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Bakgrunn
• Smarttelefoner vil snart kunne gi oss posisjoner: 

• med desimeter og centimeter nøyaktighet
• i sanntid
• i en global dynamisk referanseramme

• Selvkjørende biler setter nye krav til referanserammen

• Er statisk “plate fixed” referanseramme den rette
løsningen?

• Australia vil innføre en dynamisk referanseramme i 2020

NKG-presidiet startet et pilot 
prosjekt om dynamiske
referanserammer på Island:
DRF-Iceland



Hvordan skal man koordinatfeste
informasjon når alt flytter seg?



Jordens overflate påvirkes kontinuerlig av geofysiske 
prosesser 

• Skandinavia har flyttet seg siden
EUREF89 ble etablert:

• ~50 cm mot nordøst
• 0-20 cm opp

• ITRF og EUREF89 er ca 50 cm 
forskjellige

• Skal referanserammen følge den 
tektoniske platen eller “hele kloden”?



Når man fjerner platedriften blir intraplate-bevegelsene synlige



Bevegelsen av Tromsø i forskjellige referanserammer
Dynamisk, earth-fixed (ITRF2014)

Statisk (EUREF89)

Regional, plate-fixed

Koordinat til punkter på bakken endres med tiden, konsistent med globale referanserammer og satellittsystemene (GNSS) 

Koordinat til punkter på bakken endres men mindre, er ikke konsistent med satellittsystemene 

Koordinat til punkter på bakken er faste, ikke konsistent med satellittsystemene og referanserammen deformeres over tid



På Island er situasjonen mer kompleks

Hvis vi kan håndtere utfordringene på Island, kan vi håndtere de i Scandinavia også 



En prosjektgruppe med representanter fra alle
Nordiske land ble satt ned for å løse alle problemer

DRF-Iceland project group:

•Halfdan Pascal Kierulf, Prosject leader
•Gudmundur Valsson, Iceland
•Ásta Krístín Óladóttir, Iceland
•Hafliði Magnússon, Iceland
•Dalia Prizginiene, Iceland
•Martin Lidberg, Sweden
•Per Knudsen, Denmark
•Kristian Evers, Denmark
•Markku Poutanen, Finland
•Teemu Saloriutta, Finland
•Pasi Häkli, Finland
•Olav Vestøl, Norway
•Geir Arne Hjelle, Norway
•Martin Haakanson, Sweden

•Per Erik Opseth, Norway, Project owner
•NKG Presidium, Steering committee

Første møte i Akranes Feb. 22-23, 2017



Work packages

WP1: Realization of DRF-Iceland D1.1: Specification of the GNSS analysis strategy and reference frame 
realization for the DRF-Iceland (D)

D1.2: Set up an operational GNSS analysis of Icelandic CORS (S)

D1.3: Determine a preliminary secular velocity field for the Icelandic GNSS 
stations (R)

D1.4: Time-series analysis for determination of velocities and deformations of 
Icelandic GNSS stations (D/R)

WP2: Access to DRF D2.1: Review of the RTK software options with respect to the requirements of 
dynamic coordinates in a DRF(D)

D2.2: Implementing a test-RTK service delivering DRF coordinates (D/S)

D2.3: Review of  the quality of global PPP for positioning (D)

WP3: Deformation model D3.1: Description of concept for deformation model (D)

D3.2: Description of concepts for handling secular motions and deformation 
events (D)

D3.3: Determination of a preliminary deformation model (R)

D3.4: Description of how to implement deformation model in GIS systems (D)

WP4: Plan for a long term NKG-activity D4:  Document describing the plan for the NKG-activity 2018-2022 (D)

Organisering av DRF-Island-prosjektet



ISO 19111
reference frame/datum
parameter or set of parameters that realize 
the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system

dynamic reference frame/dynamic datum
reference frame in which the defining parameters include time evolution

Et punkt i DRF er gitt ved 4 parametere (x,y,z,t), der x,y,z er realisert 
i ITRF (eller en annen ramme) ved epoke t.

Et punkt (x,y,z,t):
-er entydig definert

og
-er gitt direkte i DRF  
-har nøyaktigheten til måleteknikken
-endrer seg ikke over tid
(men koordinatet til et fysisk objekt vil være forskjellig
på forskjellige tidspunkter)I tillegg trengs:

• En deformasjonsmodel for å sammenligne og sammenstille
koordinater fra forskjellige tidspunkter

MERK: 
Fordi alle koordinater er tilordnet et tidspunkt kan man:
• lagre koordinater selvom ikke bevegelsesmodellen er oppdatert

(f.eks etter større jordskjelv)
• Alltid bruke siste og beste deformasjonsmodell

Hva er en dynamisk referanseramme?



Egenskaper til DRF:

-Observajonsteknikken og referanserammen er i samme system.

-Koordinater bestemmes direkte i referanserammen. 

-Koordinatene har nøyaktigheten til måleteknikken, nøyaktigheten  
reduseres ikke pga. transformasjoner.

-Koordinater med forskjellig epoke kan sammenlignes med den 
nyeste og beste hastighetsmodellen.

-Koordinatene gir posisjonen på måletidspunktet, ikke ved en eller 
annen epoke i fortid eller fremtid.

-Koordinater i DRF kan bestemmes direkte med PPP, DD og RTK-
tjenester. (Forutsatt at referansestasjonene er i ITRF.)



1) Geodetisk infrastruktur (GNSS), med oppdaterte koordinater i en global referanseramme (for 
eksempel ITRF).

2) En måte å distribuere referanserammen til brukerne, f.eks. posisjoneringstjenester.

3) Transformasjoner til andre referanserammer.

4) Deformasjonsmodeller for å sammenligning og sammenstille koordinater fra ulike tidspunkt.

5) Et dataarkiv som kan lagre og håndtere dynamiske koordinater.

6) GIS-systemer som er i stand til å håndtere dynamiske koordinater (inkludert tids-
dimensjonen) og de ulike tidsavhengige transformasjonene som trengs.

7) Juridisk grunnlag for dynamiske referanserammer (for eksempel for eiendomsregistere).

8) Opplæring av landmålere.

9) Opplæring av GIS-brukere.

10) Vilje hos brukerne til å ta det i bruk.

Ti forutsetninger for DRF



-To kontinentalplater som driver fra hverandre > 2-3 cm/år
-Platene deformeres
-Jordskjelv > 50 cm 
-Vulkaner
-Isbreer smelter > 40 mm/år landheving

> 10 mm/yr horisontalt
-Geovarmekraftverk > innsynking

Island er utsatt for en lang rekke forskjellige
deformasjonsprosesser



Hydrological
Loadings

Deformasjonsmodell       Hastighetsfelt



GNSS tids-serier er vårt
viktigste verktøy for å 
måle bevegelser

NYLA: Platetektonikk, GIA .. (linær)

HVER: Jordskjelv (brudd og post-seismisk deformasjon)

GFUM: Vulkaner og smelting av isbreer

NYLA
HVER

GFUM



Det er store variasjoner i bevegelsene på Island

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖= 𝜎𝜎2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 −
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2
𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

Kollokasjon med geofysiske føringer.

Vi modifiserer distanse funksjonen 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖
i kovariansfunksjonen: 



Kollokasjon med geofysiske føringer gir et 
kontinuerlig hastighetsfelt på Island



Hvordan kan
referanserammen
ta hensyn til slike
hendelser?

Jordskjelvet i Reykjavik (Mw 6.3) i 2008 forårsaket store 
deformasjoner

HVER



InSAR

En oppdatert
deformasjonsmodell
kontinuerlig i både tid og
rom 

Forskjellige måleteknikker og geofysisk modelering er
nødvendig for å lage en god deformasjonsmodell

GNSS

Geofysiske modeller



Konklusjoner fra DRF-Island prosjektgruppen
• Brukere vil trenge en referanseramme som er sammenhengende 

over landegrenser og konsistent med globale 
posisjoneringssystemer

• Endel juridiske forhold vil kreve en statisk referanseramme, f.eks. 
Inspire-direktivet 

• En to-ramme løsning kan være en vei å gå (tils. Australia)

• Deformasjonsmodeller og hastighetsfelt er nødvendig uansett valg 
av referanseramme

• Arbeidet med DRF bør fortsette i Nordisk regi gjennom NKG 
Utkast til handlingsplan for geodatastrategien – Tiltak 23 
Utrede:
• Trinn 1: Innføring av en global geodetisk 
referanseramme som erstatning for Euref89.
• Trinn 2: Gradvis overgang til jevnlig oppdatering av 
referanserammen for utvalgte datasett i infrastrukturen.
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