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Samfunnsutviklingen går sin gang og er i
stor grad drevet av økonomisk effektivise-
ring gjennom blant annet teknologiutvik-
ling. Dette er også i stor grad drivende ele-
menter innenfor vårt eget fagfelt – geodesi.
Utviklingen av det globale satellittnaviga-
sjonssystemet GPS var i sin tid sterkt revo-
lusjonerende for vår hverdag i Geodesidivi-
sjonen. Bruken av GPS gjorde det mulig å
foreta en fullstendig ny oppmåling av Norge
innenfor en tidsramme på 14 år. Til sammen-
likning var det gamle nasjonale nettverket,
NGO1948 basert på målinger utført gjennom
en periode på 80–90 år.

Geodesidivisjonen nådde i 2007 noen vik-
tige milepæler. Norges nye nasjonale hori-
sontale grunnlag for stedfesting – landsnet-
tet, ble i løpet av 2007 ferdig målt. 2007 ble
også året vi fikk etablert et sammenheng-
ende nettverk av nivellementslinjer som
dekker hele landet, og da inngår data så
langt tilbake som til 1916. 

Nå ligger det en stor utfordring på oss i å
stoppe opp litt, kikke inn i krystallkula og
anta hva vi bør ta til med for å møte de kra-
vene vi står ovenfor om noen år. Som nasjo-
nal fagmyndighet innen området geodesi har
vi et ansvar for at våre brukere får tilfred-
stilt sine krav også i fremtiden. I denne sam-

menheng har vi valgt å se frem mot 2015. Vi
vet at det tar tid å gjøre endringer innen vårt
fagfelt, nettopp derfor er det så viktig å be-
strebe seg på å ligge foran den generelle
samfunnsutviklingen på området. 

Geodesi i Norge – 
Hva kan fremtiden bringe?
I fremtiden vil stedfesting være en helt na-
turlig del av vår hverdag. Vi blir utstyrt med
elektroniske enheter som gjør det meste for
oss, navigasjon og lokalisering av andre in-
kludert. Nøyaktigheten er god, bedre enn 1m,
og det spesielle er at dette fungerer like godt
innendørs som utendørs. For den profesjonel-
le bruker finnes det ved hjelp av noe mer av-
anserte og kostbare brukerenheter mulighe-
ter for stedfesting på 1cm nivå. Tilgjengelig-
heten er høy – en kan nær sagt foreta stedfes-
ting hvor som helst, uavhengig av vegetasjon
og annen skjerming på stedet. I tillegg vil
brukeren få oppgitt, med høy grad av pålite-
lighet, hvilket nøyaktighetsnivå en i øyeblik-
ket er i stand til å foreta stedfesting med. Alt
dette foregår på en terminal som viser oppda-
terte detaljerte kart som bakgrunnsinforma-
sjon, og det er selvfølgelig godt samsvar mel-
lom kartet og stedfestingen som foretas.
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Fremtiden representerer dessverre også
en tid der klimaendringene er en stadig stør-
re utfordring for oss. Ismasser smelter ned,
havtemperaturen øker, havnivået stiger og
havstrømmene står i fare for å endres. Alt
dette vil påvirke livsgrunnlaget på jorden.
Noen land vil risikere tap av landareal som
en følge av havstigningen. Og når en vet at
mange av verdens mest mangfoldige og pro-
duktive økosystemer ligger i kystområdene
sier det seg selv at denne utviklingen er
uheldig. Hvis havnivået stiger med en meter,
vil så mye som 80 prosent av Marshall-øyene
og 17,5 prosent av Bangladesh forsvinne un-
der vann.

I andre land som for eksempel Norge er
det andre konsekvenser som blir mer synli-
ge. Mye av infrastrukturen i havneområder
og strandsonen vil bli berørt, og både plan-
verk og byggeforskrifter vil bli påvirket av
dette. Enkelte steder kan de økonomiske
konsekvensene bli svært omfattende. For na-
turlige økosystemer vil klimaendringene
kunne komme raskere enn systemene klarer
å tilpasse seg, og det vil være en fare for at
enkelte truede arter utryddes. Regionale
temperaturendringer og endringer i ned-
børsmønstre vil endre vilkårene for jordbru-
ket. Ekstreme værforhold som storm og flom
kan få endret hyppighet og styrke. Mulige
helsemessige virkninger kan være at syk-
dommer som ikke er vanlige på våre bredde-
grader forflytter seg nordover som en konse-
kvens av et varmere klima.

Tatt i betraktning de alvorlige konsekven-
sene klimaendringene vil kunne få, er det
viktig å ha et godt underliggende materiale
for å kunne si noe sikkert om hvordan utvik-
lingen faktisk har vært. Eksempler på spørs-
mål som reiser seg er: Hvor stor er egentlig
reduksjonen av Grønlandsisen? Hvor mye
tynnere er havisen i polhavet i ferd med å
bli? Er det havet som stiger, eller er det lan-
det som synker? Er havstrømmene i ferd
med å endre seg, og hvor hurtig går denne ut-
viklingen? Ser vi endringer i jordaksens hel-
ningsvinkel, på tilsvarende nivå som i stein-
alderen for seks til åtte-tusen år siden? I
Steinalderen var det i følge yr.no høye tem-
peraturer og trolig var de høyere enn vi til nå
har opplevd i Norge og i nordlige områder
som en følge av de menneskeskapte klima-

endringene. Årsaken til dette var at jordak-
sens helningsvinkel og jordens plassering i
jordbanen gjorde at jorden var nærmere so-
len om sommeren, noe som bidro til at sol-
innstrålingen om sommeren var 10 prosent
høyere enn i dag.

Når en over tid bygger seg opp erfaring
med utviklingen i klimaparameterne som
nevnt ovenfor, vil en med større sikkerhet
kunne anslå utviklingen videre fremover og
gjennom dette lettere kunne treffe de rette
beslutningene om ulike tiltak som bør iverk-
settes. I denne sammenhengen spiller geode-
sien en vesentlig rolle. Vi kan ikke gjøre noe
med utviklingen, men vi representerer et
nødvendig instrument for overvåkning av
endringer i enkelte klimaparametere. Det å
kunne foreta stedfesting på 1 centimeter
nivå setter krav til en god geodetisk referan-
seramme, men det å overvåke endringer i de
ulike klimaparemeterne setter om mulig
enda strengere krav til en geodetisk referan-
seramme.

Referanseramme
Begrepet referanseramme er sentralt i geo-
desien – faktisk er det å produsere en så god
referanseramme som mulig kjerneoppgaven
for en geodet. For å forklare begrepet refe-
ranseramme, er det nødvendig å ta tak i en
forklaring på noen av geodesiens store utfor-
dringer.

Jordkloden er å betrakte som en «gele-
klump» med et hardt tynt skall på overfla-
ten. Jordskorpeskallet er sammensatt av fle-
re plater som beveger seg fritt og uavhengig
av hverandre over den flytende magmaen
som ligger like innefor det ytre skallet. Noen
steder beveger platene seg mot hverandre og
andre steder fra hverandre. Dette gjør at vi
opplever jordskjelv og vulkanutbrudd. Is-
land er et eksempel på et sted hvor to plater
er ferd med å gå fra hverandre. Den østlige
delen av Island ligger på en plate som beve-
ger seg nordøstover, mens den vestre delen
er i ferd med å bevege seg nordvestover. I til-
legg til disse jordskorpebevegelsene roterer
jordkloden rundt sin egen akse med en vold-
som hastighet og påvirkes av ytre faktorer
som for eksempel månens bevegelser. Alt
dette gjør at jordskorpen er i stadig bevegel-
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se. Faktisk hever og senker jordskorpen seg
med om lag 20 centimeter hver sjette time,
som en følge av påvirkning fra månen. Som
en følge av den voldsomme rotasjonshastig-
heten på om lag 1670 km/t, målt ved ekvator,
får jorden en utposning ved ekvator og en
flattrykning ved polene. Og som en konse-
kvens av at isen som under siste istid lå over
Skandinavia, nå er borte, hever faktisk land-
områdene seg den dag i dag.

Alle former for stedfestet informasjon kan
avtegnes i et kart. Dette krever imidlertid at
informasjonen har en referanse i form av en
koordinat, gjerne kjennetegnet av en nord, øst
og en høyde verdi. I dag benytter de aller fles-
te av oss det globale satellittnavigasjonssyste-
met GPS til stedfesting på en eller annen
måte og får med dette ut en nord, øst og høy-
deverdi. Koordinatsystemet som GPS benyt-
ter har nullpunkt, eller såkalt origo, i jordens
massemiddelpunkt. Satellittene som danner
utgangspunktet for stedfesting på jorden, be-
veger seg rundt jorden i en høyde på om lag
20.000 kilometer og har sine koordinater rela-
tivt til nullpunktet i jordas indre. En utfor-
dring for bruk av systemet til stedfesting på
jordens overflate er at jordskorpen er i stadig
bevegelse. Når vi virkelig har behov for høy
presisjon, ved bruk av globale metoder, vil
ikke en detalj som ble stedfestet for 20 år si-
den bli stedfestet med samme verdier i dag.

I Norge er det besluttet at Euref89 skal
være det systemet vi skal benytte som ut-
gangspunkt for alle former for stedfesting.
Euref89 er i Norge tilgjengeliggjort gjennom
om lag 12.000 koordinatfestede fastmerker
fordelt over hele landet.

Disse fysiske fastmerkene utgjør vår na-
sjonale geodetiske referanseramme. I global
sammenheng har disse fastmerkene koordi-
natverdier som i 1989 var sammenfallende
med de koordinatverdiene de globale satel-
littnavigasjonssystemene gav oss. Siden den
gang har den jordskorpeplaten som Norge
befinner seg på, flyttet seg om lag 30 centi-
meter. Som en følge av at isen som engang
dekket våre landområder, er borte, har lan-
det i Trysil hevet seg tilsvarende 11 centime-
ter i samme periode. 

På samme måte som nasjonale referanse-
rammer har vi også globale referanseram-
mer. De globale referanserammene oppdate-
res og forbedres jevnlig. Til dette benyttes
blant annet et verdensomspennende nett-
verk av GPS stasjoner, som kontinuerlig
overvåker bevegelsene i jordskorpa. Dette er
i utgangspunktet ikke godt nok, derfor be-
nyttes også andre teknikker som VLBI (Very
Long Baseline Interferometry), SLR (Satelli-
te Laser Ranging) og tyngdemålinger som
komplimenterende teknikker. Hver av disse
teknikkene har sine svake og sterke sider,
derfor er det resultatet av en kombinasjon
som gir de globale referanserammene –
ITRF (International Terrestrial Reference
Frame).

Det faktum at jorden er en «levende» pla-
net som stadig er i bevegelse, gjør det til en
utfordring å stedfeste informasjon med høy
presisjon. Når en bruker relative teknikker
med måling mot faste punkter og tradisjo-
nelle terrestriske metoder til stedfesting, er
dette uproblematisk så lenge en opererer
innfor mindre regionalt avgrensede områder
– da merkes ikke bevegelsene på samme må-
te. Men det å benytte globale absolutte syste-
mer til stedfesting i en nasjonal referanse-
ramme, setter krav til at en har god kunn-
skap om avvikene mellom den nasjonale og
de globale referanserammene. 

Innføringen av en dynamisk referanseram-
me ville forskånet oss for mange utfordringer.
I en dynamisk referanseramme er tiden inn-
ført som den fjerde dimensjon. Stedfesting
måtte i denne sammenhengen vært forbundet
med bestemmelse av en nord, øst, høyde og en
tidskomponent. Fenomenene med bevegelser
i jordskorpen ville dermed vært ivaretatt
gjennom tidskomponenten. Den kanskje stør-

Figur 1, Fastmerke klargjort for flyfotografe-
ring.
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ste utfordringen i denne sammenhengen ville
vært å lage digitale kartsystemer som ivare-
tok denne fjerde dimensjonen. Overgangen til
Euref89 har imidlertid vært en kraftanstren-
gelse, og dette vil være en nasjonal referanse-
ramme som er god nok til de aller fleste for-
mål i en god tid fremover. For enkelte og spe-
sielle høypresisjonsanvendelser tror jeg like-
vel vi vil se de første eksemplene på bruk av
dynamiske referanserammer innefor perio-
den fremover mot 2015.

Mål for Geodesidivisjonen 
For virksomheten frem mot 2015 har vi med
utgangspunkt i stortingsproposisjonen og
blikket inn i krystallkula satt oss følgende
tre hovedmålsettinger

– Brukerne kan foreta høypresisjons sted-
festing bedre enn 1 cm i en nasjonal refe-
ranseramme med fremtidsrettede globale
målemetoder og høy integritet. 

– Geodetiske teknikker er så presise at geo-
desien gir et vesentlig bidrag til den totale
forståelse av fysiske prosesser som for ek-
sempel klimaendringer og naturkatastro-
fer.

– Bidra til at EGNOS og Galileo ikke blir
dårligere i norske områder enn i resten av
Europa.

Hvordan foreta 
stedfesting på 1cm nivå?
Med hovedmål 1 mener vi at en fortrinnsvis i
sann tid skal kunne foreta stedfesting som
ikke avviker med mer en 1 cm i forhold til et
landsnettpunkt i både grunnriss og høyde.
Dersom systemet ikke er i stand til å gi den-
ne nøyaktigheten skal brukeren få beskjed
om dette gjennom å bli varslet i sann tid – in-
tegritet.

For brukeren som i fremtiden skal stedfes-
te en eller annen detalj og legge den inn i ek-
sisterende kartgrunnlag, blir denne jobben
relativt enkel. Det skjer ved å trykke på noen
få knapper på en elektronisk enhet. Når det-
te en gang blir en realitet, er det som en kon-
sekvens av at vi har et godt og rikelig data-
grunnlag for å kunne bestemme både globale
og nasjonale referanserammer, samt at vi

har en velfungerende teknologisk infra-
struktur både i rommet og på bakken. Deler
av infrastrukturen er global i form av satel-
littnavigasjonssystemer og andre deler av in-
frastrukturen er nasjonal gjennom nødven-
dig bakkeinfrastruktur.

Det vil skje en enorm utvikling innenfor
satellittnavigasjonssystemer i tiden frem-
over. GPS og Glonass moderniseres og får
med dette flere frekvenser til bruk. Samtidig
er Galileo under utvikling. Til sammen vil
disse tre systemene gi oss omlag 80 satellit-
ter som går i bane rundt jorden. I østlands-
området vil dette gi om lag 25–30 samtidig
synlige satellitter. En markant forbedring i
forhold til dagens situasjon. Tilgjengelighe-
ten vil øke og som en følge av kraftigere sa-
tellittsignaler vil en også, til enkelte formål,
kunne benytte seg av signalene innendørs.

Når systemene og frekvensene blir flere,
åpner dette opp for helt nye måter å foreta
stedfesting på. Flere frekvenser gjør blant
annet at en, i langt større grad enn i dag, blir
i stand til å eliminere den største feilkilden
vi sliter med – ionosfærens påvirkning på sa-
tellittsignalene. I et langtidsperspektiv er
det realistisk å anta at stedfesting med høy
nøyaktighet, blir mulig med utgangspunkt i
data direkte fra satellitt. Resultatet av sted-
festing som foregår på denne måten vil bli i
forhold til en global referanseramme, og der-
som en ønsker å kombinere resultatet med
kart i en nasjonal referanseramme, må en
vite noe om overgangen systemene i mellom.
Slik situasjonen er i dag, og i de nærmeste 6-
7 årene, er vi avhengig av en relativt om-
fangsrik bakkeinfrastruktur som støtte til
satellittnavigasjonssystemene, for å komme
ned på ønsket nøyaktighetsnivå. CPOS tje-
nesten er i dag basert på en bakkeinfrastruk-
tur med maksimal avstand mellom stasjone-
ne på om lag 70 kilometer. CPOS er et nasjo-
nalt støttesystem til de globale satellittnavi-
gasjonssystemene, og selv om CPOS internt
opererer i en global referanseramme vil bru-
keren få koordinater i en nasjonal referanse-
ramme. Vår utfordring er å få samsvar mel-
lom resultater fra CPOS og landsnett i det
aktuelle området. På mange måter blir
CPOS den nye måten å distribuere den na-
sjonale referanserammen ut til brukerne på.
Vi er vant med at den nasjonale referanse-

KP2-08.book  Page 76  Friday, June 6, 2008  11:07 AM



Kommende utfordringer for Geodesidivisjonen, Statens kartverk

KART OG PLAN   2–2008 77

rammen er tilgjengligjort gjennom fysiske
fastmerker i landsnettet. Nå vil bruk av
CPOS gi deg koordinater i overensstemmel-
se med den nasjonale referanserammen.
Vårt mål er også å sørge for at brukeren får
et varsel dersom tjenesten ikke gir den nøy-
aktigheten som er å forvente. Med dette kan
en legge det meste av dagens kontrollrutiner
med gjentakende målinger og kontroll mot
etablerte fysiske fastmerker på hylla, en
gang for alle.

Som nevnt virker det som om utviklingen i
et langtidsperspektiv går mer og mer i ret-
ning av stedfesting basert på signaler direk-
te fra satellitt. Dette setter strenge krav til
kunnskap om avvik mellom de nasjonale og
de globale referanserammene. Metoden gir
koordinater relatert til en global referanse-
ramme, mens det vanligvis er mest interes-
sant å få koordinatene relatert til en nasjo-
nal referanseramme. I skrivende stund har
ikke Geodesidivisjonen god nok kunnskap
om hvordan Norge forflytter seg, hever seg
og eventuelt deformeres i forhold til å nå må-
let om stedfesting på 1centimeter i en nasjo-
nal referanseramme. Denne kunnskapen må

bygges opp over tid og må baseres på bruk av
data både fra vår permanente geodetiske in-
frastruktur og gjentakende målekampanjer i
spesielt utvalgte fastmerker fordelt over hele
landet.

Her er det en direkte sammenheng mel-
lom datagrunnlag og kvalitet. Jo mer infor-
masjon vi har om bevegelser i jordskorpen, jo
bedre blir modellen for overgang mellom de
to referanserammene.

For øyeblikket benytter vi en vertikal refe-
ranse for høydebestemmelse som ble etablert
i 1954. Grunnlaget for en vertikal referanse
legges gjennom bruk av nivellement og her er
det mindre vesentlig hvor gammelt nivelle-
mentet er dersom en er i stand til å ta land-
hevningen i betraktning når en bestemmer
grunnlaget. Referansen fra 1954 skal moder-
niseres for å tilfredsstille morgendagens krav
til nøyaktighet. I 2007 fikk vi etablert et sam-
menhengende nettverk av nivellementslinjer
som dekker hele landet, og da inngår data så
langt tilbake som til 1916. I Norge er det med
dette gått om lag 40.000 kilometer nivelle-
ment og etablert nesten 20.000 høydefast-
merker. Dette nettverket henger sammen

Figur 2, SATREF kontrollsenter. Herifra driftes blant annet CPOS tjenesten.
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med de øvrige linjene i de Nordisk landene og
nullpunktet ligger i Amsterdam. Nå gjenstår
det å foreta en fortetting av nettverket slik at
vi får brakt den nye vertikale referansen ut i
hver enkelt kommune. Litt forenklet kan en
si at en ved å kombinere nivellementsdata
med informasjon om geoidens forløp, og høy-
der gitt av satelittnavigasjonssystemene (el-
lipsoidiske høyder) får en HREF modell som
sluttresultat. En modell som beskriver avvik
mellom Norges nye vertikale referanse -
NN2000, og de høyder satellittnavigasjons-
systemene gir. HREF-modellen vil for bru-
kerne sørge for at satellittbasert stedfesting
gir høyder relatert til Norges vertikale refe-
ranse NN2000.

Geoiden er den flaten som havets overflate
ville hatt, dersom det ikke var for tidevann,
havstrømmer og påvirkning av været. Denne
flaten tenker en ført inn under land. Når en
ved hjelp av ellipsoidiske høyder skal beskri-
ve terrengformasjoner kan en komme i den
situasjon at beskrivelsen tilsier at vann til-
synelatende må renne oppover. Vi vet at det-
te er en fysisk umulighet. Korrekte terreng-
beskrivelser får en først når en en benytter
geoiden som referanse.

Å bestemme geoiden er en komplisert opp-
gave, og for å gjøre det trenger en tyngdeda-
ta. Geodesidivisjonen sitter på store meng-
der med tyngdedata fra hele landet. Dette er
relative målinger som ikke direkte sier noe
om tyngdens akselerasjon, før de er blitt
knyttet til det nasjonale tyngdenettet. Dette
nettet er igjen forbundet med internasjonale
nett av tyngdemålinger. Den senere tids tek-
nologiske utvikling med absolutt gravimeter,
dvs. instrumenter som bestemmer tyngdens
akselerasjon med stor nøyaktighet, åpner for
en forbedret geoide gjennom å reberegne
tyngdedataene knyttet opp mot slike abso-
luttmålinger.

Nye satellittsystemer som GRACE (Gravi-
ty Recovery and Climate Experiment) og
GOCE (Gravity field and steady-state Ocean
Circulation Explorer) åpner for muligheter
til en ytterligere forbedret geoide. GRACE og
GOCE har sin store styrke i at de fanger opp
den langbølgede delen av tyngdefeltet. Det
vil være en stor fordel å knytte tyngdedatae-
ne også til data fra disse satellittene. Den en-
delige geoiden som bestemmes, vil danne ut-
gangspunktet for den HREF-modellen som
vil bli utarbeidet i forbindelse med innførin-
gen av NN2000.

For å kunne nå målet om stedfesting på 1
centimeter nivå, dreier det seg om å forbedre
den nasjonale geodetiske referanserammen,
bygge opp kunnskap om avvik mellom de glo-
bale og de nasjonale referanserammene og å
videreutvikle CPOS til å støtte opp om satel-
littnavigasjonssystemene som kommer. En
annen sak er at også de globale referanse-
rammene må forbedres, men denne jobben er
vi ikke alene om. Innenfor faget geodesi, er
det etter hvert etablert flere samarbeidsfora
internasjonalt. De fleste av disse er basert på
frivillige bidrag og her bidrar Geodesidivisjo-
nen på ulike måter. 

Hvordan bidrar geodesien 
til overvåkning av ulike 
klimaparametere?
Med hovedmål 2 mener vi at de geodetiske
referanserammene skal være så gode at de
legger et solid og nødvendig fundament for å
kunne si noe sikkert om endringer i fysiske
prosesser på jordkloden. Jordkloden er en le-

Permanent geodetisk stasjon
med GPS

Kontrollsenter

Figur 3, Deler av Geodesidivisjonens geode-
tiske infrastruktur. Oversikt over kontinuer-
lige operative GNSS mottakere. 
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vende planet, og det foregår kontinuerlig
endringer i jordens form, gravitasjonsfelt og
rotasjonshastighet. Dette foregår som en
konsekvens av ulike faktorer, deriblant også
klimaendringer og naturkatastrofer.

Arbeidet med overvåkning av fysiske pro-
sesser på jordkloden, er helt avhengig av å
ha en godt definert global referanseramme
som et utgangspunkt. Globale problemstil-
linger må tas hånd om globalt, derfor er det
meste av det frivillige internasjonale geode-
siarbeidet underlagt en organisasjon med
betegnelsen International Association of
Geodesy, IAG. IAG har en lang rekke under-
grupperinger som hver for seg representerer
en grunnpilar innen geodetiske teknikker.
Grupperingene koordinerer hver for seg na-
sjonale aktiviteter på globalt nivå. De viktig-
ste er: International- GNSS Service (IGS),
VLBI service (IVS), Laser Ranging Service
(ILRS), Gravimetric Bureau (BGI), Geoid
Service (IGeS), og Earth Rotation and Refe-
rence Systems Service (IERS).

Som en overbygning til disse grunnpilare-
ne har IAG nedsatt en gruppering som har
fått betegnelsen Global Geodetic Observing
System – GGOS. GGOS representerer den
geodetiske løsningen for jordobservasjon og
bidrar med nødvendig informasjon til sam-
menslutningen Group on Earth Observation,
GEO. GEO ble etablert som en konsekvens
av en forespørsel fra «the World Summit on
Sustainable Development» i 2002, og en fore-
spørsel fra G8 landene – verdens 8 ledende
industrialiserte land. 

Geodesidivisjonen bidrar til det internasjo-
nale geodesiarbeidet på flere måter. Vi leve-
rer blant annet data fra enkelte av våre kon-
tinuerlige GPS stasjoner til IGS, Internatio-
nal GNSS Service. Deres viktigste oppgave er
å beregne og tilgjengeliggjøre presise globale
baneparametere for navigasjonssatellittene.
Disse baneparameterne må harmonere med
gjeldende globale referanseramme, ellers vil
det ikke bli samsvar mellom de koordinatver-
dier satelittnavigasjonssystemene gir og ek-
sisterende kartrunnlag. Andre former for bi-
drag fra Geodesidivisjonen er drift av et geo-
detisk observatorium i Ny-Ålesund på Sval-
bard. Her opererer vi ei VLBI antenne og et
superledende gravimeter (SG).

Very Long Baseline Interferometry (VL-
BI), er et målesystem som med utgangs-
punkt i stjernene overvåker jordens bevegel-
ser med tanke på bevegelser i jordskorpa,
jordrotasjonshastighet, jordaksens helnings-
vinkel og jordens plassering i jordbanen. Da-
gens satellittnavigasjonssystemer er totalt
avhengig av støtte fra VLBI systemene for å
kunne fungere tilfredsstillende. Antenna i
Ny-Ålesund inngår i et globalt nettverk be-
stående av 30 stasjoner. Målemetoden er ba-
sert på at parvise stasjoner som ligger svært
langt fra hverandre (derav navnet Very Long
Baseline) observerer samtidig til samme
stjerne. En stasjon som ligger så nært pol-
punktet som Ny-Ålesund, kan delta i parvise
observasjoner med alle andre stasjoner på
den nordlige halvkule. Målestasjonen i Ny
Ålesund fungerer dermed som et nav som bi-
drar til effektivisering av målemetodene og
forbedring av måleresultatene. 

For å få noe ut av dataene fra disse stasjo-
nene, må dataene sammenstilles av en så-
kalt korrelator. På global basis finnes det
kun et fåtall av disse. Dataene som produse-
res i Ny-Ålesund sendes over til en av korre-
latorene for videre bearbeiding. 

For å kunne levere bidrag som er i tråd med
anbefalninger fra GGOS må VLBI systemene
verden over moderniseres. Moderniseringen
av VLBI koordineres og styres av IVS, Inter-
national VLBI Service. For antenna i Ny-Åle-
sund betyr dette at det absolutt bør investeres
i nytt måleutstyr. Vi trenger ei ny og raskere
antenne, systemer for styring og overvåkning
av utstyret, og nye systemer for lagring av da-

Figur 4, VLBI antenna i Ny-Ålesund
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ta. I tillegg må dataoverføringen fra stasjonen
koples til resten av verden via et høyhastig-
hets datanettverk (høyhastighets internett).
Og her er det snakk om overføring av enorme
datamengder i sann tid. 

Vårt superledende gravimeter (SG) benyt-
tes blant annet til overvåkning av tidejord.
På lik linje som havet påvirkes av månen og
gir tidevann, blir også jordskorpen påvirket.
Månen trekker selvsagt mindre på jordover-
flaten enn på havets overflate, men tidejord
utgjør om lag 20 centimeter. Ved bruk av me-
toder for stedfesting basert på signaler di-
rekte fra satellitt, er tidejord en effekt som
en må ta hensyn til for å oppnå høyere nøy-
aktighet. Et superledende gravimeter benyt-
tes også til å måle effekten av atmosfærisk
trykk på jordkloden, og er så følsomt at det
kan registrer jordskjelv selv på motsatt side
av jordkloden. 

Dataene fra vårt gravimeter i Ny-Ålesund
er sammen med dataene fra VLBI antenna
og data fra de kontinuerlige GPS stasjonene,
et bidrag til det internasjonale samarbeidet
om å forbedre de ulike globale referanseram-
mene. Uten betydelige frivillige nasjonale bi-
drag, ville det neppe vært mulig å etablere en
global referanseramme som et fundament
for nøyaktig stedfesting og jordobservasjon. I
tiden fremover står det internasjonale miljø-
et ovenfor en stor utfordring i å få den globa-
le referanserammen god nok til å gi et pålite-

lig grunnlag for overvåkning av endringer i
klimaet. Nå har vi hørt at VLBI miljøet har
fått nye krav på seg i denne forbindelsen.
VLBI miljøet står med dette ovenfor tunge
investeringer i form av tunge teknologiske
løft. Også innen andre områder er det mye
som kan gjøres. Måten en i dag kombinerer
data fra alle de geodetiske teknikkene på, er
langt i fra optimal. I denne sammenhengen
har vi folk i Norge, som innehar unik kunn-
skap om alternative måter å gjøre dette på.
Faktisk er metoden enestående i verden. Me-
toden går ut på å kombinere alle typer geode-
tiske data i en og samme beregningsopera-
sjon. Slik det fungerer i dag beregner hver
enkelt teknikk sin egen løsning, før løsninge-
ne totalt sett sammenstilles i en såkalt kom-
binasjonsberegning. Utfordringen blir å få
utnyttet den unike kompetansen Norge har
på dette området, slik at vi får bygget opp
operative systemer som bidrar til bedre glo-
bale referanserammer.

Geodesiens største bidrag til klimaover-
våkning er gode referanserammer. Faktisk
er det slik at det ikke er mulig å lage pålite-
lige modeller for havnivåendringer, avsmel-
ting av ismasser, jordens massebalanse, eller
endringer i jordrotasjon uten at en har gode
referanserammer liggende i bunnen. En stor
del av jordobservasjonen som i dag gjøres,
foretas ved hjelp av ulike jordobservasjons-
satellitter. Dersom disse skal kunne gi noe
fornuftig informasjon, må vi ha eksakt infor-
masjon om posisjonen på disse satellittene til
en hver tid. Tenk deg en satellitt som kart-
legger havets overflate. 1 meter feil i posisjo-
nen på satellitten fører direkte til en feil i ha-

Figur 5, Ny-Ålesund som navet i et VLBI
nettverk på den nordlige halvkule.

Figur 6, Figuren viser retning og hastighet
på havstrømmer i Norskehavet.
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vets overflate på 1 meter. Ikke nok med det,
men kartlegging på den sørlige halvkule skal
også stemme overens med kartlegging på
den nordlige halvkule. Til dette trengs presi-
se globale baneparametere for disse jordob-
servasjonssatellittene, ellers vil vi få uover-
ensstemmelse mellom de ulike kartlegginge-
ne som foretas.

Geodesien har innenfor grunnpilaren
tyngdemålinger fått et nytt satellittsystem
til bruk – GRACE. I løpet av året får vi for-
håpentlig et system til, gjennom det euro-
peiske GOCE. Dette er lavbanesatellitter
som basert på GPS og mikrobølge måletek-
nikk kartlegger jordens totale gravitasjons-
felt i løpet av relativt kort tid. Dette åpner
opp for nye anvendelser av geoiden. Ved å
kombinere informasjon om geoiden og infor-
masjon om havets overflate, er det mulig å
kartlegge retning og hastigheter på de store
havstrømmene. Ved å gjøre dette gjentaken-
de over tid, vil en kunne observere eventuelle
endringer. Eventuelle endringer i golfstrøm-
men vil raskt kunne avsløres ved hjelp av
denne teknikken.

Når en skal overvåke eventuelle konse-
kvenser av havnivåendringer, må en være i
stand til å skille informasjon om landmasse-
nes nivåendring fra havnivåenes nivåend-
ring. Verden over er det utplassert et relativt
tett nettverk av vannstandsmålere som i
kombinasjon med satellitteknikker overvå-
ker jordens generelle havnivå. Utfordringen
er imidlertid at vannstandsmålerne heller
ikke nødvendigvis står i ro. I Norge er det
slik at landet fortsatt er i ferd med å heve
seg, etter at isen som lå over Skandinavia
forsvant etter siste istid. Dette krever at en
ikke bare overvåker hvordan havet stiger i
forhold til vannet, men at en også overvåker
hvordan landet eventuelt beveger seg. Til
denne jobben kan en benytte seg av presis
stedfesting ved hjelp av satellittnavigasjons-
systemer, men også dette krever en underlig-
gende pålitelig referanseramme. Dette må
også være den samme referanserammen som
ligger til grunn for de satellittene som kart-
legger havets overflate, ellers vil det bli man-
glende samsvar i de ulike måtene å betrakte
fenomenet på. Det råder stor uenighet om
hvor stor vannstandsøkningen vil bli i tiden
fremover. Det vi imidlertid kan anslå, med

relativt høy grad av sikkerhet, er at landet i
Osloområdet vil heve seg med om lag 49 cen-
timeter i løpet av de neste 100 årene. For å
finne netto vannstandsøkning må en trekke
fra faktisk landhevning i betraktningsperio-
den. Vi har altså ingen reel økning i vann-
standen før vannstandsendringen overskri-
der effekten av landhevningen.

Geodesiens primære oppgave er, og blir, å
sørge for at det finnes pålitelige nasjonale og
globale referanserammer. Referanseramme-
ne er et nødvendig utgangspunkt for å kunne
si noe sikkert om eventuelle endringer i kli-
maet. Når det gjelder å utarbeide klimamo-
deller er det andre miljøer som først og
fremst må ta tak i dette, men vi vil sannsyn-
ligvis på en eller annen måte, enten direkte
eller indirekte, være en naturlig samarbeids-
partner.

Hvordan bidra til at EGNOS og Galileo 
fungerer like godt i Norge som i 
sentrale deler av Europa?
Med hovedmål 3 mener vi at vi skal overvåke
hvordan de europeiske systemene EGNOS
og Galileo fungerer i Norge, sammenliknet
med hvordan de fungerer lenger sydover i
Europa. Samtidig skal vi sørge for å rappor-
tere inn avvik slik at Norge har en mulighet
til å påvirke den videre utviklingen til egen
fordel. 

EGNOS er i utgangspunktet et støttesys-
tem for GPS som i noen grad forbedrer nøy-
aktigheten, men siden EGNOS først og
fremst er et system for navigasjon, er det å
ivareta integriteten som er den viktigste
oppgaven til dette systemet. Med dette me-
nes at systemet selv skal melde fra, dersom
du ikke kan stole på at du får den nøyaktig-
heten du er lovet. 

Galileo vil bli den globale satellittbaserte
standarden for sivil navigasjon i Europa.
Fullt operativt vil Galileo bestå av 27 satel-
litter og i tilegg til disse vil det være 3 reser-
ver. Galileo vil tilby en lang rekke tjenester.
Disse tjenestene vil bli definert gjennom
analyser av brukernes behov. Noen av tjenes-
tene vil bli tilbudt direkte av Galileo gjen-
nom signaler fra satellitt, mens andre vil bli
tilbudt i kombinasjon med andre systemer. 

01_KP02-08_Opseth.fm  Page 81  Friday, June 6, 2008  1:33 PM



Per Erik Opseth

82 KART OG PLAN 2–2008

Geodesidivisjonen har gjennom flere år
vært delaktige i utviklingen av EGNOS. Det
var interessen for denne typen systemer, sett
i forhold til utviklingen av SATREF systeme-
ne, som gjorde at vi så tidlig som i 1995 valg-
te å gå aktivt inn i utviklingen. Siden den tid
har vi vært med og vi var faktisk vertskap for
et av to kontrollsentre i EGNOS Test Bed
helt frem til sommeren 2006. Med dette har
vi opparbeidet oss solid kompetanse og erfa-
ring som vi nå tar med oss videre når vi skal
ta fatt på arbeidet både mot hovedmål 1 og 3.

I den senere tid har vi med støtte fra blant
annet Norsk Romsenter påvist behovet for
flere bakkestasjoner i EGNOS for å oppnå
bedret ytelse i nordområdene. Dette medfør-
te at Norsk Romsenter i 2006 ba Eurpean
Space Agency (ESA) om å starte et prosjekt
for å forbedre EGNOS dekningen på nordlige
breddegrader. Dette førte frem, og nå er sys-
temet bedret gjennom ny bakkeinfrastruk-
tur etablert på Jan Mayen og Svalbard.

Fra og med 2008 står det i Geodesidivisjo-
nens tildelingsbrev at vi skal bidra til den
norske tilknytningen til posisjoneringssyste-
mene EGNOS, Galileo og GPS. Vi tar med
dette fatt på oppgaven om å bygge opp en tje-
neste som har til hensikt å overvåke syste-
mene på nordlige breddegrader. Vi har alle-

rede mye på plass gjennom en solid infra-
struktur, men vi trenger flere folk som kan
bistå. Vi regner med å benytte inneværende
år til å klargjøre vår egen rolle på dette om-
rådet.
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