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InnholdInnhold

•Status
•Hvordan gjør vi det?
•Noen problemstillinger



Innføring av NN2000 i kommuneneInnføring av NN2000 i kommunene



NN2000 ÷ NN1954NN2000 ÷ NN1954
Definisjonsforskjeller:
1. Referanseår
2. Fundamentalpunkt
3. Fristilt fra middelvann
4. Høydetype
5. Permanent tidejord



Veien fram til NN2000Veien fram til NN2000
Analyse av 
ellipsoidiske

høyder

Nye GNSS/NIV-punker:
1 GNSS i nivellementspunkt
2 Nivellement til landsnettspunkt

Nye GNSS-
målinger

Forbedret 
HREF-modell

Forbedret 
ellipsoidiske

høyder

NN2000-
høyder i

Landsnettet

Høyde-
transformasjons-

modell

Transformasjon av 
databaser med 

høydebærende data

Fylkeskartkontor Geodesidivisjonen



Kvalitetsmål og 
høydeklasser
Kvalitetsmål og 
høydeklasser

•Standard avvik Generell statistikk
•Relativ pålitelighet Største feil mellom nabopunkt
•Absolutt pålitelighet Største feil relativt nærmeste kjentpunkt

A B C F
Standard avvik <6 mm <8 mm <10 mm >10mm

Relativ pålitelighet 6 ppm
+6 mm

6 ppm
+10 mm

6 ppm
+15 mm

Absolutt pålitelighet <8 mm <12 mm <15 mm >15 mm



TilleggsmålingerTilleggsmålinger
• Eksisterende nivellerte landsnettpunkt skal 

nymåles

• Punkter i høydeklasse C og F er også kandidater 
for nymåling

• Basert på nytte og måleforhold bestemmer 
Geovekstpartene hvilke punkter som skal styrkes

• Geodesi lager måleplan



MålingerMålinger
• Kampanjer

•5 døgns måling. Prosessering i Bernese
•Hovedsakelig i nivellerte punkt
•10-20 km mellom målepunktene

• Vektorer
•2 nye vektorer til målepunktene som skal styrkes
•Div. kommersiell programvare

• C-pos
•Ved oppsett og nedtagning av antennen



Eksempel Rogaland
Før og etter tilleggsmåling
Eksempel Rogaland
Før og etter tilleggsmåling



IGS05N og revidert 
EUREF89
IGS05N og revidert 
EUREF89

• Målinger og høydeberegninger gjøres i IGS05N

• Kampanjepunktene betraktes som kjente

• De ellipsoidiske høydene transformeres til EUREF89

• Horisontalkomponentene i EUREF89 endres ikke



Eksempel på målenettEksempel på målenett
Kampanjemålinger Vektorer



Href og geoideHref og geoide

NN2000

EUREF89-revidert



Hvilken geoide?Hvilken geoide?
NKG1996.bin

Beregnet av Nordisk Kommisjon for geodesi i 1996
Brukt i HREFNN1954

NMA2013v30.bin
Beregnet av Kartverket i 2013
Brukes i HREFNN2000

NKG2014.bin
Klar fra NKG i 2014/2015



NKG96 versus NMA2013_v30NKG96 versus NMA2013_v30
Validation in Trøndelag Deviation in GNSS/levelling points.

NKG96 NMA2013_v30

RMS 2.4 cm RMS 3.6 cm



Eksempel ekstremEksempel ekstrem
NMA2013v30.bin
Avviker ca 15 cm over 4 
km sammenlignet med 
GNSS/NIV-punkt



NN2000 i LandsnettetNN2000 i Landsnettet

Nivellerte punkter
• Via geopotensialer til normalhøyder

Øvrige landsnettpunkt
• Nivellerte punkter holdes fast
• Vektorer og Cpos-målinger korrigeres med Href-

modell
• Samlet utjevning



Justeringspunkter for HrefJusteringspunkter for Href
• Alle nivellert landnettpunkt 
brukes i utgangspunktet som 
justeringspunkt

• I tillegg kommer kampanje-
målte nivellementspunkt

• Tvilsomme punkt fjernes. 
For eksempel ustabile punkter.



TransformasjonsmodellTransformasjonsmodell
Minste kvadraters kollokasjon.

3.grads polynom som trend.
Filtrering i fellespunktene.
Prediksjon i et 3x3 km grid. (0.025°x0.050°)

1. runde
Kovariansensfunksjonens halveringsdist.:35 km
Std. avvik: Signal 2.6 cm, Støy 1.4 cm

2. runde 
Kovariansensfunksjonens halveringsdist.:5km
Std. avvik: Signal 1 cm, Støy 1 cm



FellespunktFellespunkt



Nyeste modellerNyeste modeller

Href:
HREF2014B_NN2000_EUREF89.bin
(HREF2014B_NN2000_IGS05N.bin)

Transformasjon:
NNTrans2014B.bin



Takk for oppmerksomheten!


