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Aktuelle standarder grunnlagsnett/ bygg-
og anleggsnett
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Krav: Klasse Bygg- og anleggsnett, med parametere p=10 og 
k=10 for både grunnriss og høyde



Ryfast
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Planlagt og bygges i Euref89 UTM32, NN1954



Ryfast - bygg og anleggsnett med statisk GNSS
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Målinger utført av Anko AS og SVV Region vest



Gyro retningskontroll Solbakk

● Entreprenøren Marti og firmaet Geodata ZT-GmbH utførte 
gyro retningskontroll 

● GYROMAT 2000 med Leica TCA1800

● +/- 1.0 mgon (enkeltmåling), +/- 0,3 mgon (prosedyre)

● Omfattende kalibrering mellom punkter i dagen (før og 
etter målingene)

– Kalibreringskonstant på 0,0123 +/- 0,0002 gon

● Retningskontroll i begge tunnelløpene

– 29A-38A, 46A-51A, 29B-38B og 55B-58B

– Gjensidige målinger

– Eksentrisk stativoppstilling midt i tunnel (senterlinjen)

• Minimere horisontal refraksjon
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Retningskontroll Solbakk
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Gyrokalibrering

Gyromålinger i tunnel



Oversikt gyromålinger
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Resultater
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Kontrollmålinger SVV Region vest –
Ryfylketunnelen/Solbakktunnelen

● Årlig kontroll – når det ikke er aktivitet i tunnelene

● 4 personer fra Eiendomsseksjonen

● Instrument: Leica MS 50

● Kalibreres før måling

● Observasjonsstyrke er minimum 6 heilsatser

● Målingene utføres i nettverk slik at en i hver oppstilling har 
observasjoner til minimum to  punkt bakover og to punkt 
framover.

● Begge løpene fra Hundvåg, og ett løp fra Solbakk
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Prinsippskisse måling rettlinje i tunnel
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Skisse som syner måleprosedyre for måling av fastmerke på rettlinje 

i tunnel. Her er det målt frå eit punkt til to punkt bakover og to 

punkt framover. Plasseringa er slik at det heile tida berre er to punkt 

etter kvarandre på kvar side av tunnelen. Dette for å få lengst 

mogleg sikt mellom punkta og at siktelinja kjem så langt frå tunnel-

veggen som mogleg . 



Prinsippskisse måling kurve i tunnel
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Skisse som syner måleprosedyre for måling av 
fastmerke i kurve i tunnel. Her ligg alle punkta i 
ytterkurva. På denne måten vert det lange sikt 
mellom punkta utan at siktelinja kjem nær 
fjellveggen



Kontrollmålinger fra Hundvåg
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Oversikt kontrollmålinger pr august 2016
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Resultat tunnelkontroll 
Ryfylketunnelen/Solbakktunnelen

● Gap mellom entreprenør og SVV:

– Fra Solbakk: 2,3 cm i grunnriss og 0,1 cm i høyde

– Fra Hundvåg: 6,4 cm i grunnriss og 0,8 cm i høyde
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Rogfast
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Planlegges og bygges i Euref89 NTM5, NN2000



Utgangspunkt bygg- og anleggsnett Rogfast

● Mistanke om feil høyder på Kvitsøy – landmålingsfirma 
hadde funnet «ca 20 cm feil i høyder»

● Kun 1 landsnettpunkt på Kvitsøy (B37T0028)

● Tok kontakt med Statens kartverk. 

– B37T0028 bestemt med klassiske vertikalvinkler, 
inngående og utgående, men ikke samtidig.

– Kontrollert av Sjøkartverket i 2013 med 
vannstandsoverføring av høyder fra Mekjarvik. Differanse 
13,1 cm

– NN2000 beregninger høsten 2014 viste mer lovende 
resultater

● I februar 2015 bestilte SVV kontroll av høyde på B37T0028 
med vannstandsoverføring av høydegrunnlaget NN2000 fra 
Arsvågen og Mekjarvik til Kvitsøy
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Vannstandsoverføring høyder til Kvitsøy

● Korte strekninger og forutsetter at det ikke er havtopografi

● Det ble benyttet 2 stk trykkmålere på hvert målested - i 
Arsvågen, Ydstebøhamn og Mekjarvik

● Måleperiode ca 3 måneder, mars-april-mai

● Middelvann blir beregnet for hvert målested. Antar så at 
NN2000 ligger like høyt i forhold til middelvann for de tre 
målestedene. På denne måten får man overført høyden.

● Nivellering ble utført fra vannstandsmålerne til 
nivellementspunkt på Randaberg, til landsnettpunktet på 
Kvitsøy og til GNSS punkt på Bokn 
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Oversikt vannstandsmålere
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Kvitsøy - Ydstebøhamn
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Landsnettpunktet

Vannstandsmåler



Bokn - Arsvågen
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Resultat høyde Kvitsøy

● Ny høyde overført fra Mekjarvik (nivellement) avviker 4 mm 
fra den offisielle høyden

● Ny høyde overført fra Arsvågen (GNSS bestemt) avviker 2,2 
cm fra den offisielle høyden

● Konklusjon: Kartverket beholder den offisielle NN2000-
høyden til landsnettpunktet B37T0028 uendret lik 22,946 
meter.
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Bygg- og anleggsnett Rogfast – statisk 
GNSS + totalstasjonsmåling

● 20 stk Leica GNSS-instrumenter

● 3 målelag av 2 personer (Regon vest, Eiendomsseksjonen –
Region vest, Ryfast og Region sør/Vegdirektoratet)

● Grunnlag: 9 landsnettpunkter + 1 fra Ryfastprosjektet

● 11 nye punkter

● Alt ble målt dobbelt – over to dager

● Ca 50 vektorer x 2

● Måletid pr vektor er minimum 3 timer

● Vektorene beregnes i Leica Geo Office
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Bygg- og anleggsnett Rogfast
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Bygg- og anleggsnett Rogfast – Statisk 
GNSS+ totalstasjonsmåling

● Satsmålinger internt mellom nye punkter på Kvitsøy, 
Randaberg og Bokn

● Leica MS50

● Minimum 4 gjensidige helsatser

● Felles nettutjevning og analyse av GNSS vektorer + 
satsmålinger i Gisline Landmåling

● Høydereferansemodell: HREF2015A_NN2000_Euref89.bin
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Detaljer bygg- og anleggsnett
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Kvitsøy

Bokn

Randaberg



Forventet resultat/kvalitet bygg- og 
anleggsnett Rogfast

● Resultat av utjevning og analyse viser et bra resultat –
tilfredsstiller klasse 1 i både grunnriss og høyde i 
standarden Grunnlagsnett 

● Internt på Kvitsøy, Randaberg og Bokn

– Grunnriss: 5 mm

– Høyde: 5 mm

● Mellom tunnelinnslagene Kvitsøy, Randaberg og Bokn

– Grunnriss: 1 cm

– Høyde: 2-3 cm

● Enkel kontroll med bruk av CPOS i to av punktene på  
Kvitsøy ga en differanse på ca 1 cm i grunnriss og ca 3 cm i 
høyde. 
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Spørsmål, kommentarer eller 
tips til forbedringer?

Takk for meg! 


