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Bakgrunn (1)

� Norges offisielle høydesystem, NN1954, 
er mer en 50 år gammelt

� NN1954 ble realisert i en tid da 1. ordens 
nivellementsnett var langt mindre utbygd enn i dag.

� En hadde ikke tilstrekkelig kjennskap til verken 
landhevningen eller tyngdeverdier i nettet, -landhevningen eller tyngdeverdier i nettet, -
informasjon som er avgjørende for et homogent 
høydenett.

� Ved innføring av et nytt høydesystem står vi ved et 
veiskille. Vi skal forlate noe gammelt og mangelfullt 
og gå over til noe nytt og bedre. 



Bakgrunn (2)

� Skifte i seg selv er ikke det viktigste, 
men muligheten en får til å rette opp og 
styrke svake høydenett landet over, 
samt fjerne alle lokale høydesystem. 

� Utfordringen er klar: 
Innenfor en akseptabel arbeidsinnsats må vi Innenfor en akseptabel arbeidsinnsats må vi 
opprette et høydegrunnlag som tilfredsstiller 
behovene i overskuelig framtid.

� På samme måte som ved innføringen av EUREF89, 
ser Kartverket det som sin oppgave å etablere og 
finansiere det overordnede høydegrunnlaget



Bakgrunn (3)

� Med dagens organisering av geodata-
samarbeidet i Norge, er den eneste 
realistiske måten å få innført NN2000 
lokalt, at dette skjer gjennom Geovekst-
samarbeidet (de 6 kommunene utenfor 
gjennomfører dette i samarbeid med Kartverket). gjennomfører dette i samarbeid med Kartverket). 

� Etter en lang prosess, der saken har vært til 
behandling i Geovekst-forum hele 6 ganger, ble 
lokal innføring av NN2000 i regi av Geovekst-
samarbeidet besluttet innført i møte 15. juni 2011.

� Totale kostnader knyttet til lokal innføring av 
NN2000 er anslått til ca 25 millioner.





NN2000

� Målsettingen er innføring  av NN2000 i hele 
landet i løpet av 2014 (2015)

� Med GPS/GNSS kan vil måle (og beregne) 
ellipsoidisk høyde med stor nøyaktighet (± 1 
cm?)

� For å få en mest mulig nøyaktig ”høyde”, må � For å få en mest mulig nøyaktig ”høyde”, må 
beskrivelsen av geoiden (”nullnivået”) være god

� Målet er en best mulig HREF-modell (forskjellen 
mellom elliposidisk høyde og null-nivå for 
NN2000)
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NN2000 - gjennomføring

� Adm, prosjektledelse, kontakt mot Geodesi FK

� Synfaring og rydding K + FK

� Måling av ekstra punkt/vektorer Firma

� Analyse, måleplan og beregning GD

� Oppdatere HREF GD

� Trans. av eksisterende FKB-data FK� Trans. av eksisterende FKB-data FK

� Trans. og generering av høydekurver Firma

� Trans. av andre høydebærende data K + FK



NN2000 – transformasjon av vann

� For å sikre at alle vann har konstant høyde etter 
transformasjon til NN2000 holdes Innsjøkant og 
InnsjøkantRegulert utenfor transformasjonen.

� Innsjø (Flatepunkt) transformeres på samme måte 
som andre Flatepunkt med ..HØYDE. Deretter 
kopieres den nye ..HØYDE verdien (NN2000) til kopieres den nye ..HØYDE verdien (NN2000) til 
tilhørende Innsjøkant / InnsjøkantRegulert ved bruk 
av FYSAK kommandoen ”Kopier egenskap fra flate 
til referert linje”. 



NN2000 – anbefaling høydekurver

� Skannede og høydetilviste 5-meters ”ØK-kurver” 
skal ikke røres. Antatt nøyaktighet er i 
størrelsesorden  ±2 meter og det har liten mening 
å foreta seg noe her.

� Konstruerte kurver (1- og 5-meter) røres ikke

� Laserskanning: 
� LAS-dataene transformeres (grunnlaget)

� Det genereres nye høydekurver dersom endringene er 
større enn ± 10cm (må vurderes i det enkelte prosjekt).



NN2000 - status

� 18 kommuner har innført NN2000

� Kontrakter for GPS-målinger (med test-CPOS) er 
inngått for flere fylker

� NT (Vitec), ST (Geomatikk), SF og OA (GeoSurvey) 
(kr. 2.5 - 4.000/pkt) 

� I Akerhus er erfaringen at et stort antall av � I Akerhus er erfaringen at et stort antall av 
punktene som er oppsøkt, ikke kan benyttes

� Krav om maks 15 km til nærmeste basestasjon 
(ideelt krav som ikke alltid går).

� For å oppnå dette må det benyttes noen mobile 
basestasjoner

� Geodesi har 6 (4) basestasjoner tilgjengelig.



NN2000 – CPOS


