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The Norwegian Mapping Authority’s Geodetic Earth Observatory in Ny-Ålesund on
Svalbard is part of a global network that is essential for satellite-based infrastructure
and provides a basis for accurate climate monitoring of the northern areas.
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Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard inngår i et globalt nett-
verk som er helt avgjørende for samfunnets satelittbaserte infrastruktur i tillegg til grunnlag
for nøyaktig klimaovervåking av nordområdene.

Jordobservatoriets VLBI antenne (VLBI –
Very Long Baseline Interferometry) tar imot
signaler fra kvasarer flere milliarder lysår ut
i verdensrommet. Dette gjør det mulig å
kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor
fort jorden roterer og jordens nøyaktige plas-
sering i verdensrommet. Kartleggingen er
nødvendig for å beregne jordobservasjonssa-
tellittenes bane. Presise satellittbaner er
nødvendig for nøyaktig klimaovervåking. 

Nytt geodetisk jordobservatorium
Regjeringen har bestemt at det skal bygges
nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund
og bevilget penger i mai 2012 i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett. Kartverket
er i gang med arbeidet etter godkjent konse-
kvensutredning og byggetillatelse høsten
2012. I 2018 skal det nye observatoriet stå
klart ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Re-
gjeringen har allerede bevilget penger til fi-
beroptisk kabel mellom Longyearbyen og
Ny-Ålesund. Arbeidet med fiberkabel ledes
for øvrig av UNINETT. 

Flere års byggearbeid
Kartverkets gamle antenne i Ny-Ålesund ble
etablert i 1993. Når det nye observatoriet

står klart i 2018, trenger Kartverket tre års
overlapp i målinger for å sikre tidsserier før
gammel infrastruktur kobles ut. Byggearbei-
dene for det nye observatoriet i Ny-Ålesund
inkluderer to nye VLBI-antenner (Very Long
Baseline Interferometry), satellitt laserin-
strument (SLR – Satellite Laser Ranging In-
strument), ny vei og instrumentbygg. Anten-
nene er i den nye standarden VLBI2010 ut-
arbeidet av International VLBI Service
(IVS). De nye antennene er mye raskere og
vil øke både kvaliteten og kvantiteten på da-
taene. De kan også måle kontinuerlig og i et
større frekvensområde. 

Understøtter klimaforskning og 
nordområdepolitikk
Et nytt observatorium med ny teknologi og
kombinasjon av flere måleteknikker vil gi
bedre nøyaktighet på målingene som inngår
i det verdensomspennende observasjons- og
forskningsnettverket. Det å samle alle de
geodetiske teknikkene på samme sted er
nødvendig for fremtidens geodetiske obser-
vatorier. Det geodetiske fagmiljøet kaller
stasjonene for fundamentalstasjoner eller
core network stations. GGOS, Global Geode-
tic Observing System har satt et mål om eta-
blering av 30 slike komplette nettverkssta-
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sjoner på verdensbasis. Dette er nødvendig
for å få en presisjon på referanserammen på
1 millimeter, og med en stabilitet på 0,1 mil-
limeter per år. En slik nøyaktighet er nød-
vendig for presis overvåking av havnivåend-
ringer. 

Videreutvikler unik programvare 
For å lykkes med GGOS mål, må både infra-
struktur gjennom komplette nettverkssta-
sjoner, og beregningsrutiner forbedres.
Kartverket overfører kompetanse på områ-
det fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
og videreutvikler en programvare som vil bli
den eneste i sitt slag som kombinerer bereg-
ninger av alle romgeodetiske teknikker på
observasjonsnivå. Programvaren står etter
planen ferdig i 2015, og Kartverket vil da
kunne levere en selvstendig beregnet global
referanseramme til det internasjonale miljø-
et. Det unike med å beregne data fra VLBI,
SLR (satellitt laserinstrument), GNSS, DO-
RIS, altimetri- og gravimetrisatellitter sam-
tidig og på observasjonsnivå, er at klimapa-
rametre som havnivå og isavsmelting kan
estimeres samtidig som referanserammen
bestemmes. Dette bidrar til en konsistent og
pålitelig bestemmelse av disse klimapara-
metrene.

Følger satellitter over polområdet
En viktig måleteknikk ved det nye observa-
toriet er satellitt laserinstrumentet (SLR).
Et SLR-instrument måler satellittenes av-
stand til jorda. SLR er faktisk den eneste
teknikken som kan måle posisjonen til jor-
das massesenter i en referanseramme. Ob-
servatoriet i Ny-Ålesund vil med et slikt in-
strument være i stand til å følge satellitter
over polområdet, en region som fram til nå er
dårlig dekket, både når det gjelder referan-
seramme, tyngdefelt og måling av hav- og is-
endringer. Observatoriet vil dermed kunne
sørge for verdens nordligste observering av
de europeiske navigasjonssatellittene Gali-
leo når disse er i full drift. Dette vil gi bedre
posisjon og tidsreferanse på satellittene i
nord. 

Sterkt bidrag globalt
Det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Åle-
sund er den eneste i det globale nettverket
som ligger så langt nord. En oppgradert sta-
sjon til en komplett nettverksstasjon vil spe-
sielt bidra til økt nøyaktighet i nordområde-
ne hvor effekten av klimaendringene kan re-
gistreres tidligst og tydeligst. Ifølge NASA
vil nye antenner i Ny-Ålesund på grunn av
sin nordlige plassering gi vesentlig bedre glo-

79 grader nord: Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund er den eneste i det
globale nettverket som ligger så langt nord. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
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bale beregninger og er et sterkt bidrag til det
verdensomfattende samarbeidet innen jord-
observasjon. 

Kartverkets arbeid i Ny-Ålesund under-
støtter klimaforskningen og er forankret i re-
gjeringens nordområdepolitikk og bidrar

også til å opprettholde forskningssamfunnet
og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift.
Satsingen er også i tråd med Svalbardmel-
dingen om at aktiviteten på Svalbard skal
tuftes på forskning ved siden av turisme og
kulldrift. 

FAKTA OM KARTVERKETS GEODETISKE OBSERVATORIUM, NY-ÅLESUND:
– Kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og nøyaktige plassering i verdens-

rommet
– Er det nordligste observatorium i sitt slag og legger grunnlag for nøyaktig klimaovervåking

i nordområdene
– Inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk og skal oppgraderes

med ny teknologi
– Skal kombinere flere geodetiske måleteknikker og blir dermed en komplett nettverkssta-

sjon i det globale nettverket av observatorier
– Nytt observatorium i drift fra 2018 

Regjeringen har bestemt at det skal bygges nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på
Svalbard. I 2018 skal det nye observatoriet stå klart ved Brandallaguna. Illustrasjon: Ram-
bøll


