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The author was director of The Geodetic Institute, Norwegian Mapping and Cadastre Authority from
1986-2006. During this period the technology for most geodetic data collection methods changed from
a groundbased to a space-based system. This created tremendous new challenges for the geodetic au-
thorities, but also new opportunities for users. The article provides an overview of the developments
including new real time services that have been implemented and change in the orientation of geod-
esy toward a greater emphasis on earth observation activities. The author reflects on the develop-
ments and possible future directions for the field of geodesy. 
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Den teknologiske utvikling de siste 10 årene
har ført til at geodesien har endret seg funda-
mentalt med påfølgende konsekvenser både
for tilretteleggere og brukere. Gevinstene har
vært store og mulighetene så mange at noen
allerede for 20 år siden sa at «bare fantasien
setter begrensninger». Og vi har fått oppleve
nye brukerområder som bare noen få år tidli-
gere var helt ukjent. Det ble altså riktig som
enkelte sa at fantasien ikke strakk til og å få
oppleve dette innen vårt eget fagområde har
vært både stort og berikende.

For mange utøvere i faget har overgangen
vært omfattende. I løpet av ganske få år har
friluftsglade geodeter sett at krevende topp-
turer til fjerntliggende triangelpunkter er
blitt avløst av korte avstikkere til GPS punkt
bare noen meter fra vegkanten. Her er det
antagelig geodetens koner og barn som ju-
bler mest fordi de slipper at mann og far er
borte sammenhengende i flere måneder på
sommeren. For geodetene, kan de glede seg
over at regnekapasiteten både på stormaski-
ner og pc`er har økt så mye at beregningsar-
beidet har fått et helt annet og langt mer in-
teressant innhold.

Den store overgangen kom med naviga-
sjonssatellittene GPS (Global Positioning
System). Den teknologiske og operative de-
len av GPS var helt styrt av det amerikanske
forsvaret, men signalene fra satellittene tok
en del sivile forskere tak i for å utvikle an-
vendelser som den sivile verden var opptatt
av. Høypresisjonsanvendelser var derfor ho-
vedsakelig bare en sivil virksomhet i de før-
ste årene. Først etter Gulf-krigen, når den
såkalte kirurgisk krigføring ble viktig både
militært og politisk, ble det litt andre hold-
ninger på den militære side.

Fra midten av 1980-tallet og utover ble det
gjort noen viktige avklaringer. I USA la
NASA og NGS (National Geodetic Survey) et
globalt nettverk av følgestasjoner som
grunnlag for den sivile utnyttelsen. Sentrale
forskningsinstitusjoner i Europa (hovedsa-
kelig i Tyskland og Sveits) gikk imidlertid for
kontinentale løsninger. I Norge så vi at med
store hav- og polare områder og et tilsvaren-
de utilgjengelig Sovjetsamvelde, at vi i meget
stor grad var utsatt for å bli et svakt dekket
utkantområde i en europeisk løsning. Vi
valgte derfor å delta i den globale løsningen
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og opprettet sterke relasjoner til våre ameri-
kanske samarbeidspartnere. Dette ble og er
fortsatt en viktig hjørnestein i den nasjonale
geodetiske virksomheten i Norge.

I Norge var vi ikke godt rustet til å ta i
bruk den nye teknologien. I 1986 hadde ikke
Geodesidivisjonen GPS utstyr, mens en dy-
namisk leder for Sjøkartverket hadde sørget
for at de hadde to geodetiske mottagere. Men
året etter kunne Norge plassere to perma-
nente stasjoner i det globale nettverket. For
å få en god geometrisk løsning var det allere-
de da ønskelig å få en stasjon på Svalbard,
men i datidens situasjon med store logistiske
utfordringer, ble Tromsø valgt som den best
egnede nordlige stasjon. 

Fra norsk side ble det også lagt vekt på at
GPS-stasjonene burde samlokaliseres med
andre fundamentale teknikker som VLBI
(Very Long Baseline Interferometry) for der-
med lett å kunne sammenstille helt uavhen-
gige teknikker. Den eneste VLBI stasjonen i
Nord-Europa på den tiden var Onsala Obser-
vatoriet utenfor Gøteborg. Etter henvendel-
ser til svenskene ble det enighet om at den
andre norske GPS mottageren skulle plasse-
res slik at Onsala Observatoriet kunne inngå
i det globale nettverket. Dette la også grunn-
laget for et tett og godt samarbeid med Onsa-
la-miljøet som skulle vise seg til å bli til stor
hjelp senere. Den norske mottageren ble stå-
ende lenge, og først da neste generasjons
GPS mottagere ble tilgjengelig, ble den skif-
tet ut med en svenskseid. Det var dette nett-
verket av GPS følgestasjoner som i starten
bare besto av 8 stasjoner totalt, som etter
hvert har utviklet seg til det som i dag er
kjent som IGS (International GNSS Service).
Det er en av hovedbidragsyterne til å be-
stemme nåtidens globale referanseramme og
består nå av over 300 permanente stasjoner. 

I begynnelsen etablerte de forskjellige
rombaserte teknikkene sine egne referanse-
rammer. Men for å kunne opprettholde lang-
tidsstabilitet er det bare VLBI-teknikken
som kan gi et grunnleggende bidrag. Den nye
felles referanserammen ITRF (International
Terrestrial Reference Frame) bygger på ob-
servasjoner både fra GPS, SLR (Satellite La-
ser Ranging) og VLBI for å kunne gi en god
terrestrisk referanseramme. Fra norsk side
ble det viktig å bygge opp nødvendig kompe-

tanse på flere av disse områdene med GPS og
VLBI som de viktigste i starten.

Det nære samarbeidet med USA førte til
at vi fikk låne mobilt VLBI utstyr. Det var
montert på store amerikanske semitrailere
for henholdsvis antenne-rigg og datakon-
trollsentral. Dette tunge utstyret var dårlig
egnet til kjøring på norske veier, men med
dyktig personell ble det mulig å gjøre en rek-
ke observasjoner både i Tromsø og Trysil.
Det ble også mulig å få utstyret på ferje til Is-
land og gjort observasjoner der. I nært sam-
arbeid med staben på den tyske geodetiske
fundamentalstasjonen Wettzell ble det også
gjort observasjoner på flere stasjoner i Euro-
pa, helt ut til Azorene. Disse observasjonene
var tilgjengelige for de tidligste beregninger
av EUREF, den europeiske tilpasningen av
ITRF i 1989.

Det ble også gjort forsøk på målinger med
SLR, en teknikk som gir det beste grunnlag
til bestemmelse av jordsenteret. Både Trysil
og Tromsø har spesialfundament for mobilt
SLR utstyr, men det var få institusjoner som
hadde slikt utstyr tilgjengelig, og det ble
bare mulig å gøre SLR observasjoner i Trom-
sø. Utstyr og mannskap kom fra Nederland.

Samarbeidet med USA førte også til at ab-
solutt tyngde kunne måles på flere av de nor-
ske permanente stasjonene. Etter hvert ble
også andre permanente stasjoner i Norden
inkludert. Det er spesielt hyggelig å se at
dette arbeidet nå føres videre av UMB (Uni-
versitetet for miljø- og biovitenskap) som har
anskaffet nytt absolutt gravimeter og der-
med kan bistå med observasjoner i det nor-
ske nettverket samt bygge opp en ny og
framtidsrettet kompetanse på det geofysiske
område.

For den geometriske delen hvor VLBI, GPS
og SLR er de grunnleggende teknikker, kom
vi best i gang med GPS og VLBI. Permanente
GPS stasjoner ble etter hvert bygget i flere
deler av landet og etter hvert kalt SATREF
(SATellittbaserte Referanse-stasjoner). De
skulle utgjøre hovednettverket i de nasjonale
støttesystemer for sanntidsposisjonsbestem-
melse. Innen VLBI håpet vi at amerikanerne
ville gi oss et av de mobile VLBI anleggene på
langtidsleie og det ble gjort målinger mens
utstyret sto i Trysil i nærmere ett år. Omor-
ganisering av virksomheten i USA og reduk-
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sjon i deres budsjetter førte imidlertid til at
utstyret ble kalt tilbake og plassert på God-
dard Space Flight Center utenfor Washing-
ton DC som en del av NASAs virksomhet.

Men den faglige støtten fortsatte og det er
ingen tvil om at en god del forberedelser og
presentasjoner fra våre amerikanske kolle-
ger førte til at miljøvernminister Torbjørn
Berntsen besluttet at det skulle bygges et
geodetisk observatorium med en 20m VLBI
antenne i Ny Ålesund på Svalbard (se figur
1). En drøm ble til virkelighet og en ubeskri-
velig seiersfølelse spredte seg da Kong Ha-
rald foretok den offisielle åpning i august
1995. Vårt permanente geodetiske observa-
torium på Svalbard som ble en del av det glo-
bale nettverk av fundamentalstasjoner, ble
vist stor internasjonal oppmerksomhet.

VLBI antennen i Ny Ålesund har en over-
flate på over 300 m2 som skal rettes mot må-
lepunkter over hele himmelhvelvingene.
Med nærmere 200 tonn i bevegelse er det
ikke mulig å gjøre observasjoner på kontinu-
erlig basis på tilsvarende måte som med
GPS. Men med stadig økende krav til nøyak-
tighet, vil den største utfordringen videre for
VLBI observasjoner bli å finne løsninger på
en hyppig oppdatering av jordens oriente-

ringsparametre, EOP (Earth Orientation Pa-
rameters). Dette er VLBIs viktigste bidrag
til referanserammen. Dette gir nye utfor-
dringer både til utformingen av infrastruk-
tur og dataoverføring.

I Europa var det mye av den første inter-
nasjonale geodetiske aktiviteten konsentrert
i hovedsak rundt arbeidet med Europeisk
Datum, ED. Senere kom EUREF, det nye eu-
ropeiske referansesystem knyttet til ITRF.
Men da den europeiske romfartsorganisasjo-
nen ESA besluttet at de skulle bygge et euro-
peisk satellittnavigasjonssystem Galileo, ble
det mye oppmerksomhet rettet mot utviklin-
gen av denne teknologien. Kartverket fikk
tidlig kontakt med ESA og det ble gjort en bi-
lateral avtale om samarbeid. Kontrollsenter
for sanntidstjenestene i SATREF skulle bru-
kes for testing av ESA systemet EGNOS
(European Geostationary Navigation Over-
lay System). Denne testaktiviteten utført på
den såkalte ESTB (EGNOS System Test
Bed), har pågått kontinuerlig fram til 2006 og
det diskuteres nå om en videreføring.

De nye målemetodene med satellittbasert
utstyr ga målenøyaktigheter og en homogeni-
tet som var langt bedre enn det de klassiske
nettene ga. Men renoveringer med GPS må-
linger ble utført i det gamle nettet. Derfor var
mye tilrettelagt da de nye stamnettmålinge-
ne ble beregnet rundt 1995. Fortetningen av
stamnettet med landsnett i kommunene som
også inkluderer mesteparten av de klassiske
målingene, gikk raskt og det forventes at alle
landets kommuner vil ha et landsnett i
EUREF89 i løpet av 2008. Kommunenes ar-
beid med å få lagt sine data over til
EUREF89 har etter hvert skutt fart (se figur
2). Med EUREF på plass vil neste store opp-
gave for geodetene bli nytt nasjonalt vertikalt
grunnlag. 

Med muligheter til langt større nøyaktig-
het og kort observasjonstid har overvåkning
av installasjoner og miljørelaterte tilstander
blitt aktuelle nye oppgaver. Innsynkningsmå-
linger av oljeplattformer gjøres nå på konti-
nuerlig basis for flere oljeselskaper. Det er for
slike observasjoner vi også ser de strengeste
nøyaktighetskravene og krav til langtidssta-
bilitet. Fra oljeindustrien etterspørres en re-
feranseramme på mm-nivå og en langtidssta-
bilitet i 50 års perspektiv. Et annet behov ser

Figur 1 Ny Ålesund Geodetiske Observatori-
um med sin dominerende 20 m (diameter)
VLBI antenne
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vi fra observasjon av havnivåendringer. For
de siste 100 år er den anslått til 1,7 mm +/–
0,3 mm/år. For de siste 15 år viser målinger en
sterk økning med 3,2 mm +/– 0,4 mm/år.

Referanserammen kan nå bestemmes ned
mot 1cm nivå og man trenger fortsatt mange
år med observasjoner for å fastlegge nivået
på havnivåendringene. Med bedre nøyaktig-
het i bestemmelsen ville vi raskere kunne be-
stemme svingningene i endringene, noe som
er nødvendig for å kunne gi pålitelig infor-
masjon om hvordan endringene skjer.

Utviklingen av andre nye satellittsyste-
mer som måler gravitasjonsfeltet kan med
stor nøyaktighet bestemme geoiden og havo-
verflatens dynamiske topografi. Dette gir
viktig bidrag til å modellere havstrømmer og
transport av varme i havene. Statens kart-
verk har sammen med flere forskningsinsti-
tutter deltatt i forskningsprosjektene GOCI-
NA (Geoid and Ocean Circulation in the
North Atlantic) og OCTAS (Ocean Circula-
tion and Transport between North Atlantic
and the Artic Sea), se figur 3. Her gir nye an-
vendelser av geodesien en indikasjon på at
den rombaserte virksomheten vil få en bety-
delig større virksomhet rettet mot jordobser-
vasjon og klimarelaterte problemstillinger.

Å utnytte navigasjonssatellittene til presi-
sjonsmålinger er for geodetene den mest sen-
trale utfordring. Det gjelder for bestemmelse
av referanserammen som tidligere omtalt,
men også for nye anvendelser hos brukerne.
De permanente GPS stasjonene i det norske
SATREF systemet for kontinuerlig overvåk-
ning av referanserammen, ga også mulighe-
ten til å generere korreksjoner for å forbedre
nøyaktigheten for sanntidsbrukere. Ved å
fortette med permanente GPS stasjoner mel-

Figur 2 Viser status på fremdriften på overføring av data til EUREF89 i kommunene

Figur 3 Kart over prosjektområdene for GO-
CINA og OCTAS
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lom SATREF-stasjonene ned til ca 70 km,
kunne en nettverksberegning gi nøyaktighe-
ter ned mot cm-nivå. Knyttet opp mot mobil-
telefon-nettet er det etablert en sanntidstje-
neste, CPOS – Cm POSisjonering, for de
mest bebygde områder i Sør-Norge (se figur
4). På grunn av ekstra kostnader forbundet

med kommunikasjon og tilleggsutstyr er tje-
nesten avgiftsbelagt. Den blir utbygd etter
avtale med brukerne og i løpet av vinteren
2006/2007 vil store deler av Troms bli dekket
(se figur 5). Andre områder står for tur. For-
delingen av brukergruppene vises i figur 6.

Figur 4 Referansestasjoner og dekning for CPOS-tjenesten i Sør-Norge
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Til slutt vil kanskje noen uttalelser gi grunn-
lag for refleksjoner:

«For 20 år siden - ville vi trodd det var mulig
å bruke GPS for maskinstyring», 

ref. tidl. anleggsingeniør

«GPS systemet er underlagt militær kon-
troll, men det påpekes at Galileo som er et si-
vilt system, må betraktes som SAMFUNNS-
KRITISK INFRASTRUKTUR», 

ref. Sårbarhetsutvalget.

«I løpet av neste 20-årsperiode vil et DYNA-
MISK REFERANSESYSTEM være etablert
på globalt nivå og tatt i bruk i Norge», 

ref. tidl. direktør for Geodesidivisjonen,
Statens kartverk

«Innen år 2100 kan havnivået ha steget så
mye at konsekvensene kan føre til sammen-
brudd i verdensøkonomien», 

ref. Verdens Naturfond Norge

«Som grunnlag for planlegging, sikrings- og
beredskapstiltak for framtidige havnivåend-
ringer, bør det internasjonale geodetiske fag-
miljøet bidra med en nøyaktig referanseram-
me som gjør det mulig å oppdatere endringer
i havnivå i løpet av relativt kort tid», 

uttalelse fra NASA representant

Og helt til slutt en påminnelse:

First,
do the RIGHT THINGS
then
do those THINGS RIGHT!

Takk for et hyggelig og givende samarbeid!

Figur 5 Utbyggingen i Troms og deler av nabofylkene

Figur 6 Diagrammet viser fordeling av bru-
kergruppene
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