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Nasjonal geodatastrategi

1.4 Samfunnet har hensiktsmessige 
referanserammer for stedfesting

Nøyaktige navigasjons- og posisjonstjenester 
blir stadig viktigere for utnyttelsen av 
geografisk informasjon. En nødvendig 
forutsetning for dette er å ha 
hensiktsmessige referanserammer for 
stedfestingen som gjør brukerne i stand til å 
bestemme geografiske koordinater (f.eks. 
lengde- og breddegrad) med tilstrekkelig 
nøyaktighet og pålitelighet (geodetisk 
referanseramme). Det er behov for 
kontinuerlig kontroll og oppdatering av denne 
referanserammen. Det skal tilbys best mulige 
posisjonstjenester for alle anvendelser, basert 
på internasjonale retningslinjer om en 
bærekraftig global geodetisk 
referanseramme. Økte krav til nøyaktighet 
krever tilsvarende forbedringer i 
referanserammen. 



TILTAK 23: 

POSISJONSTJENESTER OG TILHØRENDE GEODETISKE 
INFRASTRUKTUR      (Teksten er under arbeid)

Posisjonstjenester blir et stadig viktigere verktøy for innsamling og bruk av nøyaktige geografiske data. Høy grad av 
samsvar mellom posisjonstjenester og de enkelte geografiske datasett blir viktigere med tiden. Den videre 
utviklingen innenfor posisjonstjenester kan medføre at dagens statiske referanseramme (Euref89) ikke lenger er 
hensiktsmessig og foretrukket av brukerne. En global oppdatert referanseramme egner seg trolig bedre. Det er derfor 
behov for kontinuerlig tilpasning, forbedring og vedlikehold av det bakenforliggende geodetiske referansesystemet 
for å understøtte fremtidige anvendelser, herunder også nødvendige modeller som knytter de ulike høydesystemer 
sammen. 

• Etablere en bred sammensatt arbeidsgruppe med deltakere fra hele geomatikk-Norge og fremtidens 
brukermiljøer av posisjonstjenester til utredningsarbeid om fremtidens referanserammer som felles grunnlag for 
posisjonstjenester og geografiske data. 

• Følge utviklingen i relevante standardiseringskomiteer nasjonalt og internasjonalt og ta del der det er 
hensiktsmessig. 

• Et eventuelt skifte av referanseramme i Norge vil kreve store omlegginger på alle områder av 
geodataforvaltningen, og det må derfor gjennomføres egne utredninger for hvert av trinnene:
• Trinn 1: Innføring av en ny statisk global geodetisk referanseramme som erstatning for Euref89.
• Trinn 2: Gradvis overgang til en dynamisk virkelighet med jevnlige oppdateringer av referanserammen og 

tilsvarende endringer for utvalgte datasett.
Gjennomføring: 2019-
Ansvarlig: Kartverket
Medvirkende: F.eks. Statens vegvesen, BaneNOR, Avinor, ITS Norge, Storkommunegruppa, private 
tjenesteleverandører.
Delmål: 1.4



Global referanseramme

Den globale referanse-
rammen har origo i 
jordens sentrum og er 
stabil i forhold til 
jordkloden. Satellittenes 
baner kan beregnes i 
den samme 
referanserammen som 
posisjoner på jorden.

ITRF2014 er en global 
referanseramme.



Jordskorpebevegelser

Jordskorpen 
beveger seg i den 
globale referanse-
rammen. En 
posisjon i den 
globale referanse-
rammen er derfor 
gitt ved x, y, z og 
t der t er 
tidspunktet 
koordinatene x, y 
og z er bestemt 
ved.

Koordinater for et gitt punkt i Norge i ITRF2014 dagens tidspunkt 
vil derfor endre seg med ca 2 cm pr år 



EUREF89
Euref89 er en regional referanseramme for Europa. 
Koordinater i Euref89 er bestemt ved tidspunkt 1989.0. Med 
t fast definert kan posisjoner i Euref89 oppgis med x, y og 
z. Euref89 følger bevegelsen til vår del av den eurasiske 
kontinentalplaten, og differansen mellom Euref89 og den 
globale referanserammen ITRF2014 øker med ca 2 cm pr år.



Eksempel

Koordinater i UTM sone 32 og ellipsoidisk høyde 

6668052.581    569364.363   177.619    EUREF89   (T= 1989,0/1995,0)

6668052.900    569364.575   177.682    ITRF2008   T= 2005,000

6668053.053    569364.727  177.741    ITRF2008   T= 2015,000





EUREF89 i Norge

PGS

Kampanje-
punkt

PGS

PGS



Ny realisering av EUREF89 i Norge

1. Beregning av koordinater på de permanente stasjonene i 
global referanseramme 

2. Beregning av kampanjepunktene i global referanseramme 
med stasjonsnettverket som grunnlag basert på 5 døgn med 
GNSS-observasjoner

3. Transformasjon fra global referanseramme til Euref89

4. Beregning av øvrige Stam- og landsnettpunkter med 
kampanjepunktene og stasjonsnettverket som grunnlag.
• GPS-målinger fra den opprinnelige landsnett-etableringen 
• Supplerende målinger utført senere.

Effekt: Det er bedre samsvar mellom fastmerker og 
posisjonstjenester enn tidligere.



Endringer etter omregning

Endring, mm     Antall punkt

0-5          6500

6-10        4200

11-15      1100

16-20     220

21-25      44

26-30      13

31-40        10

> 40 12

I alt er ca 12000 punkter med i beregningen    



I fremtiden vil 
EUREF89 bli 
erstattet av en 
global 
referanse-
ramme



Viktige drivkrefter 

• Flere tilbydere og brukere av presise 
posisjonstjenester
– Mange av tjenestene vil dekke flere land og operere i en 

global referanseramme

– Presis posisjon tilgjengelig for rimelig utstyr

– Mange nye brukere uten særlig kjennskap til 
referanserammer

• Nye bruksområder der presis posisjon brukes 
sammen med geografiske data
– Vi må sikre at posisjon og datasett er i samme 

referanseramme uten at brukeren trenger å tenke på det

– Autonome kjøretøyer er et eksempel



Utviklingen

• Tidligere tok det årtider å realisere en geodetisk 
referanseramme.

• Det tok omlag 15 år å realisere og innføre Euref89 

• I dag har vi over 200 permanente GNSS-stasjoner som 
kontinuerlig samler data fra 4 satellittsystemer 

• Vi kan derfor realisere referanserammen på nytt når det er 
behov for det, mens det fortsatt er minst like omfattende å 
transformere geografiske datasett.



Hva gjør Kartverket?

• Vi beregner tidsserier for alle våre permanente 
GNSS-stasjoner i en global referanseramme

• Vi utarbeider og holder ved like 
transformasjonsrutiner, bevegelsesmodeller og 
referansemodeller

• Vi implementerer transformasjonsrutinene våre i 
PROJ



Hva gjør Kartverket?

Utredningsarbeid i 2019:

• Finne ut hvilke krav utviklingen innenfor GNSS-
teknologi stiller til oss

• Enklere oppdatering av geografiske data
Hva kreves for å gjøre data tilgjengelig i en global 
referanseramme?

• Krav til fremtidens høydegrunnlag



Scenario 1 – fra Nasjonal geodatastrategi:

Først:

Erstatte EUREF89 med en global referanseramme med 
koordinater i fast tidspunkt. Alle datasett må oppdateres. Vil 
gi bedre overensstemmelse mellom GNSS-posisjoner og kart 
noen år, og gir oss tid til å klargjøre for det siste steget:

Etter hvert:

Innføre global referanseramme med koordinater i dagens 
tidspunkt, ofte omtalt som "dynamisk referanseramme".  Alle 
datasett må oppdateres med ulike intervaller avhengig av 
nøyaktighet. Dette krever en total omlegging av 
geodataforvaltningen og vil ta mange år å gjennomføre

Mulige løsninger



Scenario 2:

Først:

• Forvalte data i valgfri referanseramme: EUREF89 eller 
global. 

• Data tilgjengelig i både Euref89 og global referanseramme, 
valgfri epoke (dynamisk referanseramme)

Etter hvert:

• Full overgang til global referanseramme

Krever store omlegginger i geodataforvaltningen

Mulige løsninger



Hva gjøres i andre land?

Eksempler:

Norden - Nordiske kommisjonen for Geodesi (NKG): 

• Prosjekt Dynamic Reference Frame Iceland

• Island har store og varierende bevegelser i jordskorpen

• Utrede løsninger for å ta i bruk en global dynamisk 
referanseramme 

• NKG-landene samarbeider om å finne løsninger. Finland og 
Norge har så langt jobbet mest med temaet.

• Australia: Innfører global referanseramme GDA2020 nå. Vil 
etter hvert innføre en dynamisk referanseramme.



Kartverket ønsker innspill

En overgang til global referanseramme betyr store 
endringer for alle brukere av geodata. 

Vi ønsker derfor innspill til utredningsarbeidet!

Send gjerne e-post til

per.christian.bratheim@kartverket.no

eller

post@kartverket.no

mailto:per.christian.bratheim@kartverket.no
mailto:post@kartverket.no

