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Geodesy has made significant contributions to our understanding of the Earth system in recent decades. Geodetic techniques and methods have been used, for example, to monitor the sea level, study glacial isostatic adjustment, and assess
mass changes on glaciers and ice-sheets. Furthermore, only geodetic techniques provide the measurements necessary to
realize a precise and stable reference frame. This reference frame is the foundation for the precise geosciences and a prerequisite for consistently comparing measurements conducted at different locations and at different epochs. However,
the current reference frames are still not sufficiently accurate to achieve the desired accuracy in some applications. The
first step toward an improved reference frame is to establish more stations where several geodetic techniques are collocated.
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Introduksjon
Lite ante vel tidligere tiders landmålere at
geodesien i framtiden skulle bli et av våre
viktigste verktøy for å observere jordsystemet og virkningen av et klima i endring. Historisk sett har da også geodesi først og fremst
handlet om landmåling og faget ble gjerne
definert som vitenskapen om bestemmelse av
jordas form og størrelse (Helmert, 1884). Siden den gang har geodesien som fag vært
gjenstand for en utrolig utvikling. Spesielt
viktig er satellitteknikkenes inntog og ikke
minst at dagens geodetiske målinger er tilordnet en global referanseramme. Det er dette siste som muliggjør sammenlikning og
kombinasjon av målinger utført på forskjellige steder og til forskjellige tidspunkt, og dermed også observasjon av millimeter-per-årstore bevegelser i jordsystemet.
Utviklingen faget har vært igjennom har
åpnet for helt nye anvendelser og dagens
geodesi omfatter mye mer enn hva Helmerts
definisjon tar høyde for. En mer hensiktsmessig og dagsaktuell beskrivelse finner vi
derimot i geodesiens tre pilarer (Plag et al.
2009). De tre pilarene omfatter 1) geometriske målinger av jordsystemet og endringer/bevegelser i dette; 2) målinger av jordrotasjon og jordas orientering i forhold til stjer-
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nene; og 3) gravimetri. Hvilende på disse tre
pilarene er det naturlig å betrakte geodesi
som en av flere disipliner for jordobservasjon. Men samtidig er det klart at enkelte av
de geodetiske måleteknikkene står i en særstilling. Dette gjelder GNSS (Globale navigasjonssatellittsystemer), VLBI (Very Long
Baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging) og DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite). Disse måleteknikkene er alene om å
kunne realisere en global referanseramme
som tillater presise målinger på millimeternivå og som i tillegg er stabil over årtier. En
slik referanseramme har avgjørende betydning for jordobservasjon siden det gjerne er
svært små størrelser og bevegelser vi ønsker
å observere. For eksempel er landhevingen i
Skandinavia av størrelsesorden noen millimeter per år og det globale havnivået har de
siste 20 årene steget med ca 3 mm/år. Observasjoner av slike små størrelser forutsetter
at målingene gjøres i en referanseramme
som har større nøyaktighet enn størrelsen til
de signalene vi ønsker å måle. I dag er det
den internasjonale terrestriske referanserammen ITRF som utgjør grunnlaget for å
koble sammen observasjoner i rom, tid og fra
ulike instrumenter på og nær jordas overfla-
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te. I tillegg trenger vi den celeste referanserammen ICRF for å måle jordas orientering i
forhold til stjernene og for å beskrive satellittbaner. Det er disse referanserammene
som gir grunnlaget for å forstå og tolke globale og regionale målinger i jordsystemet og
de utgjør derfor selve grunnmuren for moderne geodesi og presis jordobservasjon.
I denne artikkelen ønsker jeg å belyse den
betydningen geodesien i dag har for jordobservasjon. I de kommende avsnittene vil jeg
derfor presentere noen sentrale eksempler
der geodetiske måleteknikker har gitt viktig
informasjon om forandringer i jordsystemet.
Gjennom flere av disse eksemplene vil det
også bli klarere hvilken fundamental rolle
referanserammen spiller for nøyaktig og presis jordobservasjon. Jeg vil avslutningsvis
drøfte noen av de utfordringene vi møter etter hvert som stadig mindre størrelser skal
observeres og målingene må være konsistente over årtier så vel som århundrer.

Romgeodetiske observasjoner
bekrefter havnivåendringer og
isavsmelting
Med referanserammen tilgjengelig, kan de
romgeodetiske teknikkene observere noen av
jordas mest fundamentale egenskaper, det
vil si jordas rotasjonshastighet i forhold til
stjernene og rotasjonsaksens plassering i
den terrestriske referanserammen (Gross &
Vondrak, 1999; Cheng et al., 1997). Endringer i disse størrelsene oppstår som følge av 1)
omfordelinger av masser i jordsystemet og 2)
på grunn av krefter som virker i og på jordsystemet (blant annet gravitasjonskrefter
fra sol og måne og vekselvirkning mellom
jordkjernen og mantelen) (Blewitt et al.,
2010). For eksempel vil et massetap fra Antarktis og Grønland medføre at masser omfordeles fra høye mot lavere breddegrader.
Dette bremser jordrotasjonen, akkurat som
en isdanser bremser rotasjonen i en piruett
ved å strekke armene ut fra kroppen. Samtidig vil avsmeltingen føre til en forskyvning
av rotasjonsaksen observert i den terrestriske referanserammen. For tiden er polbevegelsens langtidstrend (polvandring) i sørvestlig retning. Denne langtidstrenden er
forårsaket av masseendringer på Grønland
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og Glacial Isostatic Adjustment (GIA) i Fennoskandia og Nord-Amerika. Derimot påvirker masseendringer i Antarktis polbevegelsen i liten grad siden disse finner sted nær
rotasjonsaksen.
Romgeodetiske observasjoner av polvandring og jordrotasjon samt tidspunkter for
historiske solformørkelser gir derfor betingelser (constraints) som modeller for pågående og historiske masseforflytninger i jordsystemet må oppfylle. Prinsippet er å beregne
virkningen fra for eksempel GIA på polbevegelsen, og deretter sammenlikne beregnede
verdier med de romgeodetiske observasjonene. Denne type analyse er opphavet til det
såkalte havnivå-enigmaet (enigma = gåte).
Problemstillingen har sin bakgrunn i påstanden om at GIA alene forklarer både observert polvandring, endringer i jordrotasjon
og tidspunkter for historiske solformørkelser
(Munk, 2002). Med andre ord gir observasjonene ikke rom for nyere tids avsmelting fra
isbreer med tilhørende havstigning. Dette
resultatet har vært brukt som et argument
for at avsmeltingen fra Grønland og Antarktis de siste årene har vært meget beskjeden
(Munk, 2002). Imidlertid er enigmaet i dag
tilbakevist gjennom ny og forbedret analyse
av romgeodetiske observasjoner og utvikling
av ny teori for å beregne GIA sin virkning på
polvandringen. De romgeodetiske observasjonene av polvandring og jordrotasjon er
med dette konsistente med signifikant klimatisk massetap fra Grønland, Antarktis og
andre isbreer (Mitrovica et al., 2006).

Satellittgravimetri gir detaljert
informasjon om avsmelting fra isbreer
Mens målinger mot stjernene bekrefter at
det pågår klimatisk avsmelting fra isbreer,
kan de ikke gi oss fullstendig forståelse av de
bakenforliggende prosessene. Dette krever
mer detaljerte målinger av massetransporten som finner sted i jordsystemet. Dette kan
i dag gjøres ved hjelp av satellittgravimetri.
Svært sentral i denne sammenhengen er satellitten GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) som hver måned siden
2002 har kartlagt jordas gravitasjonsfelt
med en oppløsning som ved ekvator er ca 400
km (Tapley et al., 2004). Med GRACE kan
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massetransport som følge av for eksempel
avsmelting fra isbreer, jordskjelv, landheving og flom effektivt overvåkes. I tillegg
spiller det tidsvarierende tyngdefeltet som
GRACE kartlegger en viktig rolle for presis
banebestemmelse av jordobservasjonssatellitter.
Det er viktig å være oppmerksom på at
GRACE måler summen av alle masseendringer som inntreffer innenfor satellittens fotavtrykk. Dette gjør tolkning av dataene til en
utfordring. Signalet fra en bestemt prosess
kan kun isoleres dersom målingene påføres
korreksjoner for andre prosesser enn de man
søker å kartlegge. Med tanke på observasjon
av pågående masseendringer på jordas isbreer, vil forstyrrende signaler kunne oppstå
som følge av blant annet GIA. Flere av dagens store isbreer befinner seg i områder
som også tidligere har vært dekket av is.
Imidlertid har isdekkets tykkelse og utbredelse gjerne variert med tiden. I perioder
med stor isutbredelse har jordskorpa blitt
presset sammen under isens tyngde slik at
masser i jordas indre har blitt fortrengt ut til
siden. I perioder med mindre is, har jordskorpa rettet seg ut igjen og masser i jordas
indre har strømmet tilbake. Det er denne
prosessen som kalles GIA og omfatter både
geometriske deformasjoner og lokale endringer i jordas tyngdefelt. GIA er i dag aktiv i
flere områder og virkningen på jordas tyngdefelt må elimineres før nåtidens masseendringer på isbreer kan avledes fra GRACE
sine observasjoner. Dette kan gjøres ved
hjelp av modeller for historisk isutbredelse
og beskrivelser av jordas visko-elastiske
egenskaper. Flere studier tyder på at GIA sin
virkning på GRACE-målingene er neglisjerbar over Grønland, mens over Antarktis er
virkningen ekvivalent med at isen vokser
med en masse tilsvarende 0,5 mm/år endring
i havnivået (Velicogna, 2009; Cazenave et al.,
2009). GIA korreksjonens størrelse er altså
kritisk for å bestemme masseendringer i Antarktis.
Selv om det knytter seg en viss usikkerhet
til GIA-korreksjonens størrelse, gir GRACE
viktig informasjon om pågående masseendringer på jordas isbreer. I Velicogna (2009)
blir massetapet for Grønland estimert til å
være –230±33 Gt/år og for Antarktis
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–143±73 Gt/år for perioden 2002-2009. Til
sammen bidrar dette til at havet stiger med
1,1±0,2 mm/år. For samme periode viser studien også at avsmeltingen har akselerert
med henholdsvis 30±11 Gt/år2 og 26±14
Gt/år2 på Grønland og i Antarktis. Med andre ord har størst avsmelting funnet sted de
siste årene. Massetapet er bekreftet i flere
studier, blant annet Rignot et al. (2011) og
Jacob et al. (2012). I den sistnevnte studien
ble også masseendringer på mindre isbreer
beregnet. Blant annet viser denne studien at
høyfjellsbreene i Asia praktisk talt er i balanse. Dette i motsetning til tidligere studier
basert på bakkebaserte feltmålinger som viser klar avsmelting. GRACE-resultatet har
derfor både vakt oppsikt og skapt debatt. Det
er blitt stilt spørsmål om det overraskende
resultatet kan skyldes at GRACE-målingene
ikke er tilstrekkelig korrigert for varierende
hydrologi og GIA. Dette sannsynliggjøres av
Kääb et al. (2012) som ved hjelp av laseraltimetri påviser noe større avsmelting enn hva
målingene fra GRACE indikerer. Men også
dette resultatet er betydelig mindre enn tallene fra feltmålinger (Cogley, 2012).

Med romgeodetiske teknikker kan
millimeterstore bevegelser i
jordsystemet kartlegges
GNSS er vår tids viktigste geodetiske måleteknikk. Denne teknikken bidrar til å realisere ITRF og brukes i alle slags tenkelige
sammenhenger for posisjonsbestemmelse og
måling av bevegelser i jordsystemet. Viktige
suksessfaktorer for GNSS er mottakere som
er lette å bruke og forholdsvis billige, samt at
det finnes en godt utbygd GNSS-infrastruktur. Bare i Norge er det i dag ca 140 permanente GNSS-stasjoner.
Den omfattende norske infrastrukturen er
i hovedsak etablert til støtte for landmåling
(CPOS), men muliggjør også kontinuerlig
overvåkning av hvordan landet deformeres og
beveger seg i referanserammen ITRF (se Fig.
1). GNSS-målingene viser at Norge forflytter
seg med ca 2,5 cm/år i nordøstlig retning og at
landhevingen er størst i Trysil-området (ca 7
mm/år) (Kierulf et al., 2012). Overvåkning av
landheving i Skandinavia er av spesiell interesse siden prosessen gir viktig informasjon
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om historiske istider og jordas oppbygging.
Prinsippet for denne type studier er å beregne
jordskorpedeformasjonene fra en serie jordmodeller med varierende parametre for jordskorpas tykkelse og mantelens viskositet. De
beregnede deformasjonene kan deretter sammenliknes med observasjoner for å fastslå
hvilken modell som gjenskaper virkeligheten
best (se for eksempel Milne et al., 2001, 2004;
Johansson et al., 2002).

Figur 1. Den lengste pilen viser Norges gjennomsnittlige bevegelse i nordøstlig retning
mens de mindre pilene illustrerer avviket fra
gjennomsnittsbevegelsen i hvert enkelt observasjonspunkt. De fargede markørene angir
landhevingsraten [mm/år].
I andre deler av verden deformeres landjorda
som følge av platetektonisk bevegelse. I slike
områder er GNSS et viktig verktøy for å kartlegge og overvåke soner der jordskjelv inntreffer hyppig (Bock et al., 1997). Blant annet
viser målinger fra Japan at jordskjelvet som
inntraff 11. mars 2011 forårsaket meterstore
forskyvninger i både horisontal og vertikal
retning. Det er her snakk om absolutte deformasjoner og bevegelser målt i forhold til
ITRF (se www.tectonics.caltech.edu/slip_ history/2011_taiheiyo-oki/).
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GNSS-målinger kan også gi informasjon
om masseendringer på isbreer. Dette henger
sammen med at masseendringer på isbreer
ikke bare påvirker jordas gravitasjonsfelt,
men fører også til at jordskorpa deformeres.
Imidlertid er det viktig å være klar over at
deformasjonen i målepunktet avhenger av
både masseendringens størrelse og plassering. Dette gir visse begrensninger og masseendringens størrelse kan kun beregnes fra
målte deformasjoner dersom masseendringens plassering er kjent. GNSS målinger i
nærheten av isbreer bør derfor kombineres
med andre målinger, for eksempel fra GRACE. GRACE-dataene gjør det mulig å beregne masseendringer rundt GNSS-målepunktene, og et eventuelt samsvar eller avvik kan
være til stor hjelp for å tolke GRACE-resultatene. Dette er gjort på Grønland hvor det i
dag finnes et omfattende nettverk av permanente GNSS-mottakere (G-NET). For enkelte
av målepunktene viser GNSS-målingene raskere landheving enn GRACE-resultatene tilsier. Dette indikerer at avsmeltingen i nærområdet rundt målepunktet er større enn
den gjennomsnittlige avsmeltingen målt over
regionen. Ved å kombinere GNSS med GRACE kan man altså angi mer presist hvor masseendringen finner sted enn hva GRACE
med sin forholdsvis grove oppløsning alene er
i stand til. For Grønlandsisen betyr dette at
det pågår stor avsmelting fra iskappens ytterkant og fra brearmer (Khan et al., 2010).
Målinger fra GNSS, VLBI og bakkebaserte
gravimetre er også benyttet til å overvåke
hvordan landhevingen varierer i takt med at
isbreene på Svalbard endrer masse (Kierulf
et al., 2009a, b; Omang & Kierulf, 2011).
Vannstandsmålere gir viktig
informasjon om havnivået det siste
århundret
GNSS-observasjoner og satellittgravimetri
gir innsikt i de masseendringene som finner
sted på jordas isbreer. Motivasjonen for å gjøre slike studier er blant annet ismassenes
betydning for havnivået. Ismassene er imidlertid ikke alene om å påvirke havnivået.
Også endringer i vannets tetthet virker inn
(sterisk havnivåendring). Varmere sjøvann
tar større plass enn kaldere sjøvann og redu-
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sert saltkonsentrasjon gir høyere havnivå.
Dette gjør havnivået til en viktig og følsom
indikator for jordas klima. Vannstandsmålerne er vår viktigste kilde til informasjon
om havnivåendringer gjennom de siste århundrene. Dette takket være flere tidsserier
som strekker seg mer enn 100 år bakover i
tid, for eksempel vannstandsmåleren i
Stockholm som har vært i drift siden 1774.
Langs Norskekysten er det tidsseriene fra
Bergen og Oslo som er lengst, med startpunkt i henholdsvis 1883 og 1885.
Det er viktig å merke seg at vannstandsmålerne observerer relative endringer i vannstanden, det vil si endringer i avstanden mellom jordskorpa og havets overflate. Slike målinger er hensiktsmessig for å utvikle tidevannstabeller og beregne midlere havnivå
som nullnivå for angivelse av høyder. Derimot
forteller de ikke alene i hvilken grad det er
havnivået, landjorda eller begge som er i bevegelse. I enkelte områder er GIA hovedgrunnen til endringer i det relative havnivået. Dette gjelder for deler av Norskekysten. For å
fastslå høydeendringen til havoverflata vil
det her være hensiktsmessig å påføre målingene fra vannstandsmåleren korreksjoner beregnet fra en geodynamisk GIA-modell. Men
GIA er ikke nødvendigvis alene om å skape
vertikale bevegelser i målepunktene. For eksempel vil lokal innsynkning som følge av endret grunnvannstand, urbanisering, sedimentering eller platetektonikk også kunne
påvirke målingene. For å tallfeste slike vertikalbevegelser er det nødvendig å knytte
vannstandsmåleren til den terrestriske refe-

ranserammen ved hjelp av GNSS-målinger.
Dette gir muligheten til å bestemme absolutte
havnivåendringer, det vil si havnivåendringer
målt i forhold til referanserammens origo
(jordsenteret). Globalt finnes det ca 280 vannstandsmålere med en GNSS-stasjon nærmere
enn 10 km (Blewitt et al., 2010). Imidlertid er
det ikke nærhet til GNSS-stasjonene som er
viktigst, men at alle relative vertikale bevegelser mellom GNSS-stasjonen og vannstandsmåleren overvåkes. Dette kan gjøres
ved å gjennomføre årlig nivellement mellom
vannstandsmåleren og GNSS-stasjonen.
Data fra vannstandsmålere fra hele verden
er samlet i en stor database organisert av the
Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL). I denne databasen finnes det i dag observasjoner fra mer enn 2000 stasjoner. Nettverket av vannstandsmålere forteller oss at
det globale havnivået i gjennomsnitt har steget med 1,7±0.2 mm/år i perioden 1900 til
2009 og med 2,8±0.8 mm/år i perioden 1993 til
2009 (tallene er korrigert for GIA sin virkning
på havbassengets størrelse). Selv om raskest
havstigning er observert de siste årene, er det
verdt å merke seg at trenden har variert betydelig gjennom hele det 20. århundret (Chambers et al., 2012). Likevel kan det påvises en
signifikant gjennomsnittlig akselerasjon på
0,009±0,003 mm/år2 for denne perioden
(Church & White, 2011).
Lokalt kan trenden avvike betydelig fra
det globale gjennomsnittet. Dette gjelder
blant annet for Kartverkets vannstandsmålere langs Norskekysten (se Fig. 2). De blå
kulepunktene viser relative havnivåendrin-

Figur 2. Relative endringsrater for
havnivået (blå) og endringsrater korrigert for GIA (rød) ved norske vannstandsmålere. Feilflagget angir endringsratenes standardavvik
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ger mens de røde er korrigert for både den
vertikale bevegelsen GIA forårsaker samt
GIA sin virkning på havnivået. De påførte
korreksjonene gir ikke målinger knyttet til
den globale referanserammen, men endringsrater slik de ville fremstå dersom GIA
ikke hadde funnet sted. De korrigerte
havstigningsratene varierer fra 1,4 til 3,7
mm/år langs Norskekysten. Noe av denne
variasjonen skyldes at tidsserienes lengde
varierer. Det er interessant å merke seg at
ratene langs Norskekysten jevnt over er noe
høyere enn det globale gjennomsnittet.

Altimetrisatellittene overvåker både
det globale og det regionale havnivået
Vannstandsmålernes store svakhet er at de
kun observerer havnivået langs kystlinjene
og fra enkelte øyer. Med satellittaltimetri
kan derimot havnivået måles effektivt ute på
det åpne havet. Satellittaltimetriens æra
startet i 1973 med målinger fra den amerikanske romstasjonen Skylab. Imidlertid var
det først fra 1990-tallet at teknikken oppnådde tilstrekkelig nøyaktighet til å kunne
måle havnivåendringer. Prinsippet for denne
måleteknikken er at dedikerte satellitter
måler sin egen høyde over jordas overflate.
Dette skjer ved at satellittene sender ut korte radar- eller laserpulser som reflekteres tilbake fra jordas overflate. Ved å måle pulsens
gangtid kan avstanden mellom satellitten og
jorda bestemmes. Dersom satellittens høyde
samtidig er kjent i en referanseramme, kan
også havnivåets høyde i denne referanserammen bestemmes ved å trekke de målte
avstandene fra satellitthøyden.
Siden altimetrisatellittene flyr i repeterende satellittbaner, er de velegnet til å kartlegge endringer i havnivået med stor nøyaktighet. Viktige forutsetninger for dette er
nøyaktige avstandsmålinger, nøyaktige satellittbaner og målinger knyttet til en referanseramme som er stabil over tid. I likhet
med andre romgeodetiske måleteknikker,
påvirkes radarsignalet av atmosfæren. Ionosfærens virkning kan elimineres ved å
måle på to frekvenser eller alternativt ved å
beregne forsinkelsen fra GNSS eller DORISmålinger. For å bestemme troposfærens virkning er altimetrisatellittene utstyrt med et
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radiometer i mikrobølgeområdet. Med atmosfæriske korreksjoner påført, har avstandsmålingene en presisjon på ca 3 cm (Dumont
et al., 2009). Presis banebestemmelse oppnås i dag ved å kombinere GNSS, DORIS og
SLR. Med disse teknikkene kan satellittenes
posisjon i observasjonsøyeblikket bestemmes
med centimeters nøyaktighet. Det er verdt å
merke seg at feilen i satellittbanen forplanter seg direkte til havoverflata sin høyde.
Ablain et al. (2009) presenterer et fullstendig
feilbudsjett for havstigningrater beregnet
fra tidsserier av altimetrimålinger. Konklusjonen er at vi per i dag kan bestemme den
globale havstigningsraten med 0,6 mm/år
usikkerhet (90 % konfidensintervall).
Den store fordelen med altimetri er nær
global dekning med målinger og at målingene tilordnes en global referanseramme gjennom satellittbanene. Svakheter er at målingenes kvalitet svekkes i kystnære områder,
flere av altimetrisatellittene observerer jorda kun mellom ±66º bredde, målesystemene
er svært komplekse, og hver enkelt altimetrisatellitt har en begrenset levetid på 5–8 år.
Det sistnevnte er opphavet til begrepet flergenerasjonsproblematikk og det er en stor
utfordring å kombinere data fra etterfølgende satellitter for å bygge lange tidsserier.
Venstre del av Fig. 3 viser ca 20 år med
målinger fra de tre altimetrisatellittene TOPEX/Poseidon, Jason-1 og OSTM/Jason-2.
Denne tidsserien forteller at havnivået i
gjennomsnitt har steget med ca 3,1 mm/år.
Målingene er korrigert for GIA som påvirker
altimetrimålingene slik at den gjennomsnittlige trenden måles til å være 0,32 mm/år
mindre enn den faktisk er (Peltier, 2009).
Sammenliknet med havstigningsraten beregnet fra vannstandsmålere i perioden 1900
til 2009, er estimatet fra altimetri signifikant høyere.
Satellittaltimetri viser også at havnivået
ikke stiger like raskt alle steder (høyre del av
Fig. 3). De siste 20 årene har havet steget
raskest i det Indiske hav og vest i Stillehavet
(opptil 20 mm/år) mens havnivået faktisk
har sunket enkelte steder langs den amerikanske vestkysten (opptil –5 mm/år). Dette
skyldes i hovedsak havområdenes ulike evne
til å oppta varme og vekselvirkninger mellom hav og atmosfære. Langs Norskekysten
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Figur 3. Venstre: Det globale havnivåets utvikling observert med de tre altimetrisatellittene
TOPEX/Poseidon, Jason-1 og OSTM/Jason-2. En årlig periodisk svingning er fjernet fra dataene og i tillegg er de midlet over 100 dager. Dataseriens lineære trend er 2,8 og 3,1 mm/år
henholdsvis før og etter GIA korreksjon påføres. Høyre: Regionale havstigningsrater observert
med ENVISAT i perioden 2002 til 2010.

har havstigningsraten vært 2–5 mm/år, altså
ganske nært det globale gjennomsnittet (Cazenave & Llovel, 2010).
Foruten observasjon av havnivåendringer
er satellittaltimetri med stor suksess brukt
til kartlegging av blant annet havstrømmer,
det marine tyngdefeltet, havdybder, tidevann, og vannstand i innsjøer og vassdrag. I
årene som kommer vil altimetri også være
viktig for å validere estimater for framtidig
havnivå. De siste års målinger viser at den
faktiske globale havstigningen har vært nær
den øvre grensen til det området modellene
og scenarioene til FNs klimapanel dekker
(Church et al., 2011). Dette er en indikasjon
på at klimapanelets modeller underestimerer framtidig havstigning.

GRACE + Argo = Altimetri
Målinger av havnivået er sterkt avhengig av
en referanseramme som er stabil over tid.
Det er derfor behov for å kontrollere altimetrimålingene ved hjelp av andre teknikker
som er mindre følsomme for en ustabil referanseramme. En helt ny mulighet er å kombinere målinger fra ca 3500 Argo-flottører
med målinger fra GRACE. Argo-flottørene
måler profiler av temperatur og saltkonsentrasjon ned til 1000–2000 m dybde (www-argo.ucsd.edu). Fra disse profilene kan havnivåendringenes steriske komponent ( S& (t) ) be-
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regnes. Havnivåendringenes massekompo& (t) ) kan bestemmes fra GRACE-månent ( M
linger over havområdene på liknende vis
som GRACE måler masseendringer over isbreer. I prinsippet skal summen av målingene fra Argo og GRACE gi total havnivåend& (t) ), altså altimetrisatellittenes obring ( H
servasjonsstørrelse.
& (t) = S& (t) + M
& (t)
H

(1)

Relasjonen i Likning (1) er nærmere utforsket i blant annet Cazenave et al. (2009) og
Peltier (2009). I begge studiene analyseres
data fra den perioden både altimetri- og
GRACE-data er tilgjengelig (2003 til 2008)
og i begge studiene beregnes massekomponenten både ved å summere opp masseend& (t) ) og endringer i kontiringer i havet ( M
O
& (t) ). Disse størrelsenentale vannmasser ( M
L
ne skal være identiske: endret vannmasse i
havet må balanseres av endret vannmasse
på kontinentene. I den førstnevnte studien
& (t) og M
& (t) estimert til å tilsvare hener M
O
L
holdsvis 1,9 og 2,2 mm/år global havstigning,
mens tilsvarende tall i den andre studien er
1,95 og 2,17 mm/år.
Fra begge studiene kan det trekkes to viktige konklusjoner. For det første avhenger
& (t)
& (t) og M
det gode samsvaret mellom M
L
O
av at målingene over havet påføres en GIAkorreksjon av størrelse 2 mm/år. Dette er in-
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teressant siden det er store sprik mellom ulike estimater av denne korreksjonen. For eksempel er den estimert til å utgjøre 1 mm/år
i Leuliette & Miller (2009) mens den er nærmere 2 mm/år i Peltier (2009) og Cazenave et
al. (2009). De to GRACE estimatene gir dermed viktige betingelser for GIA korreksjonen og indikerer at den faktisk må være nær& (t) skal balansemere 2 mm/år for at M
O
& (t) .
re M
L
I tillegg gir studiene ny og viktig informasjon om sterisk havnivåendring. I følge Likning (1) kan S& (t) bestemmes ved å trekke
& (t) fra H
& (t) målt med altimetri. Dette gir
M
0,3 til 0,6 mm/år sterisk havstigning som
kan sammenliknes med direkte målinger av
S& (t) utført av Argo-flottørene (0,37 mm/år).
Det gode samsvaret demonstrerer at Likning (1) er nær ved å være oppfylt for den
perioden dataene er hentet fra. Resultatet
viser også at det steriske bidraget i perioden
2003 til 2008 har vært beskjedent sammenliknet med det steriske bidraget i det foregående tiåret (1,6±0,25 mm/år) (Bindoff et
al. 2007).
Sammenhengen i Likning (1) gir også mulighet for å isolere massekomponenten og
den steriske komponenten ved å kombinere
altimetri, GRACE og Argo. Hver enkelt komponent har sitt eget fingeravtrykk. For eksempel viser målinger fra altimetrisatellittene at havnivået de siste årene har variert fra
sted til sted. Samtidig er dette fingeravtrykket i godt samsvar med fingeravtrykket av
den steriske komponenten alene over perioden 1993 til 2001 (Lombard et al., 2009). Likheten indikerer at havområdenes ulike evne
til å oppta energi (termisk ekspansjon) er en
viktig årsak til varierende havnivåendringer
for denne perioden.
Fra en teoretisk betraktning vil også avsmelting fra isbreer, Grønland og Antarktis
påvirke verdenshavene ulikt. Faktisk er det
slik at størst havstigning vil inntreffe lengst
vekk fra isen som smelter (Farrell & Clark,
1976; Mitrovica et al., 2009). Massekomponentens fingeravtrykk inneholder derfor informasjon om hvor isen smelter. Forfatteren
er imidlertid ikke kjent med studier der det
er påvist samsvar mellom observasjoner og
det fingeravtrykket teori tilsier at endringer
i dagens ismasser forårsaker.
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Måling av havnivåendringer stiller
strenge krav til referanserammen
Presis måling av havnivåendringer stiller
noen av de strengeste krav til referanserammen som vi kan tenke oss. Spesielt vil endringer i referanserammens grunnleggende
egenskaper origo og målestokk være kritisk.
Imidlertid er det krevende å tallfeste stabiliteten til disse størrelsene siden det ikke finnes noen bedre referanseramme å gjøre sammenlikning mot. Det eneste vi kan gjøre er å
sammenlikne ulike versjoner av ITRF med
hverandre, og vurdere hvor godt ulike teknikker stemmer overens. I ITRF2008 endrer
målestokken bestemt med VLBI seg med
0,049 ppb/år (1 ppb = 10–9) sammenliknet
med målestokken bestemt med SLR. Når det
gjelder origoet i ITRF, er dette bestemt ved
hjelp av SLR alene og det er dermed ikke
mulig å gjøre noen sammenlikning med andre måleteknikker. Derimot er det mulig å
sammenlikne med andre versjoner av ITRF.
Blant annet er det påvist at origoet i
ITRF2008 endrer seg med 1,8 mm/år langs zaksen i forhold til ITRF2000 og med 0,3
mm/år langs x-aksen i forhold til ITRF2005
(Altamimi et al., 2011).
Virkningen av endringer i referanserammens definerende størrelser kan illustreres
gjennom et reelt eksempel. Utgangspunktet
er havstigningsrater fra altimetrisatelliten
Jason-1 observert i ca en halv million observasjonspunkter og beregnet med standard
satellittbaner gitt i ITRF2000. Sammenliknet med ITRF2008, har ITRF2000 et origo
som beveger seg med 1,8 mm/år i z-retningen
(Altamimi et al., 2011). Et origo i bevegelse
vil påvirke observasjoner av havnivåendringer avhengig av bevegelsens retning. For en
bevegelse langs z-aksen vil virkningen være
anti-symmetrisk om ekvator. Som vist i Fig.
4, er virkningen størst på høye breddegrader,
for eksempel langs Norskekysten. Her vil bevegelsen langs z-aksen bidra til at Jason-1
måler endringsraten til å være 1,5 til 2,0
mm/år for høy. Siden kontinenter og havområder ikke fordeler seg symmetrisk om ekvator vil origoets bevegelse også påvirke det
globale gjennomsnittet. I dette tilfellet er effekten at Jason-1 med satellittbaner gitt i
ITRF2000 måler den globale havstigningsraten til å være 0,3 mm/år lavere enn målt i
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ITRF2008. Dette viser at en endring i referanserammens origo er mest kritisk for regionale studier på høye breddegrader.
Når det gjelder usikkerheten til ITRF2000
sin målestokk, er denne tallfestet til 0,03
ppb/år (Altamimi et al., 2002). Målestokkens
endring fører til at alle punkter får en tilsynelatende bevegelse i vertikal retning målt i
ITRF. Bevegelsens størrelse er proporsjonal

med avstanden fra jordsenteret og for altimetrimålinger bestemmes virkningen ved å
multiplisere endringens størrelse med satellittens avstand fra jordsenteret. For Jason-1
innebærer dette at ustabil målestokk gir 0,2
mm/år tilsynelatende havnivåendring. Virkningen er lik i alle observasjonspunktene og
dermed vil også det globale gjennomsnittet
påvirkes tilsvarende.

Figur 4. Virkningen av et origo som beveger seg med 1.8 mm/år langs z-aksen på havstigningsrater observert med altimetri.
Feil i referanserammens definerende størrelser påvirker også endringsrater estimert fra
vannstandsmålere hvis de knyttes til den
globale referanserammen. I Collilieux &
Wöppelmann (2011) er utgangspunktet et
nettverk bestående av 27 vannstandsmålere
knyttet til ITRF2005 gjennom nærliggende
(< 20 km) GNSS mottakere. Videre antas
ITRF2005 å ha et origo som beveger seg med
1,0 mm/år i z-retning og en målestokk med
en usikkerhet på 0,5 mm/år. Til sammen gir
dette en feil på 0,69 mm/år på den globale
havstigningsraten estimert fra dette nettverket av vannstandsmålere.

Framtidens referanseramme
Eksemplene i avsnittet ovenfor viser at en
langtidsstabil referanseramme er helt avgjørende for at det skal være mulig å sammen-
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likne dagens altimetrimålinger med målinger utført tiår fram i tid. For å kvantifisere
langtidsendringer i havnivået i ITRF med
ønsket nøyaktighet, må vi derfor stille følgende krav til framtidens ITRF (Minster et
al., 2010): 1) Origoet må være stabilt innenfor 0,1 mm/år og 2) målestokken må ikke endre seg med mer enn 0,02 ppb/år (tilsvarer
0,1 mm/år vertikal bevegelse). Blant annet
kan kravene begrunnes med at avsmeltingen
fra Grønland de siste årene har akselerert
med ca 30 Gt/år2 som tilsvarer 0,1 mm/år2
akselererende havstigning. Per i dag har
ikke ITRF den stabiliteten og nøyaktigheten
vi trenger for å observere denne akselerasjonen. Og per i dag er derfor referanserammen
en begrensende faktor for å forstå havnivåendringer (Minster et al., 2010).
Det er viktig å være klar over at dagens og
framtidens ITRF må realiseres gjennom å
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kombinere de geodetiske teknikkene VLBI,
GNSS, SLR og DORIS. Hver av disse teknikkene har sine unike karakteristikker, styrker
og svakheter. Derfor er ingen av dem alene i
stand til å bestemme alle de parametrene (origo, målestokk og orientering) som trengs for å
definere og realisere ITRF. En forutsetning for
å oppnå kravene ovenfor er at måleteknikkene
knyttes sammen slik at konsistens mellom
ulike målinger oppnås. Til dette trengs samlokaliserte stasjoner, det vil si stasjoner der det
gjøres målinger med to eller flere teknikker.
På slike stasjoner er det meget viktig at vektoren mellom hvert instrument bestemmes med
minst den samme nøyaktigheten som vi krever for referanserammen. Per i dag finnes det
62 stasjoner med to teknikker, 15 stasjoner
med tre og to stasjoner med fire. På kun sju av
stasjonene er VLBI og SLR samlokalisert.
Dette er kritisk siden det er viktig å knytte
sammen den geometriske teknikken VLBI
med SLR som er følsom for jordas gravitasjonsfelt og massesenterets plassering.
Simuleringer tyder på at et homogent
nettverk bestående av 24 stasjoner med
VLBI og SLR vil alene være tilstrekkelig for
å oppnå kravene til framtidens ITRF (Minster et al., 2010). Ved å inkludere også GNSS
er det mulig at antall stasjoner kan reduseres noe. En egen satellitt (GRASP – Geodetic
Reference Antenna in Space) er også foreslått for å knytte teknikkene sammen. Simuleringer tyder på at GRASP vil gi en referanseramme der nøyaktigheten til presis banebestemmelse og posisjonsbestemmelse ved
hjelp av GNSS vil kunne forbedres med en
faktor på tre (Minster et al., 2010). Forbedret
geodetisk infrastruktur er derfor en klar forutsetning for at framtidens ITRF skal ha ønsket nøyaktighet og stabilitet.

Internasjonalt samarbeid er en
forutsetning for moderne geodesi
Internasjonalt samarbeid ligger i den globale
geodesiens natur og er en forutsetning for at
de geodetiske observasjonsteknikkene skal
kunne brukes til jordobservasjon. Et godt eksempel på internasjonalt samarbeid er den
terrestriske referanserammen ITRF som avhenger av data fra et verdensomspennende
nettverk av geodetiske stasjoner.
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Hver enkelt observasjonsteknikk er organisert i egne interesseorganisasjoner. De viktigste er IGS (International GNSS Service),
IVS (International VLBI Service), IDS (International DORIS Service) og ILRS (International Laser Ranging Service). Disse organisasjonene er underordnet IAG (International Association of Geodesy). For hver måleteknikk, er det interesseorganisasjonene
som forbereder og koordinerer innsamling av
grunnlagsdataene til ITRF, mens det er
IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) som til sist kombinerer de ulike teknikkene og beregner den
endelige løsningen av ITRF.
De senere årene har IAG etablert enda en
organisasjon, GGOS (Global Geodetic Observing System), som et bindeledd mellom de
ulike observasjonsteknikkene. Hensikten er
å skape bedre konsistens mellom ulike typer
målinger. Videre har GGOS tatt føringen når
det gjelder å definere de krav som må gjelde
for at geodetiske målinger og referanserammen skal kunne brukes til pålitelig jordobservasjon. IAG håper at GGOS med tiden
kan bli del av IGOS (Integrated Global Observing Strategy) som er underlagt UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization). Bak dette ligger
en tanke om at det er et overnasjonalt ansvar å sørge for at nødvendig geodetisk infrastruktur etableres og vedlikeholdes. Dette i
motsetning til dagens ordning der infrastrukturen etableres etter hver enkelt eiers
egeninteresse og behov.
Norge bidrar til det internasjonale samarbeidet ved å levere data fra sin geodetiske infrastruktur inn til de nevnte teknikkspesifikke organisasjonene. Verdt å nevne er det
at Kartverket er i gang med å bygge nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Når anlegget står ferdig rundt 2018, vil
dette være en fundamentalstasjon der de
geodetiske teknikkene VLBI, GNSS, DORIS,
SLR, et superledende gravimeter og en vannstandsmåler er samlet innenfor en radius av
1 km. Norge bidrar også til det internasjonale samarbeidet gjennom sitt medlemskap i
ESA (European Space Agency). ESA har de
siste årene realisert flere viktige jordobservasjonssatellitter, blant annet ENVISAT,
GOCE og Cryosat-2. Gjennom ESA sitt
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Earth explorer program og det europeiske
programmet for jordobservasjon, GMES
(Global Monitoring for Environment and Security), vil Norge i årene som kommer bidra
til flere jordobservasjonssatellitter. Norge er
også med på å finansiere utbyggingen av det
europeiske navigasjonssatellittsystemet Galileo som er ventet å være operativt fra rundt
2020. Gjennom avtaler med EU er Norges finansielle forpliktelser i utbyggingsfasen beregnet til ca 74 millioner euro i perioden
2008 til 2013 (www.regjeringen.no).
Som tidligere nevnt er det avgjørende å
kunne kombinere de ulike observasjonsteknikkene til en felles terrestrisk referanseramme. Et viktig norsk bidrag i denne sammenhengen er programpakken GEOSAT
(Andersen, 2000). Pakken er utviklet ved
Forsvarets forskningsinstitutt gjennom mer
enn 25 år og i 2009 tok Kartverket initiativ
til å videreutvikle programpakken. Som
eneste kjente programvare kan GEOSAT
samprosessere observasjoner fra flere måleteknikker (GNSS, SLR, VLBI, altimetri og
gravimetri) på observasjonsnivå. Dette
innebærer at programvaren opererer som
om alle observasjoner skulle komme fra ett
instrument. En stor fordel med denne tilnærmingen er at det vil være enklere å tildele målingene rett vekt i likningssystemet
slik at teknikkenes ulike styrker utnyttes og
svakheter reduseres. Med kombinasjon på
observasjonsnivå blir ordinær a posteriori
kombinasjon av normallikninger overflødig.
I tillegg til GEOSAT sin unike evne til å
kombinere måleteknikker på observasjonsnivå, vil GEOSAT legge ett og samme sett
med konvensjoner og modeller til grunn for
alle teknikkene. For eksempel vil samme modell brukes for å beregne troposfærisk forsinkelse for både VLBI, GNSS og DORIS. For de
stasjonene der flere måleteknikker er samlokalisert, vil det benyttes ett felles sett med
koordinater og en felles beskrivelse av stasjonens bevegelse. GEOSAT programvaren
gir også mulighet for å innføre empiriske parametre som absorberer teknikkspesifikke
feilkilder, for eksempel feil i fasesenter-definisjonene til GNSS-antennene eller feil i
vektorer mellom samlokaliserte instrumenter. Effekten av GEOSAT sine særegenheter
er at mangelen på konsistens mellom instru-
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menter og målinger reduseres og at alle
sluttresultatene blir gitt i forhold til den
samme referanserammen.
GEOSAT vil med tiden bli et viktig verktøy for overvåking av jordsystemet og for å
realisere referanserammen. Blant annet vil
Kartverket bruke GEOSAT til å beregne
egne baner for altimetrisatellitter. Dette vil
være særdeles viktig for å studere havnivåendringer i norske interesseområder på høye
breddegrader. Med GEOSAT har Kartverket
det siste året også fungert som et såkalt assosiert IVS-analysesenter. I løpet av nær
framtid håper Kartverket å bli kvalifisert til
å være ett av ti fullverdige IVS-analysesentre og dermed bidra aktivt til beregningen av
jordrotasjonsparametre og realiseringen av
ITRF.
Avsluttende betraktninger
I årene som kommer vil målingene bli flere,
hyppigere og bedre. Bedre målinger innebærer både økt nøyaktighet, høyere romlig oppløsning, kortere tid mellom repeterende observasjoner og ikke minst en referanseramme som tillater sammenlikning av målinger
spredd utover lange tidsskalaer. Fremtiden
vil vise hvordan og i hvilken grad dette kan
oppfylles. En forutsetning vil uansett være
at den geodetiske infrastrukturen styrkes
med flere samlokaliserte stasjoner og at dagens observasjonsprogrammer videreføres
og videreutvikles. Dette siste er ingen selvfølge. For eksempel er det per i dag kun en
satellitt (GRACE) som observerer det tidsvarierende tyngdefeltet og det er uvisst både
hvor lenge GRACE vil levere data og når en
eventuell etterfølger vil være i bane. Når det
gjelder observasjon av havnivået, er situasjonen også sårbar. Etter at ENVISAT sluttet å
levere data fra mai 2012 og Jason-1 ble flyttet fra sin repeterende bane, er det høsten
2012 kun Jason-2 som overvåker havnivået.
Dersom Jason-2 skulle komme til å svikte,
vil dette innebære brudd i ca 20 år med kontinuerlig overvåkning av havnivået. Slik vil
situasjonen være helt til den fransk-indiske
altimetrisatellitten SARAL/AltiKa forhåpentligvis blir skutt opp sent i 2012.
Flere av dagens jordobservasjonssatellitter er å betrakte som eksperimenter og pro-
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totyper, og også i årene som kommer vil det
være behov for eksperimentferder etter
hvert som nye konsepter og ny teknologi utvikles. Kanskje vil vi i framtiden oppleve at
for eksempel jordas tyngdefelt og havnivå
observeres av svermer av satellitter som flyr
i formasjon? Det er uansett verdt å merke
seg at nye satellittkonsepter tar lang tid å
utvikle. For eksempel tok det nærmere 30 år
å realisere konseptene som ligger til grunn
for gradiometrisatellitten GOCE (som måler
gravitasjonsfeltets dobbeltderiverte). Samtidige står vi på randen av en æra der flere av
de geodetiske måleteknikkene vil operasjonaliseres. Et eksempel på dette er Sentinelsatellittene som gjerne omtales som operasjonelle jordobservasjonssatellitter. En annen mulighet for operasjonelle anvendelser
er å utplassere sensorer for jordobservasjon
om bord på satellitter som primært har et
helt annet formål enn jordobservasjon. Et
forslag er å utplassere sensorer for altimetri
og presis banebestemmelse på de 66 planlagte neste-generasjons IRIDIUM-satellittene
som har som hovedoppgave å tilby satellittelefoni (Benveniste, 2011). Dette vil blant annet kunne redusere tiden mellom hver gang
et område observeres, en stor fordel for operasjonelle anvendelser der det er viktig å observere også særskilte og sjeldne hendelser
slik som for eksempel ekstrem vannstand og
orkaner.
Ny teknologi alene er imidlertid ikke nok.
Dette framkommer tydelig i Loomis et al.
(2011) som vurderer teknologi for GRACE
sin etterfølger. GRACE er egentlig et satellittsystem bestående av to satellitter som
kartlegger jordas gravitasjonsfelt blant annet ved hjelp av mikrobølger som måler avstanden mellom de to satellittene. Ved å erstatte mikrobølgene med en laser, kan nøyaktigheten på avstandsmålingene forbedres
fra ca 0,2 µm til ca 0,6 nm. I tillegg kan satellittenes bane reduseres fra 450 km til 250
km. Dette krever at satellittene utstyres
med et system for å motvirke luftmotstanden
fra den øvre atmosfæren. Imidlertid vil ny
teknologi alene ikke gjøre GRACE follow-on
vesentlig mer nøyaktig enn dagens målinger.
Problemet er at ulike signaler fra havet, atmosfæren og fra hydrologi skaper forstyrrende signaler i kartleggingen av tyngdefeltet.
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Studien konkluderer med at nye geofysiske
modeller er en forutsetning for å utnytte til
fulle potensialet i ny teknologi.
Hvis vi avslutningsvis skal forsøke å trekke en konklusjon, har vi antakelig bare sett
begynnelsen på jordobservasjon basert på
geodetiske observasjonsteknikker og den
terrestriske referanserammen. På samme
måte som tidligere tiders landmålere neppe
kunne se for seg dagens geodesi, vil også vi
bli overrasket over hva fremtiden vil bringe.

Takk
Takk til gode kollegaer som har lest gjennom
manuskriptet og kommet med nyttige innspill. Figur 1 er laget av Halfdan P. Kierulf.
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