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Det moderne nivellement 100 år
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Per Chr. Bratheim: Modern precise levelling for 100 years

This is a popular presentation to celebrate the 100th anniversary of precise levelling in Norway. In
1916 the Norwegian Mapping Authority acquired 4 Zeiss levels with invar rods. Measurements done
with these instruments are still valid and used in the Norwegian height network. 
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Kan en 100 år gammel målemetode fortsatt
være moderne? Det kan selvsagt være delte
meninger om det, men vi mener at det abso-
lutt er tilfelle for målemetoden presisjonsni-
vellement. Denne artikkelen forteller hvor-
for det er slik.

Høyde over havet
Fjelltopper, innsjøer, veier og mange andre
objekter har en oppgitt høyde over havet. Til
noen formål er det behov for svært presise

høyder med nøyaktighet ned mot millimeter-
nivå. Til andre formål, f.eks. høyder på et
turkart, holder det lenge med høyde over
havet i hele meter. Det er flere metoder som
blir brukt for å bestemme høyder. Måling
med GPS og laserskanning fra fly gir høyder
av god kvalitet til mange formål, men skal
det måles virkelig nøyaktig er det ingen me-
tode som er bedre enn presisjonsnivellement.
Går vi nærmere inn på begrepet «høyde over
havet» så snakker vi egentlig om et nasjonalt
høydesystem. Mer om det senere.

Presisjonsnivellement
Metoden nivellement er i prinsippet ganske
enkel. Vi trenger en skala inndelt i centime-
ter eller millimeter. Kikkerten står på et so-
lid stativ og stilles opp slik at vi får en nøy-
aktig horisontal siktelinje. Stangen stilles
loddrett over det første punktet, og vi leser

av gjennom kikkerten verdien der den hori-
sontale siktelinjen treffer stangen. Så flyttes
stangen til neste punkt, og vi gjør en ny av-
lesning med kikkerten. Differansen mellom
avlesningene gir en høydedifferanse. Ved å
vekselvis flytte stangen og instrumentet og
summere høydedifferansene som bestemmes

Figur 1. Prinsippet for ni-
vellement. Høydeforskjel-
len h er differansen mel-
lom avlesningene hb og hf.
Høyden på punkt 2 = høy-
de punkt 1 + h.
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kan vi måle nøyaktige høydedifferanser over
lange avstander. Det som skiller presisjons-
nivellement fra annet nivellement er hvor
nøyaktig vi klarer å måle disse høydediffe-
ransene. Knytter vi høydedifferansene til det
nasjonale høydesystemet ved å starte målin-
gene fra et fastmerke med kjent høyde i dette
systemet, får vi nøyaktige høydeverdier på
nye fastmerker eller andre objekter. Det er
gått presisjonsnivellement langs veier og
jernbaner over hele Norge, til sammen over
30 000 kilometer. Dette nettverket danner
grunnlaget for all annen bestemmelse av
høyder over havet. Nettverket består av høy-
defastmerker langs nivellementslinjene.
Mer enn 30 000 høydefastmerker er etablert
gjennom 100 år.

Oppstarten
De første nivellerkikkertene ble vatret opp
eller horisontert ved hjelp av en libelle, slik
som vi finner på et vanlig bygningsvater.
Både kikkerten og libellen ble oppfunnet på

1600-tallet, så nivellement som metode er
flere hundre år gammel. I siste halvdel av
1800-tallet ble metoden tatt i bruk for å eta-
blere nasjonale høydesystemer i Europa.
Bygging av veier og jernbaner og høyere krav
til kvalitet på kart var blant årsakene til at
det var behov for mer nøyaktige høyder.
Den første beslutningen om å utføre presi-
sjonsnivellement i Europa ble tatt på Den
mellomeuropeiske gradmålingskonferanse i
Berlin i 1864. Denne kommisjonen var forlø-
peren til dagens International Union of Geo-
desy and Geophysics, IUGG. I Norge tok det
sin tid før det ble bevilget penger til dette ar-
beidet. Først i 1887 fikk Norges geografiske
oppmåling (Kartverket) kr. 2000 til nivelle-
ment. Dette var et beskjedent beløp selv et-
ter datidens pengeverdi, og arbeidet gikk
derfor svært langsomt. I 1912 var det etter
25 år til sammen etablert 887 kilometer ni-
vellement på Østlandet.

Starten på det moderne nivellement
Mange faktorer påvirker nøyaktigheten på
de nivellerte høydene. Presis horisontering
av instrumentet, korrekt lengde på niveller-
stengene og korrekt avlesning er blant de

Figur 2. Høydefastmerke fra 1922.

Figur 3. Høydefastmerke fra 2008.

Figur 4. Presisjonsnivellement i 1920-årene.
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viktigste faktorene. I 1916 ble det anskaffet
nytt utstyr. Det ble innkjøpt to Zeiss presi-
sjonsnivellerkikkerter med såkalt mikrome-
terskrue som gjorde det mulig å løfte og sen-
ke siktelinjen slik at man kunne lese av 1/20
mm på stangen. De nye nivellerstengene var
utstyrt med skala på invarbånd. En av de
største svakhetene med det tidligste utstyret
var at nivellerstengene var av tre, noe som
medførte at stengenes lengde varierte litt
med temperatur og fuktighet. Invar er et me-
tall (legering) som i liten grad påvirkes av
temperatur-endringer.

Det nye utstyret ble tatt i bruk for første
gang 17. juli 1916 på en strekning ved Mari-
stuen på veien fra Fillefjell til Lærdal. Med
det nye utstyret kunne man nivellere mye
mer nøyaktig enn tidligere. Med dagens ut-
styr kan vi måle enda mer nøyaktig, men
kvaliteten på utstyret som ble anskaffet i
1916 var så god at de aller fleste målinger
som er utført siden 1916 er med i bestemmel-
sen av grunnlaget for det nasjonale høyde-
systemet vi har i dag. Derfor regnes 1916
som starten på det moderne presisjonsnivel-
lement i Norge, og vi kan i 2016 markere
hundreårsjubileet.

Normal null – det første nasjonale 
høydesystemet
I tidligere tider bestemte man høyder i for-
hold til midlere havnivå i nærheten. For høy-
deangivelser på datidens kart var denne me-

toden god nok, men som utgangspunkt for et
nasjonalt høydesystem bestemt med presi-
sjonsnivellement var det behov for noe mer
presist. I 1888 ble det derfor etablert en
vannstandsmåler i Kristiania, og den var ut-
gangspunktet for det første nasjonale høyde-
systemet i Norge, Normal Null av 1890. Se-
nere ble det etablert et fundamentalpunkt
ved NGO sin bygning i St. Olavs gate 32 i
Kristiania der høyden var knyttet til vann-
standsmåleren.

Normal Null av 1954 – NN1954 
Det ble etablert flere vannstandsmålere
langs kysten i første del av 1900-tallet. Ar-
beidet med presisjonsnivellement fortsatte,
og i 1954 ble det besluttet å realisere et nytt
nasjonalt høydesystem som fikk betegnelsen
NN1954. Høydesystemet var basert på mid-
delvannsberegninger for alle vannstandsmå-
lerne langs kysten fra Oslo til Heimsjø i Sør-
Trøndelag. Det ble etablert et nytt funda-

Figur 5. Startpunktet for det første nivelle-
ments-strekket med nytt utstyr. Fastmerket
eksisterer fortsatt etter 100 år.

Figur 6. Det første fundamentalpunktet i Oslo.

Figur 7. Fundamentalpunktet ved Tregde.
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mentalpunkt ved Tregde i Mandal kommu-
ne. I årene 1916 –1953 var det nivellert to-
talt 8468 km langs veier og jernbaner. Det
var flest linjer på Østlandet med noen forbin-
delser over til Vestlandet. Nord for Stjørdal
var det en enkelt linje til Mosjøen. Nettet ble
utvidet og fortettet etter hvert som veinettet
ble bedre utbygget. 

NNN1957 – Nordnorsk Null av 1957
På grunn av manglende veiforbindelser var
det tidligere ikke mulig å etablere et sam-
menhengende nivellementsnett for hele
landet. Det ble derfor etablert et eget nord-
norsk høydesystem, NNN1957. Høyde-
systemet var basert på middelvann for
vannstandsmålerne i Narvik og Evenskjer.
Etter hvert ble flere vannstandsmålere til-
knyttet dette høydesystemet. Først i 1974
ble det nivellert en forbindelse mellom
NN1954 og NNN1957. Etter hvert fant man
ut at høydeforskjellen mellom systemene
var så liten at de kunne slås sammen. Fra
1996 ble derfor NN1954 det offisielle høyde-
systemet for hele Norge.

NN2000
Det ble etter hvert behov for å etablere et
nytt høydesystem til erstatning for
NN1954. Moderne satellittbaserte måleme-
toder blir stadig mer nøyaktige og avslører
feil i det gamle høydesystemet, som er de-
formert på grunn av landhevning. NN2000
er en del av et felles europeisk høydesystem.

Det er ikke knyttet til vannstandsmålere
langs kysten som de eldre høydesystemene,
men har utgangspunkt i det felles europeis-
ke nullnivået Normaal Amsterdam Pejl,
NAP og er knyttet til jordas tyngdefelt. Vi
ønsker at vann skal renne nedover, og vann
følger tyngdekraften. Moderne høyde-
system er derfor nødt til å knyttes til tyng-
defeltet. Sverige og Finland er endret sine
høydesystem til det samme europeiske høy-
desystem slik at vi nå har samme system i
alle tre land og ikke lenger «høydesprang»
over grensen. Alt presisjonsnivellement fra
1916 til i dag, mer enn 30 000 km, inngår i
grunnlagsnettet for NN2000 i Norge. En del
av dette er nivellert av Jernbaneverket. I
2016 har mer enn halvparten av Norges
kommuner tatt i bruk det nye høyde-
systemet NN2000.

Målemetoder og utstyr
Zeiss-utstyret som ble anskaffet i 1916–1919
var i bruk helt til 1946. Da ble det anskaffet
nye Wild-instrumenter og stenger av tilsva-
rende type som Zeiss-utstyret. Utstyret ble
senere fornyet ved behov. Utstyret ble bedre
og mer nøyaktig for hver gang det ble kjøpt
nytt, men prinsippet var det samme: Høy-
presisjonslibelle for nøyaktig horisontering,
avlesningsmikrometer og stenger med invar-
bånd-skala.

I 1980 ble det satt i gang motorisert nivel-
lement. Instrument og nivellerstenger ble

Figur 8. Bilnivellement 
på Stoppen i Lier. 
Foto: Are Janson
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montert på biler, noe som gjorde at arbeidet
kunne gå raskere enn tidligere. Dette virket
fint, men det var betydelig mer omnivelle-
ment enn tidligere.

I 1996 ble det for første gang tatt i bruk di-
gitalt nivellerutstyr. Samtidig gikk man over
til å nivellere til fots igjen, bl.a. fordi bilpar-
ken var gammel og nedslitt og ikke tilpasset
digital utrustning. Det viste seg at fotnivelle-
ment med digitalt utrustning var like effek-
tivt som tradisjonelt bilnivellement. Dessu-
ten hadde fotnivellement langt større fleksi-
bilitet og kortere opplæringstid. Med digitalt
utstyr registrerer instrumentet stangavles-
ningen automatisk, og data overføres direkte
til en PC. Dette gjør at arbeidet går betydelig
raskere enn fotnivellement med det gamle
utstyret, i tillegg til at en rekke feilkilder
som skrivefeil blir eliminert. Denne metoden
er fortsatt i bruk i 2016.

Hva med de neste 100 år?
Presisjonsnivellement er den mest nøyaktige
målemetoden for bestemmelse av høyder over
havet, men den er kostbar og tidkrevende.
Samtidig ser vi at andre metoder som GPS-
måling blir stadig bedre. Men for å oppnå god
høydebestemmelse med GPS kreves det et
svært godt høydegrunnlag, og det får man i
dag kun ved presisjonsnivellement kombinert
med tyngdemålinger. Tyngdemålingene er
nødvendige for å knytte høydesystemet til jor-
dens tyngdefelt. Uten denne tilknytningen ri-
sikerer vi at det ser ut som vann renner oppo-
ver. Grunnlaget for innføring av det nye høy-
desystemet NN2000 er i 2016 på det nærmes-
te ferdigstilt, men vi ser allerede nå at det er
behov for ytterligere forbedring av høyde-
grunnlaget i mange deler av landet, spesielt i
kystområdene. I de nærmeste årene må vi
derfor fortsette med både presisjonsnivelle-
ment og tyngdemåling slik at vi kan møte
økte krav til høydegrunnlaget i fremtiden.

Figur 9. Presisjonsnivellement i Finnmark i 2015.
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