre säkerhetsmarginaler än nödvändigt 

måste användas.

Ett annat problem är att det är svårt att • interpolera/extrapolera vattenståndet med hög 

noggrannhet långt ut till havs, vilket krävs vid GNSS-baserad navigering och 

hydrografisk mätning långt från vattenståndsmätarna.



Traditionell höjd/djupbestämning till havs med 

vattenståndsmätare

Geoiden

Medelhavsytan

(MSL)

Havsytan

Vattenståndsmätare

(tide gauge)

Det aktuella vattenståndet interpoleras/extrapoleras utgående 

från en eller flera vattenståndsmätare



Höjd/djupbestämning i ett geodetiskt höjdsystem 

med GNSS och geoidmodell
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Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000)

För att undvika ovanstående problem och underlätta •

användningen av 3D GNSS i framtiden har BSHC 

(Baltic Sea Hydrographic Commission) beslutat att 

införa Baltic Sea Chart Datum 2000 som nytt 

gemensamt referenssystem för sjökort och 

publikationer i Östersjön från och med 2020. 

Baltic Sea • Chart Datum 2000 är ett geodetiskt 

höjdsystem (geoiden är nollnivå) som definieras i 

enlighet med EVRS, men med landhöjningsepoken 

explicit fastlagd till 2000.0. 

Beslutet togs på rekommendation av •

BSHC Chart Datum Working Group:

Bild från 2018
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z

UKC?



(x, y, z)

(x, y, z)

UKC!

Visionen: 3D-navigering med GNSS och geoidmodell



Example: present/earlier relationships within Swedish nautical chart SE4151,

designed to assess hydrographic surveys and dredging

RH 2000 (m)

All measurements in meters

MSL = Mean Sea Level (Year)

Datum = Reference level

RH 2000 is the Swedish national realisation 

of EVRS (European Vertical Reference 

System)

* Land uplift 0.9 cm/year

** Land uplift 0.8 cm/year

Seabed

Chart datum: MSL 1960 (Chart SE4151)+0.56

Water level datum: MSL 2013+0.10

Sea surface at any time
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Land survey datum: RH 2000 ≈ predicted MSL 

2023

±0.00

Earlier survey datum: MSL 2000+0.20

0.36*

0.10**



Mean Sea Level (MSL) for year 2018 

in BSCD2000

• Figure prepared by Chart Datum Working 

Group (CDWG) of the Baltic Sea 

Hydrographic Commission (BSHC).

• MSL for 2018 was computed by the 

hydrographic offices according their 

preferred method (different for different 

countries).



Old slide from 2006: Mean Sea Level (MSL) for 

year 2000.0 in BSCD2000 (RH 2000)

• Tide gauge data 1892-2003.

• MSL computed using linear regression over 

a very long time span (as we do in 

Sweden).



Old slide from 2006: Mean Sea Level (MSL) for 

year 2026.0 in BSCD2000 (RH 2000)

MSL • predicted by continuing along the 

regression line.

Postglacial land • uplift reduces MSL.

Apparent land • uplift from NKG2005LU: 



EVRS och EVRF2007 

EVRS• (European Vertical Reference System) definieras med 

hjälp av följande fyra konventioner,

Det vertikala datumet (nollnivån) definieras som –

ekvipotentialytan  i nivå med Normaal Amsterdams 

Peil (NAP). 

Enheten för längd är meter (SI) och enheten för tid är –

sekund (SI).

Höjdkomponenten specificeras med – normalhöjder, 

eller ekvivalent med geopotentialtal.

Nollsystem – för den permanenta tidjorden.

Notera särskilt att • ingen referensepok nämns i definitionen av 

EVRS.

Den senaste gemensamma Europeiska EVRS• - realiseringen 

är EVRF2007. Den traditionella europeiska nollnivån (NAP) 

ges nu av 13 stabila ”nollpunkter” fördelade över centrala 

Europa. 

I Norden/Baltikum reducerades landhöjningen till epok 2000.0 

med NKG2005LU (Vestøl, Ågren, Svensson, m.fl., NKG).

Denna NAP-nivå

var ursprungligen

medelnivån vid 

högvatten under 

sommartid 1683-

1684.



De Nordiska och Baltiska EVRS-

realiseringarna är baserade på… 

NKG Baltic Levelling Ring eller EVRF2007
(Sverige, Finland och Norge) (Litauen, Lettland and Estland)



Nationella geodetiska höjdsystem runt Östersjön (på land)

Höjdsystemen i Sverige, Finland, Norge, Litauen, •

Lettland och Estland överensstämmer på cm-nivå.

För alla dessa system gäller att landhöjningens •

inverkan har reducerats till referensepoken 2000.0

med hjälp av landhöjningsmodellen NKG2005LU.

Det nya • Tyska höjdsystemet DHHN2016 är inte en 

strikt realisering av EVRS då det använder 

medeltidjord, och har en annan landhöjningsepok, 

men överensstämmer ändå med EVRF2007 inom ett 

par cm. 

Samma sak för • Danmark, DVR90 har tidjordsfritt 

system och ortometriska höjder, men stämmer ändå 

inom ett par cm med EVRF2007.  

Polen• håller för närvarande på att byta till EVRF2007.

Skillnad mellan de nationella höjdsystemen och 

EVRF2007 (i cm). 

Gammal bild: Estland och Litauen har numer bytt enligt ovan



Realisering av Baltic Sea Chart Datum 2000 

(BSCD2000)

På land • kommer BSCD2000 att realiseras på samma sätt som de nationella 

höjdsystemen, dvs. nu primärt med hjälp av avvägning, bärs upp av höjder på fixar, 

etc.

De nationella systemen måste här uppfylla definitionen (EVRS, landhöjningsepok – 2000), 

eller överensstämma inom ett par cm med nuvarande officiella Europeiska EVRS-

realisering med epok 2000 (EVRF2007)

De tyska och danska nationella systemen uppfyller det sistnämnda kravet.

RH – 2000 är till exempel den svenska nationella realiseringen av BSCD2000. 

Till havs • kommer BSCD2000 i princip att  realiseras med hjälp av GNSS (nationella 

näten av permanenta referensstationer, etc.) och en gemensam gravimetrisk

geoidmodell. 

Dessa två typer av realisering behöver (sannolikt) justeras för att överensstämma längs –

kusterna genom att addera en jämn (smooth) korrektionsyta till den gravimetriska modellen.

En • noggrann gravimetrisk geoidmodell över Östersjön är mycket en viktig komponent 

för realiseringen av BSCD2000 .



Motivering bakom införandet av 

BSCD2000 i Östersjön

• BSCD2000 är ett geodetiskt höjdsystem som har geoiden som referensyta.

En klar fördel med det är att BSCD2000 har en väldefinierad referensyta

som kan beräknas med hög noggrannhet överallt förutsatt bra (!) 

tyngdkraftsdata.

Det är enligt vår mening vanskligare svårare att beräkna MSL (eller LAT) 

långt ifrån vattenståndsmätarna.

• Detta gör BSCD2000 väl lämpat för GNSS-baserad 3D sjömätning och 

navigering i framtiden.

• Samtidigt som traditionell djupbestämning utgående från vattenståndsmätare 

kan användas mer eller mindre som förut närheten av vattenstånds-

stationerna (krävs att de är anslutna till BSCD2000).

• Det finns även praktiska fördelar med att samma referenssystem (och 

landhöjningsepok) används både på land och till sjöss.

• En annan fördel är att ett gemensamt referenssystem för djup införs för hela 

Östersjön, vilket minimerar risken för förväxling, förvirring, mm. Mindre 

säkerhetsmarginaler behöver användas.



FAMOS Aktivitet 2

Harmonising vertical datum/

Improving vessel navigation for the future

• Motivation: Bidra till framtidens navigering och sjömätning 

med GNSS-baserade metoder genom att förbättra den 

geodetiska infrastrukturen..

• Framförallt genom att stödja införandet av Baltic Sea Chart

Datum 2000 som gemensamt referenssystem för djup i 

Östersjön. 

• Förbättra och kontrollera den gravimetriska geoidmodellen

över Östersjön framförallt genom att göra nya marina 

tyngdkraftsmätningar från de hydrografiska mätfartygen. 

• En kvalitetskontrollerad geoidmodell med en 

standardosäkerhet bättre än 5 cm kommer att publiceras 

i slutet av FAMOS-projektet 2020. 

• Studera och förbättra realtids-GNSS till havs 

Viktigt för framtidens navigering!

• Bestämma vattenytans nivå, förbättra nätet av 

vattenståndsmätare runt Östersjön, 

anslutning till BSCD2000, satellitaltimetri, mm.

• “Under Keel Clearance (UKC) aware navigation”



Tyngdkraften kan mätas 

på ett skepp till havs med 

en relativ noggrannhet 

runt 10−6 (1 mGal)

Utgående från tyngdkraftsdata 

kan sedan geoiden beräknas.

Ambitionen i FAMOS: 

Standardosäkerhet < 5 cm 

(1 sigma)
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Exempel på en dedikerad marin tyngdkraftskampanj: 

DENEB 20-29 april 2015  

GFZ, BKG och BSH

Local references

by BKG

Local Reference by DTU



Marina tyngdkraftskampanjer i FAMOS 

till och med september 2018
• Deneb 2015

• Airisto 2015

• Jacob Hägg 2015

• Jens Sørensen 2015

• Deneb 2016

• Jacob Prei 2016

• Jacob Hägg 2016

• Jens Sørensen 2016

• Deneb 2017

• Sektori 2017

• Jacob Hägg 2017a

• Jacob Hägg 2017b

• Jens Sørensen 2017

• Urd 2017

• Deneb 2018

• Jakob Hägg 2018

• Geomari 2018

• Fyrbyggaren 2018

• Jens Sørensen 2018
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New Swedish ZLS gravimeter procured in FAMOS

• Public procurement in 2016.

• Delivery April 2017.

• Delivery test campaign: Jacob Hägg 2017a,  

May 28 – May 31, 2017.

• First real campaign: Jacob Hägg 2017b, 

June 1 – July 9, 2017.

• Analysis of these campaigns indicate 

stable drift and ~1 mGal standard 

uncertainty.

• After that, 4 successful campaigns so far 

completed in 2018.

• And one airborne campaign in Kattegat.

• Now broken, unfortunately  On repair.
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FAMOS Urd campaign by GFZ in 2017

• October 6th – 13th 2017 

• “Piggy back” campaign along a ferry link

• Onboard Stena Line M/V Urd

• Between Travemünde and Liepaja (Latvia)

• Total track length ca. 4300 km

• Individual tracks of ca. 700 km

Status:
Data processing finalized 

Data uploaded to the 

FAMOS data base

GFZ in Cooperation with 
 Stena Line 
 BKG
 Technical University Riga
 Maritime Administration of Latvia
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Gravimeter installation: On the uppermost deck near the wheelhouse

Installation of the instruments onboard M/V Urd

Chekan Computer



FAMOS gravity database

Version • 2, 2018-09-03. Includes FAMOS 

campaigns from 2015-2017.

FAMOS DB is managed by • DTU Space 

in Copenhagen, Denmark.

Has been created based on the •

corresponding gravity databases of NKG

and BKG.

Much work required to agree on • license 

model and to sign agreements with the 

data owners.

Next• database release is planned for the 

end of 2018. It will include all campaigns

measured in FAMOS Freja and FAMOS 

Odin.

Poland • is about to join the last phase of 

FAMOS and will contribute with their 

data then.



Difference between new FAMOS data (in DB version 2) 

and the data of the initial reference model NKG2015

FAMOS interim quasigeoid model LM5a (using

ver. 2) minus NKG2015 model (m)

New FAMOS surface gravity anomalies in ver. 2

minus gridded NKG2015 



FAMOS GNSS/levelling database

• Version 2017-01-09

• Database managed by Lantmäteriet in Gävle, 

Sweden.

• Created based on the corresponding NKG and 

BKG databases.

• Available in three different reference frame 

variants (A, B and C) depending on the GNSS 

frame (ITRF2008, ETRF2000, national 

ETRS 89, respectively).

• National height reference frames (national 

EVRS realizations + DVR90 + DHHN2016)

• Poland is about to join the last phase of FAMOS 

and will contribute with their data then.



Comparison of two FAMOS interim quasigeoid models

computed using exactly the same data

Model • 1: BKG/PUMA1, computed by BKG’s point-mass method. 

Single layer Fibonacci grid at ellipsoidal depth – 5 km, average resolution ~2 arcmin. 

regularization using nullified SH coefficients up to degree 220.

Remove– -compute-restore using combined GECO EGM (Gilardoni et al. 2016 ) with maximum 

degree 2190 and the RTM reduction (for both topography and bathymetry).

Gravity disturbances from – DTU13 altimetry gravity data and GECO used to fill-in in empty 

areas.

Model • 2: LM3a, computed using Least Squares Modification of Stokes’ formula 

with Additive corrections (LSMSA method; Sjöberg 1991, …). This is a similar 

method as was used for the initial reference model NKG2015 (Ågren et al. 2016).

Remove– -Interpolate-Restore technique applied for gridding of the surface gravity anomalies 

using least squares collocation (Geogrid with correlation length 15 km) and the RTM 

reduction.

Satellite– -only EGM GO_CONS_GCF_2_DIR_R5 (Bruinsma et al. 2013) with maximum 

degree 240/300

No bathymetry.–

Both models are computed using the same FAMOS gravity database (version • 1).



GNSS/levelling residuals for LM3a

Residuals after a • 1-parameter fit/transformation. 

FAMOS GNSS/levelling: •

Ellipsoidal GNSS heights transformed from –

national ETRS89 realizations to ITRF2008.

Land uplift epoch 2000.0 for the Nordic and 

Baltic countries.

National height reference frames (– EVRS 

realizations with land uplift epoch 2000 + 

DVR90 + DHHN2016)



GNSS/levelling evaluation of BKG/PUMA1

• Residuals after a 1-parameter fit/transformation. 

• FAMOS GNSS/levelling: 

– Ellipsoidal GNSS heights transformed from 

national ETRS89 realizations to ITRF2008. 

Land uplift epoch 2000.0 for the Nordic and 

Baltic countries.

– National height reference frames (EVRS 

realizations with land uplift epoch 2000 + 

DVR90 + DHHN2016)

• More details in the GGHS2018 poster S3-P19



Difference between the FAMOS interim geoid models 

BKG/PUMA1 and LM3a

• Large differences in areas with 
data gaps or with only sparse 
data, especially in the Gulf of 
Finland 
-> Fill-in methods differ.

• There are also significant 
differences in areas with better 
and denser data. 

• The RMS of the latter differences 
are promising (around 2-3 cm in 
the Baltic Sea). 

• It is a complex task to 
understand why the methods 
differ, to what extent this is due 
to methodological differences or 
simply to “analyst noise”. 



Slutord om marin tyngdkraftsmätning och geoid-

bestämning i FAMOS

Huvudsyftet med FAMOS aktivitet • 2 är att bestämma en gemensam 

gravimetrisk geoidmodell med en standardosäkerhet bättre än 5 cm 

(1 sigma). Denna modell ska vara välkontrollerad.

Geoidmodellens• kvalitet kontrolleras även genom att jämföra med 

efterberäknad GNSS på fartyg (efter alla upptänkliga korrektioner); 

se Mirjam Bilker-Koivulas presentation imorgon ☺.

Planen är annars att • fortsätta att mäta marin tyngdkraft och uppdatera 

FAMOS tyngdkraftsdatabas så att en hyfsad areatäckning fås innan slutet 

av FAMOS (2020, 2021?. Se nästa bild).

För att kvantifiera och förstå hur mycket valet av • geoidberäkningsmetod

inverkar, beräknar olika ”partners” så kallade FAMOS interim geoidmodeller

med olika metoder och strategier (komplicerat, många detaljer, …):

LM/TUT– : Least Squares Modification of Stokes’ formula with Additive

corrections.

DTU/FGI– : Remove-Compute-Restore method with Wong and Gore kernel

modification and RTM topographic reduction.

BKG– : Remove-Compute-Restore with point-mass modelling and RTM. (Also

Stokes’ with Wong and Gore as DTU/FGI.).



• Nästa delprojekt planeras just nu. 

• Med stor sannolikhet kommer ett ”EU call” under första halvan av 2019.

• Det nya delprojektet kommer skapas genom att slå ihop följande två projekt, 

därav namnet:

– Sea Traffic Management (STM)

– FAMOS

• STM-delarna handlar mer om att använda djup och andra data för att skapa 

olika tjänster för att effektivisera sjöfarten (t ex UKC-optimerad navigering, 

utbyte av rutter mellan skepp, tjänster för hamnanlöp, mm.) Ett testområde 

kommer att skapas i Östersjön.

• FAMOS-delarna innebär att det arbete som påbörjades i FAMOS Freja och 

FAMOS Odin slutförs, mer eller mindre enligt den ursprungliga planen.

• Eventuellt kommer STM-FAMOS att pågå tills 2021.

• Men hur det går med allt detta, ja det får vi se.

Nästa steg: STM-FAMOS




