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Motivasjon

• Ønske om å forstå ‘høyder’ i geodetisk sammenheng
oGeoide og ekvipotensialflater

• Ønske om å gjøre et feltarbeid som vil bidra til å løse en reell og 
aktuell problemstilling

• Høyder ‘nedprioritert’ i landmålingsutdanningen?



Innledning

• Måle høyder  («meter over havet») – enkelt?
høyde = vertikal  avstand over en 
referanseflate. Hvilken flate? Hvordan velger 
eller definerer man den? 
Fysisk flate? Matematisk bestemt?

• Geoiden – tilnærmet sammenfallende med 
allmenoppfatningen av høyde over havet

• Post-glasial landheving – havnivået og 
jordskorpen er i konstant bevegelse

• NN1954 – ikke korrigert for landheving 
(‘uensartet’ deformasjon)

• NN2000 – et ‘veiskille’:
o Fjerne lokale høydesystemer
o Felles for Norge, Sverige og Finland (ERVF2007)
o Måle høyder med GNSS

Endring i 
høyde fra 
NN1954 til 
NN2000



Bakgrunn og problemstilling

• NN2000 innføres kommunevis fra 2007 i regi av Statens Kartverk 
(Geovekst).

• I 2016 utjevnet Statens Kartverk (Olav Vestøl) nivellementsnettet i 
Bergen kommune
oBåde gamle og nye målinger inngår i beregningen

• Nivellementsnettet ikke helt sammenhengende

• Målet med oppgaven er å styrke nivellementsnettet i Bergen 
kommune ved å forbedre sammenkoblingen mellom Laksevåg og 
sentrum
oPresisjonsnivellement Kronstad – Damsgård



• Ny utjevning av hele nivellementsnettet 

• Sammenligne høyder fremkommet ved:
oNivellement vs. GNSS + HREF

o Transformerte høyder vs. GNSS + HREF



Nivellementsnettet har 
strekninger som mangler 
sammenkobling, feks. mellom 
Kronstad og Damsgård.



…videre i presentasjonen:

• Geodesi/teori (VELDIG KORT! :D)

• Feltarbeid

• Nyberegning (utjevning) av nettet

• Nivellerte høyder vs GPS-målte

• Transformerte høyder vs GPS-målte



Geodesi/teori

• Ønkser å skape oversikt 
og sammenheng

• Hvorfor NN2000?

(Lærdaltunnellen
jfr. K. Lysaker)

 HREF
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Feltarbeid

• Presisjonsnivellement

o Fra Kronstad (B33N0088)

oVia Damsgård (B33P1967)

o Til Damsgård Hovedgård (B33AN003)



Feltarbeid

• Trasévalg:

Et nivellement går 
ikke direkte mellom 
fastmerker, men langs 
veier (og evt. langs 
jernbanen)

Damsgård
Hovedgård Damsgård

Kronstad

HvL

«KIWI»



Feltarbeid
• Nivellementsfastmerker og 

“snupunkt”



Feltarbeid

punktet ved
Damsgård
(B33P1967)



Feltarbeid

Toleransekrav [mm]:

2 * 𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 é𝑛 𝑣𝑒𝑖 [𝑘𝑚]

2 * 0,5 𝑘𝑚 = 1.41 𝑚𝑚 !

(1)               (2)                (3)              (4)              (5)             (6)     



Feltarbeid

Høydeforskjeller



Feltarbeid

Høydeforskjeller

+   0.419!



Feltarbeid

Altså:

• «offisielt» høydeforskjell 
mellom høydefastmerkene:

41,9 cm

• Målt (nivellert) høydeforskjell 
mellom høydefastmerkene:

39,4 cm

2,5 cm 

Husk:
Samlet avvik mellom 
fram- og tilbakemåling 
over hele traséen:
0,647 cm
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Nyberegning av nettet

B33AN003 og B33P1967
fristilles, 

mens B33N0088 
holdes fast



Nyberegning

Nye og gamle høyder i de 5 fastmerkene:



Nyberegning

Nye og gamle høyder i de 5 fastmerkene:

=



Nyberegning

Nye og gamle høyder i de 5 fastmerkene:



Nyberegning

Området med
nye høyder

Hele Bergen 
kommunes
nivellements-
nett





Nyberegning

Resultat etter
sløyfekontroll:

0,0015m
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Nivellerte høyder vs GPS-målte

HVA er en HREF?

(høydereferanse-
modell)



Nivellerte høyder vs GPS-målte

• Et av hovedmotivene bak NN2000-prosjektet er en forbedret HREF
 pålitelige høyder med GPS

• Justeringspunkt



Nivellerte høyder vs GPS-målte

• Presisjonsnivellement gir de mest nøyaktige høydene
o Ikke alltid hensiktsmessig/mulig å presisjonsnivellere 

• Hva er forventet nøyaktighet ved bruk av GNSS vs. «fasiten» 
presisjonsnivellement? 

• Våre analyser ga et standardavvik på 2 cm mellom disse to metodene 
oBedre enn erfaringstall fra 2008



Nivellerte høyder vs GPS-målte Antennefeil?
Feil i 
nivellement?



Transformerte høyder vs GPS-målte

• Hvor gode kan ikke-nivellerte, transformerte høyder bli sammenlignet 
med GNSS + HREF? 



Transformerte 
høyder
vs GPS-målte

• Et gjennomsnittlig 
avvik på 1,2 cm og 
et standardavvik på 
2,1 cm

• Antydning på romlig
trend (autokorrelasjon)? 

Tobler’s 1st law of geography:
«Everything is related to everything else, but near things 
are more related than distant things»



Transformerte høyder vs GPS-målte

• Romlig autokorrelasjon



Transformerte høyder vs GPS-målte

• Mulige årsaker til 
romlig trend:
o Loddavvikspar

oDelområder



… til slutt

• Presisjonsnivellement fortsatt mest nøyaktig

• Nivellementsnettet kan styrkes ytterligere ved å måle mer. I tillegg:
oOrtometrisk korreksjon?

oUtjevne geopotensialer?

• Hver gang nivellementsnettet styrkes oppstår muligheten til å legge til 
og oppdatere justeringspunkt  Oppdatert HREF



… og helt til slutt

• Hva har vi lært?

Belyst høydebegrepet fra ulike innfallsvinkler

• Den største utfordringen?

Et overveldende datagrunnlag



Takk for 
oppmerksomheten!
____

Gert van Rooy
gert.vanrooy@terratec.no
99151402
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