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Sammendrag 
 

Fastmerker etableres for å oppnå et stabilt punkt med så lav punktdeformasjon som mulig. Så 

langt det er mulig velges også områder med faste, stabile masser for plassering av fastmerker. 

Av flere årsaker kan det likevel være nødvendig å etablere fastmerker i løse masser. Løse 

masser er mer utfordrende da disse er mer eksponert for destabilisering. Konstruksjoner som 

fastmerker i løse masser blir da en utfordring. Hvordan skal disse etableres, hvor mye 

fundamentering og hvordan konstrueres dette på effektiv måte som både ikke blir for kostbar 

og samtidig gir et resultat med akseptabel punktdeformasjon. 

Det er ulike løsninger per i dag. Statens vegvesen har sin løsning som kalles søyler. Det er 

lange jordspyd som nedpresses 2-3 meter ned i jorda med en justerbar tilkobling over bakken 

for å vatre søylen. Det er gjort innmålinger av et utvalg av 4 slike søyler langs E18 i Østfold. 

Det ble gjort innmålinger i forkant og etterkant av en vintersesong (2016/2017) for å se på 

effekten av en vintersesong. Det er også innhentet data på punktene fra etableringen i 2006 og 

gjort sammenligninger.  

Resultatene viste at det var mindre endringer opptil 11 mm på vintersesongen (2016/2017), 

men endringene er i størrelsesorden rundt standardavviket og mindre enn toleransegrensen. 

Derfor kan man ikke konkludere med noen signifikant endring. Det var data tilgjengelig fra 

etableringen i 2006, uten dokumentasjon på datakvalitet. Resultatene fra 2006-2017 viser noe 

større endringer, opptil 40-50 mm, men her var det flere usikkerhetsfaktorer som gjør at man 

ikke kan konkludere med noen signifikant endring heller her.  

Det er også diskutert hvilke vilkår som skal til for å få mye bevegelser i jordmassene og som 

kan resultere i punktdeformasjon av konstruksjoner som fastmerker. Finkornete masser med 

rikelig tilgang på vann vil være mer mottagelig for prosesser som telehiv enn grovkornete 

masser med lav tilgang på vann.  
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1 Introduksjon 
Statens vegvesen ble invitert til å komme med forslag på oppgaver som kunne være til nytte 

for etaten. Leder for landmålerne i region øst innen eiendom, Einar Gladhaug, hadde forslaget 

om å se på problematikken rundt etablering av fastmerker i løse masser. Tanken har nok vært 

her å se på hvilke midler som kan brukes til å få et stabilt produkt. Det har vært noe ulik 

praksis i etaten. Et spørsmål har også vært om det er mulig å kostnadsbegrense etableringen. 

Dersom en skal bytte ut masser og bruke gravemaskin påløper det en del kostnader per punkt.  

Problemstillingen til denne oppgaven handler mer spesifikt om å undersøke dette ved å se 

konkret på stabiliteten til et utvalg fastmerker. Disse er innmålt før og etter en vinterperiode 

(2016/2017). Det er også tilgang på måledata for 3 av disse fra 2006. Dette gir et grunnlag for 

å vurdere om metoden som er brukt til etablering av disse fastmerkene gir et stabilt resultat. 

Det er beskrevet en metode i et arbeidshefte utarbeidet av Statens vegvesen fra 2001. 

Spørsmålet er om denne praksisen gir det beste resultatet og er mest hensiktsmessig.  

Selve målingene av et utvalg fastmerker sier lite om prosessen som eventuelt destabiliserer 

fastmerkets posisjon. Et sentralt spørsmål er også hva som får fastmerkene til å bevege seg. 

Da må man se nærmere på hvilke faktorer som påvirker mest. Telehiv kan være en viktig 

faktor. For å teste denne hypotesen er det gjort målinger før og etter en vinter. Området som 

ble valgt er i hovedsak av praktiske årsaker med nærhet til et måleområde. Tekstområdet er i 

Østfold (figur 3-9 og 4-1), utvalgte punkter i området Askim-Mysen.  
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2 Bakgrunn 

2.1 Fastmerker 

Et fastmerke defineres av Kartverket (2009a) som et varig merket punkt, markert med bolt 

eller annen egnet permanent markering, der horisontale koordinater, høyde, tyngde og/eller 

andre koordinater er bestemt, eller planlagt bestemt, i et koordinatbasert referansesystem. 

Definisjoner kan variere noe ut fra formålet og bruken av fastmerkene. Det er et begrep som 

omhandler i Norge to ulike formål.  

 

Et fastmerke etableres i den hensikt å ha så lav punktdeformasjon som mulig. Dermed søker 

man også å etablere fastmerker i masser som er stabile, som fjell. Noen ganger må man 

likevel ty til etablering i løse masser, men det er noe som unngås hvis man kan.  

2.1.1 Kartverkets fastmerkenett 

Kartverkets fastmerkenett består av ca. 12000 punkt. Først ble det målt en mengde 3D-punkt 

som så stamnettet ble etablert ut fra. Videre fra stamnettet ble det fortetta med et landsnett. 

Etter at EUREF89 ble vedtatt som en ny nasjonal referanseramme ble stamnettet innmålt i 

perioden 1994-1997, landsnettet ble etablert i perioden 1997-2008. Punktene ligger ofte i 

rimelig avstand fra vei og skal blant annet kunne danne grunnlag for videre målinger i et 

område. Formålet skal være til bruk der det er høye nøyaktighetskrav, det kan være 

anleggsbransjen, kartlegging og som kontroll mot andre innmålinger. Kartverket har et 

fastmerkeregister som er tilgjengelig på Kartverkets nettsider for alle uten kostnad. Her finner 

en oversikt over plasseringen i kartet, får tilgang til koordinatene og noe begrenset metadata. 

2.1.2 Anleggsmåling 

Fastmerker brukes også i anleggsmåling, men begrepsbruken skiller seg noe fra Kartverkets 

fastmerker. Denne kategorien er mindre avgrenset i sin form og inkluderer en rekke 

forskjellige bruksområder. Det kan være til bruk lokalt i for eksempel offshoreindustrien som 

ikke nødvendigvis refererer seg til eksterne referanserammer. På en anleggsplass kan det være 
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behov for flere og tettere fastmerker enn det Kartverkets nett kan tilby. Disse fastmerkene 

etableres per behov og normalt sett inngår ikke disse i noen registre eller får koordinatene lett 

tilgjengelig for andre parter som måtte ønske å nyttiggjøre seg disse i ettertid. Utformingen av 

dette spekteret av fastmerker varierer stort etter behov og intendert varighet. 

2.1.3 Fastmerker i løse masser 

Her fokuseres det på etablering i løse masser og hvordan oppgaven løses. Hvis en 

konsentrerer seg om fastmerker for bygg og anlegg så vil man oppdage en del forskjellig 

praksis. I det følgende vil det beskrives praksis fra to ulike aktører (Statens vegvesen og Bane 

NOR) som eksempler.  

Statens vegvesen 

Statens vegvesen er en stor organisasjon og det er en del ulik praksis også internt. Etaten har 

mange landmålere selv og mye av etableringen skjer fra etatens egne ansatte, men mye skjer 

også med eksterne aktører via anbudsprosesser. Det settes ikke noe konkret krav til metode 

(det er beskrevet noen eksempler skissert i NS3580, men det er av veldig generell karakter), 

det eneste kravet som konkretisert til å gjelde i alle tilfeller er krav til nøyaktighet. Det er 

fremstilt en kort beskrivelse av som er kalt «Målesøyle for bruk i bygge og 

anleggsvirksomhet» (Bø, 2001). Dette skrivet beskriver det som kalles en målesøyle og noen 

anvisninger om montering. Bruken og kjennskapen til denne arbeidsbeskrivelsen varierer. 

Skrivet har vært i visse kretser i etaten å forstå nærmest som en standard, mens andre igjen 

ikke kjenner til skrivet. Ved montering i løse masser beskrives metoden ved at jordspyd på 2-

3 meter presses ned med gravemaskin. Jordspyd betyr i denne sammenheng et rør på 2-3 

meter og må ikke forveksles med jordspyd som en landmåler ofte vil forstå som et 

eiendomsgrensemerke. Det beskrives videre at gravemaskinen ikke må presse spydet direkte 

ned i en omgang, men heller slippe opp og starte nye press for å unngå spydet går skjevt 

nedover. På toppen av spydet plasseres så det som omtales som en målesøyle. En 

konstruksjon med en bunnplate med gjengejern som skal muliggjøre å vatre målesøylen (figur 

2-1). På toppen er det en plate med et sentralpunkt med gjenger, til siden er det også et 

høydereferansepunkt. 
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Figur 2-1 Modifisert illustrasjon fra arbeidsheftet til Statens vegvesen (Bø, 2001) 
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Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) 

 

Figur 2-2 Illustrasjon av Bane nor sin løsning av fastmerker for løse masser (Bane NOR, 2012b). 

Bane NOR sin løsning er beskrevet på deres nettsider (Bane NOR, 2012a). Etaten har i 

motsetning til Statens vegvsen flere konkrete krav til utførelsen og prosessen fremstår som 

standardisert. Det brukes betong med armering. Her beskrives fyll av grus/pukk rundt hele 

konstruksjonen. Dybden er i underkant av 2 meter ifølge skissen. Forankringen er tenkt å 

være telesikker. Bane NOR kaller også sine konstruksjoner for søyler selv om disse avviker 

ganske mye fra det Statens vegvesen kaller søyler (figur 2-1 og 2-2).  
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2.2 Kvalitetskrav grunnlagsetablering 

Tydelig og entydig begrepsbruk er avgjørende på temaet kvalitetskrav. I flere retningslinjer på 

dette temaet blandes det en del sammen rundt begreper som nøyaktighet, toleranse, ytre 

pålitelighet og standardavvik. Hvis vi ser på eiendomsinformasjon så står det på et 

matrikkelbrev nøyaktighet 10 cm. Allerede her er det blandet en del. I følge sosi-standarden 

(2013) er det standardavvik som skal føres. Det er i hvertfall ikke standardavvik som føres. 

Det kalles nøyaktighet i matrikkelbrevet men føres på en måte som tyder på at man egentlig 

mener toleransegrense. Kartverket omtaler i sitt skriv, kalt Grunnlagsnett (2009a), en standard 

som sier en del om kvalitetskravene som er aktuelle for etablering av fastmerker. Den omtales 

som en delstandard av Geodatastandarden (figur 2-4). Det presiseres at delstandarden 

Grunnlagsnett er en selvstendig standard. Det finnes eksempler på at Geodatastandarden er 

mer konkret i formuleringene enn delstandarden. Men den presiseringen tilsier at det som står 

i Grunnlagsnett ikke skal kunne skape misforståelser om Geodatastandarden har andre 

konkretiseringer eller formuleringer. 

Disse begrepene kan føre til flertydig terminologi og det er viktig å skille. For å kunne gi 

entydig referanse bør en legge til grunn entydig terminologi. Her følger Kartverkets 

presiseringer på et utvalg av de mest aktuelle begreper (standarden har enda flere og mer 

detaljerte forklaringer) fra Grunnlagsnett (2009). 

avvik 

forskjell fra sann verdi, fra det man antar er sann verdi, eller forskjell mellom to målte 

verdier for samme størrelse 

grov feil 

feil som skyldes tabbe, svikt ved måleutstyr eller feil ved prosedyre 

MERKNAD - Oftest større enn de tilfeldige avvikene i et datasett. Eksempler på tabber 

som medfører grove feil, er: Avlesningsfeil, feilidentifisering av målemerke, 

forglemmelser, forvekslinger, uaktsomhet, eksentrisiteter som ikke er notert/korrigert for. 

nøyaktighet 

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi 

sann verdi 

grenseverdi som middeltallet av et økende antall like gode bestemmelser av en størrelse går 

mot, når systematiske feil og grove feil er eliminert 
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toleranse 

maksimalt tillatt avvik eller verdi 

MERKNAD - Definerer skillet mellom grov feil og tillatt avvik, og mellom det som 

godtas og det som ikke godtas. Overskridelse skal grovfeil-/avviksbehandles. Kan bli 

uttrykt som "maksimalt restavvik", "maksimalt tillatt avvik", "toleranse for systematisk 

avvik", "toleranse for standardavvik", "toleranse for deformasjon", "toleranse i prosent 

for antall grove feil" og "minste tillatte verdi for fullstendighet". 

 

Figur 2-3 Illustrasjon som forklarer en del begreper som omhandler kvalitet på målinger (Illustrasjon: Kartverket, 2001b) 

 

Figur 2-4 Oversikt over Geodatastandarden og dens delstandarder (Kartverket, 2009a) 

Kartverket deler toleransekravet i klasser basert på områdetyper. Figur 2-5 og 2-6 viser 

oversikten over kravene til grunnrissnøyaktighet og høyde. Det brukes to parametre som 

beskriver tillatt avvik, p og k. Konstanten p er knyttet til alle vinkler og målestokkdifferanser, 

k er knyttet til det enkelte punkt. Toleransen vil variere fra punkt til punkt og mellom par av 

retninger. Kravene er oppfylt dersom avvikene er mindre enn de toleransene man får ved å 

sette aktuelle verdier fra tabellen i formelen: 
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 oppgis i ppm (parts per million) og gjelder for en linjekombinasjon av trekanten med 

de tre sidene S1, S2 og S3. 

p og k velges ut fra kravene til nettet (områdetype) 

 

Figur 2-5 Grunnriss. Konstantene p og k varierer med klasseinndeling. Klassen brukes som kvalitetsangivelse (Kartverket, 

2009a) 

 

Figur 2-6 Høyder. Konstantene p og k varierer med klasseinndeling. Klassen brukes som kvalitetsangivelse (Kartverket, 

2009a) 

Det ble utarbeidet en standard for kvalitetskrav NS 3580, publisert av Standard Norge (2015). 

Standarden har fått navnet Bygg-  og anleggsnett – Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og 

metoder. Det som gjelder for nøyaktighetskrav fremkommer i kapittel 7 « Bygg- og 

anleggsnett». Her står det at kravene til kvaliteten skal vurderes i forhold til toleranseklasser 

som er gitt for prosjektet. Så gis det et eksempel som sier «for et typisk veganlegg bør 

måleoppdrag, målinger og beregninger være slik at fastmerkene minimum tilfredsstiller 
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toleranse i grunnriss tilsvarende koeffisientene p = k = 10 og i høyde p = k = 10». Det vil si at 

man i så fall legger seg på nivå med områdetype 1 – byområde. Dette kan tolkes til at 

kvaliteten for grunnlaget (og herunder fastmerkeetablering) ikke nødvendigvis styres av 

geografisk områdetype, men at kvalitetskravet gjelder uansett hvor veganlegget befinner seg. 

Det står ikke helt klart og uansett står det «bør», så standarden kan anses å ha en kun en 

veiledende rolle på dette punktet. Videre står det at bygg- og anleggsnettet skal kobles til 

Kartverkets nett i området. Det er tegnet en skisse over dette (figur 2-7), men også dette er 

omtalt som et eksempel og dermed kun en veiledning. Her har man også lagt inn 

kikkertmålinger i tillegg til GNSS vektorer. I hovedsak bygger NS3580 på Kartverkets 

standarder, med litt modifiserte eksempler. 

 

Figur 2-7 Skisse med eksempel på etablering av fastmerker der dette tilknyttes Kartverkets eksisterende nett (Norsk Standard, 

2015). 

Statens vegvesen har utformet noen krav i det som kalles Håndbok  V770 – Modellgrunnlag – 

Krav til grunnlagsdata og modeller (2015a). Men her er det lite konkrete krav. Det står at «det 

må vurderes hvor mange fastmerker det er behov for i det enkelte prosjekt. Det er  

oppdragsgivers ansvar at nødvendige fastmerker er etablert med riktig kvalitet.» Ellers 

henvises det til Kartverkets standard om Grunnlagsnett (2009a). Det er også nevnt krav til 

fastmerker i Håndbok R761 – Prosesskode (2015b). Her henvises til at all utførelse skal være 

i henhold til Kartverkets standarder Grunnlagsnett (2009a), Koordinatbasert referansesystem 

og Satellittbasert posisjons-bestemmelse (2009b). 
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2.3 Om GNSS 

 

GNSS er en felles betegnelse for satellittbaserte systemer for navigasjon og 

posisjonsbestemmelse som skal ha tilnærmet global dekning (figur 2-8). I all hovedsak 

baseres systemet på de to viktigste aktørene, amerikanske GPS og russiske GLONASS. 

Europeiske GALILEO er i utvikling og vil kunne bli en viktig aktør på sikt. Det er også flere 

aktører som per i dag ikke er viktige bidragsytere globalt (kinesiske BeiDou) og systemer som 

kun er regionale (japanske QZSS, indiske NAVIC). Prinsippene for hvordan disse fungerer 

har mye til felles, men går en på detaljnivå så er det en del forskjeller hva angår koding, 

frekvenser, antall satellitter osv. 

 

Figur 2-8 GNSS-systemers baneavstand fra jorden, hastighet og omløpstid rundt jordens akse. (GPS Reflections Research 

Group, 2012) 

Det skilles mellom to hovedmetoder for GNSS-målinger. Enkeltpunktbestemmelse, hvor kun 

en mottaker er nødvendig for å bestemme posisjonen. Mottakeren bruker kun målinger mot de 

satellittene den får signaler fra og gir i sanntid en nøyaktighet på omtrent 10 meter eller bedre, 

avhengig av utstyr. Ved etterprosessering kan en oppnå langt høyere nøyaktighet ved bruk av 

presise bane- og klokkedata og behandle dataene. Den andre metoden for måling kalles 

differensiell GNSS der den den ukjente posisjonen til en mottaker blir fastlagt i forhold til en 

mottaker. Det ukjente punktet blir fastlagt enten ved hjelp av avstandskorreksjoner til 

satellittene beregnet ut fra basestasjonens avstandsobservasjoner og gitte koordinater 
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(differensiell kode), eller ved å kombinere fasemålingene i kjent og ukjent punkt og bestemme 

vektoren mellom punktene (relativ fasemåling). 

 

2.3.1 GPS 

Av detaljerte beskrivelser hva angår styrker og svakheter, feilkilder osv. så finnes det mest 

litteratur som beskriver GPS. Siden mange av prinsippene vil også gjelde for GLONASS, 

Galileo og Beidou (Eissfeller, 2007) så vil det også her henvises mest til GPS. 

2.3.2 Om systemet generelt 

Kontrollsegmentet 

 

Figur 2-9 Kontrollsegmentet, oversikt over distribusjonen av kontrollstasjoner (Brierley-Green, 2017) 

Kontrollsegmentet består av en rekke stasjoner distribuert over jorda (figur 2-9). Hovedbasen 

er i Colorado Springs der Master kontrollstasjonen (MCC – Master Control Station) er 

lokalisert. Den mottar data fra de andre monitorstasjonene som kontinuerlig logger mot alle 

tilgjengelige satellitter. Data logges om satellittenes baner, klokkefeil og eventuelle andre feil. 

Dette blir analysert og korrigeres for. Master kontrollstasjonen lager en prediksjon, en 

forutsigelse av satellittbaner for de neste timene og tilsvarende for blant annet klokkefeil.  

Denne datamengden blir opplastet til satellittene basert på det som logges. De målingene som 

brukeren til slutt gjør er basert på denne dataflyten. 



12 
 

 

Romsegmentet 

 

Figur 2-10 GPS-satellittenes banekonstruksjon (Øvstedal, 1991). 

Romsegmentet (figur 2-10) er designet slik at et minimum av 24 operative satellitter skal 

kunne gi global dekning, det vil si tilgang på minimum 4 satellitter som et grunnlag for å gi en 

koordinatbestemt posisjon. En tilgjengelig satellitt er i denne sammenheng definert som 

tilgjengelig når den er minst 5 grader over horisonten. Per september 2017 (Brierley-Green, 

2017) er det i dag totalt 31 satellitter. En runde rundt jorda tar omtrent 11 timer og 58 

minutter. I sin opprinnelige design er det 6 baneplan med 4 satellitter i hvert plan. Det er i dag 

ofte flere satellitter i hvert plan, men ikke alle er aktive. Eksakt antall varierer en del også selv 

i nyere kildemateriale. 

Brukersegmentet 

Brukersegmentet inkluderer alle former for mottakere. GNSS-mottakere er i dag i en vid 

rekke utforminger. Det er alt fra enkle mottakere i klokker og telefoner som ofte mottar 

signaler kun fra GPS eller kun fra GLONASS isolert, til profesjonelt landmålingsutstyr med 

mottakere av høy kvalitet som er bedre rustet til å håndtere feilkilder.  
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2.3.3 Bestemme posisjon 

 

GPS posisjonsbestemmelse er basert på prinsippet om trilaterasjon som er en metode for å 

beregne posisjonen basert på avstander til kjente punkter. Som et minimum for å bestemme en 

tredimensjonal posisjon krever trilaterasjon tre avstander til tre kjente punkter. For GPS 

posisjonsbestemmelse vil de kjente punktene være posisjonene til de tilgjengelige satellittene. 

De målte avstandene er avstandene mellom satellitter og mottaker. Avstandene kan ikke 

måles direkte siden det er to ulike klokker (satellittklokke og mottakerklokke) som kan være 

ulike, og de kalles derfor pseudoavstander (Blewitt, 2007c, s. 351). Pseudoavstanden er en 

måling av avstanden mellom satellitten og mottakeren, målt via signalets reisetid fra 

satellitten. Reisetiden er målt som en korrelasjonsanalyse av mottakerkoden og GPS signalet. 

Mottakerkoden er avledet fra klokken i mottakeren. GPS signalet er generert fra klokken i 

satellitten. Pseudoavstanden er ikke lik den geometriske avstanden mellom satellitt og 

mottaker på grunn av klokkefeil og påvirkninger av signalet på dets ferd (Guochang, 2007, 

s.37). Det innføres en ekstra ukjent for klokkefeil i mottaker som bestemmes som en fjerde 

ukjent sammen med de tre posisjonsukjente ved pseudoavstandsmålinger til minst fire 

satellitter. 

De grunnleggende observasjonene er kode pseudoavstander og fase bærebølger i tillegg til 

Doppler målinger. Prinsippet for posisjonsbestemmelse tar utgangspunkt i en metode for å 

måle avstand (Øvstedal, 1991). 

S= c * (tr-Ts) , der 

S= avstanden mottaker – satellitt  

c= lysets hastighet 

tr=tidspunktet da mottakeren mottar signalet (målt med mottakerens klokke) 

Ts=tidspunktet da satellitten sender ut signalet (målt med satellittens klokke) 

Klokka i satellitten og i mottakeren vil alltid være noe forskjellig, derfor innføres også 

mottakerens klokkefeil som en ekstra ukjent. 
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Faktorer som påvirker posisjonsbestemmelsen 

Antall satellitter tilgjengelig 

For ethvert område vil antall tilgjengelige satellitter variere. Veldig generelt kan man si at jo 

flere satellitter, jo bedre sjanse for å oppnå god nøyaktighet. Det er mulig å planlegge måling 

via programvare/internett for å oppnå et optimalt resultat eller å unngå vanskelige perioder. 

Det er velkjent at bruk av mer enn fire satellitter og to frekvenser bedrer vilkårene for å løse 

heltalls flertydigheten. «Heltalls flertydigheten» handler om det flertydige antallet hele 

sykluser bølgen gjør på veien fra satellitten til mottakeren (mer om dette i delkapittel 2.3.4 om 

Signalstrukturen). Generelt kan dette forstås hvis man ser på effekten av økende overskytende 

målinger. Hvis (n+1) satellitter er observert så vil overskuddet være lik (n-3) hvis to epoker av 

bare en-frekvens fase data er brukt. Dette tilsier at for hver satellitt som legges til 

minimumsantallet fire så øker overskuddet med en. Ser man på tilfellet med to epoker av to-

frekvens data vil overskuddet tilsvare (2n-3). Altså er overskuddet økt med to for hver satellitt 

som er lagt til (Teunissen, 1997, s. 596). 

Satellittgeometri 

Geometrien (spredningen av synlige satellitter på himmelen) av satellittene er navngitt til 

verdien DOP (Dilution of precision). Selv om man skulle ha tilgang på mange satellitter er 

man ikke sikret et godt resultat om spredningen av satellittene er lav. DOP-verdien blir bedre 

(lav) ved mange satellitter som er spredt ut over så stor del av himmelen som mulig, men den 

blir dårlig (høy) dersom satellittene bare er tilgjengelig på en mindre del av himmelen. Dårlig 

satellittgeometri gjenspeiles i høy DOP-verdi, mens god satellittgeometri gjenspeiles i lav 

DOP-verdi. Lavere DOP-verdi enn fire er ansett for å kunne gi gode vilkår for tilstrekkelig 

nøyaktighet på posisjonsbestemmelsen (Kartverket, 2009b). RTK-målinger (Real Time 

Kinematic) vil være mindre robust overfor svak geometri enn tilfellet vil være ved statiske 

målinger. 

Forstyrrelser i atmosfæren 

Signalene som kommer fra satellittene påvirkes på vei til mottakeren når de passerer 

ionosfæren og troposfæren. Ionosfæren har størst påvirkning og det snakkes gjerne om 
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ionosfæriske forstyrrelser/aktivitet. Forstyrrelsene varierer noe i styrke og det finnes 

varslingstjenester som varsler ved fare for mye forstyrrelser. Signaler fra satellitter med lav 

elevasjonsvinkel vil påvirkes mest da disse har en lengre vei gjennom ionosfæren. For å 

begrense denne effekten setter man gjerne en grense (cut-off-angle) på hvilken laveste 

høydevinkel man tillater bruk av signaler fra satellittene, typisk 10-15 grader over horisonten.  

Flerveisinterferens (multipath) 

Mottakeren kan fange opp signaler som er reflektert fra andre objekter. Det kan være 

bygninger, biler og lignende. Disse signalene vil da ikke ha riktig avstand til satellitten. Det er 

ikke alltid lett å oppdage dette i datamengden. En kan, hvis mulig, begrense refleksjonskilder. 

En antenne med såkalt chokering vil kunne filtrere bort en del av slike uønskete signaler. 

Satellittbanenes imperfekte baner 

 

Figur 2-11 Oversikt over Kepler-komponentene som definerer satellittens banedata, størrelsene er overdrevet betydelig for 

illustrasjonens skyld (Blewitt, 2007b) 

De seks parametere som definerer satellittens bane (figur 2-11) er eksentrisitet, store akse, 

inklinasjon, stingningsvinkel («ascending node»), punktet der satelitten er på sitt nærmeste i 

avstand fra ekvator («perigee») og definisjonen av «perigee». Parameterne er kjent som 

Kepler elementer. Gitt disse Kepler elementene og klokketid er det mulig å beregne 

koordinater for satellitten. GPS satellitter beveger seg heller ikke i perfekte ellipser så enda 

flere parametere er nødvendige. Banedata er en del av meldingene alle satellitter sender ut og 

brukes ved beregningene. Banedata (efemerider) blir oppdatert i satellittene av 

kontrollsegmentet cirka hver andre time. 
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Høyde versus grunnriss 

Grunnrisskoordinatene må forventes å ha bedre kvalitet enn høydemålingen fra GNSS. 

Årsaken til dette er at alle satellittene en kan å få signaler fra nødvendigvis er over horisonten. 

På nordlige breddegrader vil ingen av satellittene være tilgjengelig i senit. Geometrien vil 

aldri bli bedre enn suboptimal som beste resultat for høyde. Man har også kun målinger fra en 

retning (oppover).  Skulle man hatt håp om å oppnå tilsvarende nøyaktighet som grunnriss 

måtte en sett for seg at man kunne motta signaler «gjennom jordkloden» fra satellitter under 

horisonten. Siden man ikke har den muligheten vil alle signaler mottas ovenfra. 

Elevasjonsvinkelen er viktig i forhold til høydemålinger. GLONASS har en inklinasjon på 

64.8 grader og GPS har 55 grader, det vil si at om en kombinerer signalene så vil en få et mer 

nøyaktig resultat i de fleste tilfeller enn ved det ene systemet alene. Nesten 10 grader høyere 

elevasjonsvinkel gjør GLONASS nyttig i Norge spesielt for høydemålinger. Galileo har en 

inklinasjon på 56 grader og er designet til å gi maksimum HDOP på bedre enn 1.6. Dette er 

planlagt å kunne bedre spesielt høydenøyaktighet i nordlige og sørlige områder (Raziq, 2008). 

2.3.4 Signalstrukturen 

GPS signalet har en kompleks struktur. Det er i hovedsak to typer observasjoner som kan 

benyttes fra GPS-signalet, bærebølgen og pseudoavstanden (kode). Bærebølgen er den mest 

presise av de to og er mest aktuell når en vil oppnå høyest mulig nøyaktighet. GPS satellitter 

sender mikrobølgesignaler som mottakere på jordas overflate fanger opp. GPS er et kodedelt 

system (CDMA = Code-division multiple access). Hver satellitt har en unik kodesekvens, 

også kalt PRN-kode (Pseudo-Random Noise). Fasebølgen er en måling av fasen for det 

mottatte signalet, relativt til det genererte bærebølgesignalet på mottakertidspunktet. Den 

fraksjonelle bærebølgens fase kan måles elektronisk med presisjon bedre enn 1% av 

bølgelengden, som korresponderer til millimeters nivå av presisjon (Guochang, 2007, s. 37). 

Dette er også en av hovedårsakene til at fasemåling er mer presis enn kodemåling.  

Det er fire typer signaler (bærebølger og koder) som brukes i dag: L1 C/A, L2C og L1C, L2. 

Det originale designet har to bærebølger (L1 og L2) og to koder, coarse/acquisition (C/A) og 

precision (P). C/A-koden var hele tiden ment for å være åpent mens P-koden har det vært 

begrensninger på historisk sett og vært reservert for militært bruk. Når mottakeren låses til 

signalet vil den initiale fasemålingen inneholde et ukjent antall hele sykluser. For L1-signalet 

er en syklus av bærebølgen ca 19 centimeter og sendes med en frekvens på 1575.42 MHz. L2-
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signalet sendes på 1227.6 MHz og en bølgelengde på ca 24 centimeter. Mottakeren har ikke 

noen direkte metode for å lese hvor mange komplette sykluser som er mellom mottaker og 

satellitt. I tillegg, når mottakeren mister låsen til signalet (på grunn av forstyrrelser eller dårlig 

signal) får man en cycle slip som introduserer enda en flertydig faktor. Dette må bestemmes 

for å konvertere materialet av målte faser til presise avstander til satellittene. Denne 

flertydigheten er et heltall, men denne flertydigheten av sykluser kan ikke separeres fra 

mottaker- og satelittklokkefeil. I observasjoner mellom stasjon og satellitt vil dobbel 

differanse-observasjoner kansellere ut mottaker- og satelittklokkefeil (Abidin, 1994). 

Klokken er også sentral i systemet. En atom oscillator på en frekvens av 10,23 MHz er 

primær referanse. Multiplisert med 154 så genereres frekvensen vi kjenner som L1 

(Doberstein, 2011, s. 39). 

2.3.5 Målemetoder – ulike typer 

Det finnes en mengde forskjellige måter å ta i bruk satellittsignaler til posisjonsbestemmelse. 

Metoden avhenger av bruk og utstyr. Det finnes mange flere metoder og hybrider mellom 

disse, her er kun et lite utvalg. 

Klassisk statisk 

Mottakerne logger data på de aktuelle punktene over tid for så å etterprosesseres. Det er 

anbefalt en loggetid på minimum 60 minutter (Kartverket, 2009b). Målingene foregår på 

stasjoner som står i ro og derav betegnelsen statisk måling. Man stiller opp i to eller flere 

punkter, hvorav minst ett har kjente koordinater. 

Stop and go / kinematisk 

En mottaker står i et kjent punkt mens en annen mottaker flyttes mellom en rekke ukjente 

punkter. I hvert punkt blir det lagret data i noen minutter. For hvert tidspunkt (epoke) det blir 

lagret målinger blir det ved etterprosessering beregnet en vektor fra det kjente punktet til det 

ukjente. Om mottakeren sto i ro over et punkt, eller var i bevegelse, er i utgangspunktet 

uvesentlig, men når mottakeren er i ro kan vektoren til punktet beregnes fra flere epoker med 

målinger. Når man samler data er det et poeng å få så få fasebrudd (cycle slips) mellom 
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satellitter og mottaker som mulig (Blinken, 2001). Skjer det fasebrudd må de repareres eller 

ny initialisering må utføres. 

RTK 

Real Time Kinematic (RTK) er en variant av relativ/differensiell posisjonsbestemmelse. 

Relativ måling er fasemåling i forhold til en basestasjon og vektorene er resultatet, i en 

differensiell måling er det korreksjonene til målingene en finner i kjentpunktet som blir brukt 

til å korrigere målingene i det ukjente punktet. Den store fordelen med RTK er 

tidsbesparelsen da man oftest bruker kort måletid og får resultater i sanntid. Metoden 

innebærer kommunikasjon mellom rover og base i felt, der roveren mottar korreksjoner fra en 

base som ikke bør være for langt unna, dette for at korreksjonene av avstandene til satellittene 

blir tilnærmet like for de to. RTK krever minimum fem satellitter. 

En utviklet variant og mye brukt i dag er nettverks-RTK, eller bruk av virtuell 

referansestasjon. Korreksjonsdataene kommer ikke fra bare en, men fra et nettverk av 

basestasjoner. Et kontrollsenter (Satref i Norge) får sanntidsdata fra alle basestasjonene i 

Norge og kan beregne korreksjonsdata for en virtuell basestasjon i nærheten av roveren, 

basert på de nærmeste basestasjonene. Korreksjonsdata overføres via mobilnettet. CPOS-

tjenesten til Kartverket er mye brukt i Norge. Andre, mindre aktører har også tilsvarende 

tjenester. 

Precise point positioning (PPP) 

PPP er en metode som har fått mye oppmerksomhet og har en del fordeler. Metoden 

involverer bare en mottaker og det er ikke krav til referansestasjoner i nærheten. Dette gjør 

metoden spesielt godt egnet til bruk i områder utenfor allfarvei. Metoden er ganske enkel i 

den forstand at den krever lite mannskap og bare en mottaker i felt. Tradisjonelt sett 

etterprosesseres dataene. Ved bruk av en tofrekvent GNSS-mottaker er det antatt en 

nøyaktighet på 2-4 mm i grunnriss og 7-8 mm i høyde ved å logge i 24 timer (Kartverket, 

2009b). Reduksjon av observasjonstiden påvirker mest høyden. 
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2.3.6 Prosessering 

Pre-prosessering 

Etter innsamling (måling) av statiske GNSS-data må dataene etterprosesseres. Et første steg 

kan være å få dataene på samme format. Dersom det er brukt flere forskjellige mottakere fra 

forskjellige fabrikat kan en løsning være å konvertere dem til et uavhengig format så de kan 

leses av det prosesseringsverktøy en måtte ønske. RINEX-formatet (Receiver Indedpendent 

Exchange Format) er et mye brukt utvekslingsformat for satellittnavigasjonsdata. RINEX er 

ascii-basert som vil si at det er et rent tekstformat. Mange målebøker vil kunne eksportere ut 

rådata i RINEX, det vil si at måleboka gjør en konvertering direkte. 

Når rådataene er overført til en datamaskin kan man gjøre noen undersøkelser av dataene før 

en går i gang med selve prosesseringen. Kvaliteten på dataene undersøkes gjerne for å luke ut 

åpenbare feil og se om noen data eventuelt må logges på nytt. Man kan laste inn i prosjektet 

presise banedata (efemerider) for å forbedre kvaliteten. Antennehøyder kontrolleres og tastes 

inn manuelt. Elevation mask (cut-off angle), settes det vil si at man avskjærer alle satellitter 

som har sendt signal under en gitt høyde over horisonten (Awange, 2012).  

«Cycle slips» (fasebrudd) 

Når mottakeren logger data fra satellittene og mottakeren mister lås på fasesignalet til en 

satellitt kalles det en cycle slip. Det er definert som en diskontinuitet eller et «hopp» i GNSS 

fasebærebølge-målingen med et antall heltall av sykluser forårsaket av et temporært tap av 

signal (Hoffman-Wellenhof, 2008). Tap av signal kan forårsakes av blant annet fysiske 

hindringer (bygninger, trær o.l.), ionosfæriske forstyrrelser, flerveisinterferens, programfeil i 

mottakeren eller radioforstyrrelser. Om en cycle slip forekommer må tellingen av heltall 

reinitialiseres med et ekvivalent «hopp» i syklusen der den slapp signal. Alle observasjoner 

etter det må byttes til det samme antall heltall-sykluser. Cycle slips kan forekomme på både 

L1 og L2 uavhengig av hverandre. I dataprosesseringen er cycle slips en feil som er en av de 

største oppgavene hva angår påvisning og korrigering. Generelt sett så blir deteksjon og 

korreksjon en ganske enkel oppgave om det er snakk om to-frekvente og differensierte 

statiske data. Årsaken er at to frekvenser gir muligheten til lineære kombinasjoner som gir 

residualer som kan analyseres for å diagnostisere cycle slips. Korte baselinjer er å foretrekke 
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da effekten av atmosfæriske forstyrrelser kan kanselleres ut, dette isolerer da cycle slip 

feilene. Når data etterprosesseres blir deteksjon oftest enklere i motsetning til sanntid 

posisjonsbestemmelse siden cycle slips kan indikeres av mangelfulle data i loggen. Disse 

«hoppene» i datamengden må håndteres før endelig prosessering (Awange, 2012).  

Differensiering 

Mottakeren måler i utgangspunktet en fraksjon av en fase pluss det totale antall sykluser fra 

tracking oppstart. Bærebølgens antall hele fasemålinger er flertydige. Denne flertydigheten er 

et problem for beregningen av posisjonen og må løses.  

Et annet problem er klokketid. Selv om det er atomklokker i GPS satellittene er klokketid et 

problem som er uunngåelig. Det er mulig å tilnærme seg problemstillingen ved relativ 

posisjonering mellom bakkestasjoner. Dette gjøres ved enten å løse satellittklokkens feil for 

hver eneste epoke som en del av posisjonsberegningen, eller ved differensiering av data 

mellom mottakere for kansellere satellittklokkefeilene. En enkel differanse ser på differanser 

mellom målingene fra to mottakere til en satellitt (figur 2-14). Man har da oppnådd å fjerne 

satellittklokkefeilen for denne satellitten og redusert atmosfæriske feil. Siden to observasjoner 

fra to mottakere til samme tid har den samme klokkefeilen kanselleres feilen ut. En dobbel 

differanse kombinerer to enkel-differanser, til to forskjellige satellitter ved samme tid, man 

oppnår i tillegg til det nevnte for enkel differanse, også eliminasjon av mottakernes 

klokkefeil. Differensiering handler om å ta en differanse mellom måleverdiene og deres 

funksjoner. Se figur 2-13 fra Blewitt (2007a), klokkefeilen for en spesifikk satellitt er antatt 

den samme for alle bakkestasjoner. Samtidig er også klokkefeilen for en spesifikk 

bakkestasjon antatt den samme for alle satellitter det måles til.  



21 
 

 

Figure 2-13 Prinsippet for dobbel differensiering (Blewitt, 2007a) 

Relativ GNSS posisjonsbestemmelse er enkelt sett satellittobservasjoner fra to mottakere 

hvorav den ene står på en kjent koordinat. For alle tilfeller utenom ekstremt lange avstander 

mellom mottakerne vil feilstørrelsene avta relativt sammenlignet mot et ikke-differensiert 

tilfelle. Signalene mottatt av to mottakere ganske nært hverandre vil ha antatt like feil. Altså 

vil de feilfaktorene de deler kansellere hverandre ut når målingene er differensiert uten å 

introdusere nye ukjente (Petrovello, 2011).   

 

Figur 2-14 Fra øverst, illustrasjoner av enkel, dobbel og trippel differanse (GPS Tutor, 1998) 
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Float og fix løsninger 

Under differensiering er det introdusert begrepet heltalls flertydighet. Generelt sett kan man si 

det er tre steg til en løsning på flertydigheten. Fra en float løsning basert på dobbeldifferanse-

ligningene finnes potensielle flyttalls verdier av N (ukjent antall heltall, se kapittel 2.3.4). N er 

et tall på hele bølgelengder (sykluser) som utgjør avstanden mellom mottaker og satellitt med 

tillegg av en fraksjon bølgelengde. Når kandidatene til heltalls N er generert i steg 1 (som 

flyttall), så selekteres de korrekte heltalls kombinasjonene i steg 2 ved at summen av 

kvadrerte residualer minimaliseres. I steg 3 settes de beregnete heltall inn i de initielle 

ligningene der bare koordinater er ukjente størrelser. Statistiske tester avgjør om man har 

oppnådd fix løsning av heltalls flertydighetene. En float løsning har man når flertydighetene 

er bestemt som flyttall sammen med ukjente koordinater. De estimerte parameterne vil ha 

lavere nøyaktighet sammenlignet med fix løsning, men bedre enn de fra trippel 

differensiering.  

Dette etterlater kun koordinatene (X,Y,Z) som skal bestemmes. Fix løsninger gir normalt sett 

det mest nøyaktige resultatet. Unntaket kan være når syklus flertydigheten ikke kan løses. 

Dette kan skje på lange baselinjer, over 75 km i lengde. Da kan en float løsning faktiske være 

det beste tilgjengelige alternativet (Awange, 2012). 

Baselinjer 

Baselinjer kan prosesseres individuelt eller i et nettverk. Sluttresultatet avhenger av hvor godt 

flertydighetene og andre feil er håndtert. Det er mye programvare som har automatiske 

prosesser. Typisk settes programmet til å søke den mest optimale løsning som er mulig å 

oppnå. Etter at en initial kodeløsning er gjennomført vil programmet gjøre en trippel 

differensiering, påfulgt av en dobbel differensiering som vil kunne gi en fix løsning dersom 

heltalls flertydigheten er løst tilfredsstillende. Korrelasjoner mellom baselinjene kan gjøres i 

nettverk, programvaren kan også vekte ut fra resultatene (Awange, 2012). 

  



23 
 

2.4 Ground penetrating radar (GPR) 
Ground penetrating radar (GPR, også kalt georadar) er mye brukt innen sedimentær geologi 

for å gjøre stratigrafiske studier. Det er også brukt innen blant annet arkeologi. En GPR kan gi 

informasjon om det under bakken og med analyse kan man tolke signalene til å se på geometri 

og sedimentære strukturer. Metoden bruker radarpulser for å gi et bilde av strukturer under 

bakken. Det benyttes elektromagnetiske bølger i mikrobølgeområdet av radiospekteret. Man 

får ikke direkte informasjon om hva konkret som befinner seg under bakken, men må tolke 

dette fra reflekterte signaler. Innen arkeologi kan det eksempelvis være et utgangspunkt for 

hvor å se hvor det kan finnes noe annet enn bare løse masser og så grave mer der for å 

undersøke nærmere. GPR er brukt i ulike materialer; både fjell, jord, is og ferskvann (Bristow 

og Jol, 2003). 

GPR fungerer på lignende prinsipp som et ekkolodd. Ekkoloddet bruker lydsignaler og gir et 

bilde av bunnen under vann basert på tiden det tar for signalet å returnere. GPR kan være et 

alternativ eller et supplement der det er behov for grunnboringer, oversikt over kabler under 

bakken og geotekniske undersøkelser. 

Type materiale 
Dielektrisk 
konstant 

Ledningsevne 
(mho/m)  Fart (cm/ns) 

Luft 1 0 30 
Vann 81 0.01 3.33 
Saltvann 81 4 2.54 
Asfalt 6 0.001 12.25 
Sand, tørr 9 0.001 10 
Leire (våt) 12 0.1 8.52 
"Loamy" jord (våt) 19 0.21 6.88 
"Loamy" jord (tørr) 2.5 0.00011 18.97 
Sandrik jord (våt) 25 0.007 6 
Sandrik jord (tørr) 2.5 0.00014 18.97 
Leirejord (våt) 15 0.05 7.72 
Leirejord (tørr) 2.4 0.0003 19.36 

 

Figur 2-15 Modifisert tabell fra Goodman og Piro (2013) som viser konduktiviteten og hvordan ulike masser responderer på 
et signal på 400 MHz mikrobølger. 

Mikrobølgene som sendes ut er i frekvensområdet 10 MHz til 4 GHz (Milsom og Eriksen, 

2011). Det konkrete frekvensområdet som brukes til en undersøkelse avhenger av hva man 

søker etter og hvilken antenne som benyttes. Bølgelengden forandres i kontakt med ulike 
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materialer. Høye frekvenser gir god vertikal oppløsning som resultat, men lavere grad av 

penetrasjon. Lave frekvenser gir dårligere vertikal oppløsning, men bedre penetrasjon. Det 

fysiske prinsippet som ligger til grunn for GPR handler om forholdet mellom hastigheten til 

radarbølgen og egenskapene til materialene. Hastigheten til signalet endres gjennom ulike 

masser og materialer som har ulik ledningsevne og dielektrisk konstant (permittivitet). Alle 

materialer har ulik elektrisk ledningsevne og dielektrisk konstant (figur 2-15). Den 

dielektriske konstanten øker med innhold av vann. Ledningsevnen øker med grad av 

ionisering. Potensialet for dybden til signalet avtar i takt med økende elektrisk ledningsevne 

under bakken. Er det mye vann i bakken vil som regel signalet avta raskere og det motsatte vil 

skje om det er tørre forhold (Goodman og Piro, 2013). Refleksjonsstyrken styres også av 

egenskaper for hvert objekt. Sterkest refleksjon vil man ha fra glatte flater der vinkelen til 

treffpunkt og refleksjon er ganske lik. Ujevne flater vil spre signalet, noe som reduserer 

refleksjonsamplituden. Størrelsen på objektet spiller også en rolle. Små objekter vil gi svake 

refleksjoner. Generelt sett kreves refleksjon av minimum 1% av mengden som sendes ut 

(Milsom og Eriksen, 2011).  

Forskjeller i den dielektriske konstanten er utgangspunktet for det som gir refleksjoner. På 

bildet vil dette synes som lysere eller mørkere områder. Mye av datamengden fra sedimentære 

forhold krever lite prosessering for å kunne tolkes. Ofte kan mye tolkes underveis mens 

datainnsamling pågår, noe som er en betydelig fordel for metoden (Bristow og Jol, 2003).  

 

Figur 2-16 Eksempel på resultat fra en datainnsamling under betonglag (Illustrasjon: Geoview, u.å.) 
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Figur 2-16 viser et resultat fra en datainnsamling under et betonglag. Her illustreres hvordan 

bildet gir et skille der et lag som er tolket som et leirelag gjør seg synlig. Man kan også se 

noen «topper» som er tolket til å kunne være installasjoner. Vi ser at bildet gir ikke uten 

videre noe svar på hva som befinner seg under bakken, kun bilde av en signalrefleksjon. Men 

det gir mulighet for å tolke og eventuelt undersøke videre på steder der en får ulik grad av 

refleksjon. 

For å kunne tyde tykkelsen på et lag må reisetiden gjennom det være større enn radarpulsens 

lengde. Det betyr at tykkelsen må være større enn bølgelengden. Dersom laget er signifikant 

mindre enn en bølgelengde i tykkelse vil forstyrrende elementer mellom refleksjoner fra topp 

og bunn bli kritiske og tykkelsen blir vanskelig å måle. Laget kan fortsatt synes, det krever at 

netto refleksjonsamplitude overgår bakgrunnsstøyen (Milsom og Eriksen, 2011). 

Forplantningsfarten varierer også i ulike materialer (figur 2-15). 

2.5 Vinterprosesser under bakken 

Temperaturens effekt ved bakkenivå vil på alle skalaer (daglig, årlig) dempes med dybde 

under bakken. Effekten er sterkest ved bakkenivå og så avtar den og forsinkes progressivt 

med dybde. Om bakken er dekket av snø vil det redusere overflatens respons til 

lufttemperaturens variasjoner. Et snødekke vil også kapsle overflatens temperatur til rundt 0 

grader under smelteperioden. Løse masser vil gjennom deres egenskaper til å lede og lagre 

varme føre til betydelige variasjoner i temperatur. Temperaturen påvirkes av både vertikale og 

horisontale varmeflukser med både effekter av konduksjon og konveksjon av fuktighetsflyt 

(Woo, 2012, s. 35). 

Når vann trenger ned i jorda og fryser til is kan det resultere i prosesser kalt telehiv. Når vann 

fryser øker det volumet ca 10 %. Dette i seg selv er det argumentert for at ikke er nok til å 

skape betydelige bevegelser av overflaten (Taber, 1930). Den gamle teorien om at vannets 

ekspansjon ved frysing alene stod for telehiv var basert på eksperimenter av et lukket system. 

Taber (1930) argumenterte for at dette er feil utgangspunkt da man faktisk må behandle det 

som et åpent system. Når jorda er mettet med vann og det fryser fører det i seg selv til 

ubetydelig heving av overflaten. Det er nok porer under bakken til at den ekspansjonen i seg 

selv ikke er en faktor nok til å forklare telehiv. Når isen fryser så suger den til seg vann som 

bygger opp segregerte lag med is (islinser). Vannmolekyler trekkes av en tynn film av vann 
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som separerer det voksende islaget fra jordpartiklene. Når temperaturen økes igjen og isen så 

smelter om våren vil overflaten kunne senkes igjen. Disse prosessene kan variere mye både 

fra sted til sted og fra år til år. Prosessene med frysing og smelting kan påvirke mange 

konstruksjoner. Det er kjent fra bygninger, veger (figur 2-17), rullebane på flyplasser, 

jernbanespor, rør og kabler under bakken og dreneringssystemer for å nevne noen 

(Shiklomanov, 2015, s. 421). Dermed er det også rimelig å anta det vil ha en betydelig 

påvirkning på fastmerker etablert i løse masser. 

 

Figur 2-17 Eksempel på telehiv på riksvei 17 ved Steinkjer (Foto: Bjørge, 2014) 

Den hydrodynamiske modellen (figur 2-18) foreslår en hydraulisk gradient som er drevet av 

temperaturforholdene i jorda som leder vannet til et fryselag der is segregeres. Skillet er som 

figuren viser ved 0 grader da det er den varmeste temperaturen hvor is kan formes i jordas 

område av porer, kalt «freezing front». Vannet trekkes oppover til denne frysefronten. Den 

hydrauliske konduktiviteten faller drastisk når temperaturen synker under 0 grader. Vann som 

ikke har fryst kan transporteres gjennom frossen jord via en tynn vannfilm som ikke fryser 

selv på temperaturer godt under 0. Når mer vann som ikke har fryst på veien kommer til 

frysefronten så akkumuleres dette og skaper en større vekst av islag (Woo, 2012). 

Telehiv handler om formering av islag under bakken som øker volumet og dette trykket kan 

bare utløses oppover da overflaten vil gi etter og heve bakkenivået. I hovedsak skjer denne 

prosessen med endring oppover, men om prosessen pågår tilstrekkelig vil også horisontal 

endring forekomme. Graden av telehiv er avhengig av type jord. De jordtypene som er mest 

utsatt for frost vil også ha den største effekten av telehiv. Tilgang på vann er også en viktig 

faktor. Er det rikelig tilgang kan også grovkornete løse masser ha betydelig telehiv. Finkornet 
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materiale vil være utsatt for frost. Leire har en tendens til å trekke opp vann fra grunnen. Leire 

er finkornet og det er lite plass for iskrystaller til å formere. Derfor kan vannet komme godt 

under frysepunktet før det fryser i leire. Men når det først dannes en iskrystall er prosessen i 

gang og vannet tiltrekkes. Et islag i leire har derfor rikelig tilgang på vann. Sand og grus er 

mindre utsatt. 

 

Figur 2-18 Den hydrodynamiske modellen som forklarer det hevende trykket (Woo, 2012) 

Et tydelig tegn på at et område kan ha prosesser av telehiv pågående er iskrystaller som ser ut 

som nåler («needle ice crystals»). Disse finnes ofte nær bakkeflaten i fuktige jordmasser om 

vinteren, spesielt på morgenen.  Typisk et par cm høyde og noen mm brede. De ligger ofte 

noe gjemt i lommer rundt bakkenivå og små klumper av jord som er løftet oppover. Isen 

vokser og trekker vann fra det ufryste partiet under seg. Der hvor minusgrader penetrerer 

dypere i porøse masser får man en mer betydelig heving med formasjonen av islinser. Over 

tid vil denne aktiviteten føre til at steiner og konstruksjoner presses oppover (Dash, 2006). 

Alle disse prosessene som er nevnt her vil kunne bidra til å deformere stabiliteten til søyler 

som er etablert i løse masser. I utgangspunktet skjer forflytningen mest oppover som følge av 

telehiv. Dette tilsier at en kan forvente størst endring i høyden. Men all endring vil også 

påvirke horisontalt. Dersom massene forflyttes oppover er det også sannsynlig at 

forflytningen ikke skjer rett opp (telehiv) eller rett ned (smelting og kollaps av volumet). Hvis 
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en søyle påvirkes slik at den står skrått vil grunnriss-koordinatene kunne forventes å 

deformeres mye. 

Hvis en i tillegg til de nevnte prosesser har skrått terreng vil det være en ytterligere pådriver 

for punktdeformasjon. Da vil gravitasjonskreftene gjøre at punktdeformasjon ikke bare er en 

mulighet, men noe en kan forvente med større sikkerhet. Selv i tørre områder vil det være noe 

sig i de løse massene. Men dersom en har prosesser med frost påfulgt av tining i tillegg vil det 

kunne bidra til ekstra ustabile masser. Når jorda heves som følge av telehiv og dette tiner om 

våren ville det kollapse rett ned i flatt terreng og ikke nødvendigvis måtte føre til store 

forflytninger av massene over tid. Dersom terrenget skrår vil opptining føre til at når 

jordmassen kollapser nedover så vil den i de fleste tilfeller gli noe langs skråningen og slik 

sett føre til en større punktdeformasjon for søyler som er etablert i skrått terreng. 
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3 Metodikk 
Hoveddelen handler om målinger med GNSS-utstyr, dette ble supplert med noen GPR-

målinger på et av søylepunktene og temperaturmålinger ved tre av søylepunktene. 

3.1 Statiske GNSS-målinger 
Planen var å måle i forkant og etterkant av en vinter for å se om det kunne påvises en endring 

av punktene gjennom en vinter. En serie med innmålinger av punktene på høsten og en serie 

innmålinger på våren. Dette ble startet høsten 2016. På høsten ble det målt tre dager for å få 

fullført serien. En av årsakene var at den ene dagen (27.10.2016) ble mange av målingene 

spolert på grunn av at mottakerne ble tappet for batteri. På våren ble det målt på en lang dag 

(02.05.2017). 

Målingene ble gjort med to-frekvente GNSS mottakere.  

Det var også tilgang til gamle data fra etableringen i 2006. 

3.1.1 Feltarbeid 

Det ble gjort feltarbeid etter det meste av løvet var falt på høsten og før noe kulde fikk satt seg 

i bakken. En av hovedhensiktene med måleprosjektet var å registrere en eventuell effekt av 

vinteren. På våren ble det da målt etter at telen var borte og før løvspretten satte i gang for 

fullt. 

Det ble benyttet et loggeskjema med punkter som ble utfylt for hver målestasjon. Her inngår 

dato, klokkkeslett, benevnt mottakerantenne, starttid, stoppetid, antennehøyde ved loggestart, 

antennehøyde ved loggestopp og eventuelle skisser som ekstra forklaring til antennehøyder. 

Erfaringen fra høstmålingene var at det kan skape unødige spørsmålstegn for 

etterprosesseringen om man har notert delmål som baserer seg på andre noterte konstanter 

langs strekket som til sammen skal utgjøre et totalt mål. Det kan virke selvforklarende når det 

noteres i felt og så fort bli usikkerhet i ettertid. Erfaringene som ble gjort førte til at for 

vårmålingene ble det tilstrebet å notere ferdig beregnete antennehøyder med alle mellom-

kalkulasjoner utført, slik at antennehøyden var helt klar til å føres direkte i programvaren. 
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Figur 3-1 SVV1 (Foto:privat) 

 

Figur 3-2 SVV2 (Foto:privat) 

 

Figur 3-3 SVV3 (Foto:privat) 

 

Figur 3-4 SVV4 (Foto:privat) 
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På SVV-punktene (som alle er søyler) var det (utenom SVV2, som har en flat topplate uten 

gjenger, se figur 3-5) en egen høydereferanse på en cm over den flate braketten og gjenger 

klart til å skru mottakeren direkte på, se figur 3-6. På SVV2 ble det banket med en spiker et 

merke og risset rundt en markering for å markere punktet. Det ble målt ut til hvert hjørne og 

beregnet senter av plata som merket representerer. Da er det etablert et referansepunkt for 

både høyde og grunnriss som er entydig for målingene høst 2016 og vår 2017. Men en 

sammenligning med tidligere målinger vil ikke nødvendigvis være like entydig dersom disse 

har brukt annen referanse. Siden punktet mangler gjenger til å direkte montere antenne måtte 

det settes opp stativ over punktet også her. Med den vanlige søylekonstruksjonen (figur 3-6) 

blir antennehøyden en kort avstand fra antennens høydereferansepunkt til søylens 

høydereferansepunkt der målet blir direkte med mindre sannsynlige feil ved måling av 

antennehøyden. For Kartverkets punkter må det oppstilles stativ over punktet og sentrere dette 

over senter av punktet (som på SVV2). For høstmålingene ble dette gjort med optisk lodd. For 

vårmålingene ble dette gjort ved å medbringe kikkert med laserlodd som gjorde oppstillingen 

noe raskere. Antennehøyda for høstmålingene 2016 ble her utført med et mindre Leica 

målebånd (figur 3-7). Det er konstruert slik at det festes med en egen brakett på kanten av en 

av trefotens justeringsskruer. Deretter måler man en skråavstand. Den ene siden av 

målebåndet gir skråavstanden og den andre siden kan man avlese direkte loddavstanden da 

dette har medberegnet avstanden fra senter. For vårmålingene ble det brukt en målebøyle 

(Leica kaller det en Height Hook) som hektes på antenneholderen (som passer i trefoten). 

Bøylen går da rundt både trefoten og stativet og tilbake i loddlinja mot punktet, da kan man 

her trekke ned et målbånd som måler direkte avstanden ned til punktet. Dette gjør 

antennehøydene straks mer entydige og man unngår mange av misforståelsene som lett 

oppstår. De to faktorene (laserlodd fra kikkert og målebøylen) kan ha vært bidragende 

faktorer til at målingene på våren kunne fullføres på en enkelt lang dag i mai (02.05.2017). 
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Figur 3-5 SVV2, i motsetning til de tre andre SVV-punktene har denne søylen ikke gjenger eller høydereferansen de andre 
har. 

 

Det ble logget i minimum 60 minutter per sesjon (oppstilling av mottakerne). Loggetiden 

starter når siste oppstilte mottaker er i gang med loggingen. Alle mottakere får da totalt en 

felles loggetid på minimum 60 minutter per sesjon. Deretter ble en av mottakerne flyttet 

videre og slik får en etablert trekanter i et nett som senere danner grunnlag for å beregne 

vektorer mellom punktene. 
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Figur 3-6 Punktet SVV4, pilen viser høydereferanse. Referansepunktet forenkler målingen av antennehøyde også ved at det 

er plassert noe ut fra senter slik at en nesten kan måle rett opp til antenna. Det er også viktig å vite referansepunktet til 

antenna (Foto: privat) 

3.1.2  Måleutstyr 

Det ble noe variasjon i tilgjengelige mottakere for innmålingene vår og høst. På første 

innmålingsdag høsten 2016 (12.10.2016) hadde Universitetet i Oslo en mottaker (Topcon 

Legacy E+) som supplerte målingene så det var 4 mottakere den første dagen. Ellers var det 3 

mottakere tilgjengelig. For vårmålingene var Leica GS15 på reparasjon, men Statens 

vegvesen hadde i mellomtiden fått tilgang til den nyere antennen Leica GS16. 
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Figur 3-7 Utstyr brukt i målingene fra venstre; trefot med tilkobling for antenne (antennebærer), trestativ (ser kun toppen), 

målebøyle for antennehøyde, mottakere GS14, GS12, GS15. Helt til høyre ses et mindre målebånd for antennehøyde. Alt er 

Leica-utstyr (Foto: privat) 

Figur 3-7 viser mye av utstyret som ble brukt. Foruten det som er vist her ble det altså i tillegg 

brukt to mottakere (Leica GS16 og Topcon Legacy E+) og kikkert med laserlodd til sentrering 

av antenne på stativ på vårmålingene.  

3.1.3 Måleplan 

Det er anbefalt å utarbeide en måleplan i forkant av feltarbeidet. Dersom man ikke kjenner 

området detaljert eller har vært på lokalitetene der punktene står bør man ta en 

rekognoseringsrunde for å notere seg hvilke punkter som egner seg for satellittmåling 

(Kartverket, 2009b). I forkant av målingene ble det her kjørt flere runder langs E18 og andre 

steder for å vurdere egnete punkter fra Statens vegvesens fastmerker. Når det ble avgjort å 

måle på punkter langs E18 i Østfold og konkretisert hvilke av Statens vegvesens punkter som 

kunne brukes ble det foretatt en egen runde på å vurdere egnethet for Kartverkets fastmerker i 

nærheten (figur 3-9). Flere av disse måtte forkastes til bruk som kjentpunkter. Et avgjørende 

kriterie er at punktet er veldefinert. Det må være entydig hvor høyden skal måles og det må 

kunne defineres et senter av punktet. Eksempler på figur 3-10, 3-11 og 3-12 viser noen 

utvalgte punkter som viste seg å være uegnete for presisjonsmålinger. 
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Figur 3-9 Oversikt over punkter fra Kartverket som ble vurdert som kjentpunkter. Flere måtte forkastes pga. uegnethet etter 

rekognosering. Detaljert oversikt over SVV-punktene er på figur 4-1. 
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Figur 3-10 En nedbøyd bolt, punktets høydereferanse er 

deformert i tillegg til at senter i grunnriss er vanskelig å 

definere entydig gjør punktet uegnet (Foto:privat) 

 

 
Figur 3-11 Kun borehull igjen, ser ut som det har vært bolt 

med krage. Både senter og høydereferanse blir da udefinert 

og punktet kan ikke brukes som fastmerke (Foto: privat) 

 
Figur 3-12 Mye tett vegetasjon i umiddelbar nærhet med 

høye trær gjør dette punktet uegnet for presisjonsmålinger 

(Foto: privat) 

 

Det må videre være god horisont fra fastmerket, ideelt sett bør det være minimalt med 

hindringer mer enn 15 grader over horisonten. Vegetasjon bør det være minst mulig av i 

nærheten av fastmerket, spesielt høye trær er uheldig. Dersom det er løvtrær i nærheten og en 

skal måle der bør en måle utenfor løvsesongen (etter løvfall om høsten og før løvsprett om 

våren). Det bør være god avstand fra bygninger. Andre forstyrrende støykilder bør også 

unngås (høyspentlinjer, transformatorer, radiosendere og annet som kan forstyrre signalet). 

Nettet en planlegger bør konstrueres slik at en får best mulig geometri. Det innebærer 

målinger i lukkete polygoner og et minimum av tre vektorer til nye punkter som skal 

bestemmes. Antall vektorer til hvert punkt vil avhenge av kravene til nettet. Det bør 

konstrueres slik at grunnlagspunktene/kjentpunktene er i ytterkant, mens de ubestemte/nye 

punktene ligger mellom disse (se figur 3-13 for en fordeling og rekkefølge på innmålingene, 

se figur 4-2 og 4-3 for en oversikt over vektorene). Det er anbefalt at det måles i 4 fastmerker 

som er kjent i grunnriss og høyde (Kartverket, 2009a). Her er det brukt 4 fastmerker fra 
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Kartverket, et landsnettpunkt (Oe41 Askim Vestre) og tre stamnettpunkt (Rud, Tenor og 

Mona). I siste måleserie måtte høydemålingen til Mona forkastes da det ble usikkerhet rundt 

antennehøyden. Målingen i grunnriss ble brukt i beregningene. 

Figur 3-13 viser en oversikt over hvilke mottakere som ble brukt på hvilke stasjoner under 

innmålingene. Ikke alle sesjonene ble brukt til å lage vektorer. Noen måtte kuttes grunnet 

batteriproblemer. Måleplanen ble laget slik at en skulle få flest mulig vektorer til de nye 

punktene (SVV-punktene).  

 
Mottakere Leica GS15 Leica GS14 Leica GS12 Leica GS16 Topcon Legacy E+ 

12.05.16 Sesjon1 KV-Rud KV-OE41 SVV2 
 

SVV1 
27.10.16 Sesjon2 SVV1 SVV2 SVV3 

  
 

Sesjon3 SVV4 KV-TENOR SVV3 
  

 
Sesjon4 SVV4 KV-MONA SVV3 

  21.11.16 Sesjon5 SVV4 SVV3 SVV2 
  

 
Sesjon6 SVV4 SVV3 KV-MONA 

  
 

Sesjon7 SVV4 SVV3 KV-TENOR 
  02.05.17 Sesjon1 

 
KV-OE41 SVV1 KV-Rud 

 
 

Sesjon2 
 

KV-OE41 SVV1 SVV2 
 

 
Sesjon3 

 
SVV3 SVV1 SVV2 

 
 

Sesjon4 
 

SVV3 SVV4 SVV2 
 

 
Sesjon5 

 
SVV3 SVV4 KV-TENOR 

 
 

Sesjon6 
 

SVV3 SVV4 KV-MONA 
 

F 

Figur 3-13 Oversikt over hvilke mottakere som ble brukt på hvilke stasjoner og også oversikt over rekkefølge/fordeling av 

måleseriene. 

3.1.4 Etterprosessering 

Kartverket (2009a) anbefaler å bruke programvare for etterprosessering som er mest mulig 

kompatibelt med det måleutstyret som har vært i bruk. Her er det brukt i all hovedsak 

mottakere fra Leica (utenom en mottaker fra Topcon som var med første måledag). Leica har 

programvaren «Leica Geo Office» for etterprosessering tilgjengelig.  

Leica Geo Office 

Etter at man har eksportert rådata fra minnekortene som har stått i mottaker under logging er 

de klare for importering til programvare for etterprosessering. Her ble det brukt Leica Geo 

Office, versjon 8.4 som ble utgitt i 2014. Rådataene importeres til et prosjekt og en viktig del 
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er å få lagt inn og avlest antennehøyde fra feltnotatene. Det velges antennetype i 

programvaren, da settes en rekke data korrekt; som for eksempel offset fra skruen underst på 

antenna som er høydereferanse på Leica mottakere. Hvis man bruker en mottaker som ikke er 

å finne i listen så kan man søke opp mottakeren på internett og finne nødvendig antennedata 

som kan legges til manuelt i antennelista. 

Neste steg blir å etablere vektorer. Figur 3-14 viser oversikt over alle målingene for 

vårmålingene 2017 i LGO. Her ses Mona markert med rødt som i dette programmet betyr at 

det er valgt som referansepunkt til de vektorene man er i ferd med å etablere for et tidspunkt. 

De to som er markert grønne betyr i Leica Geo Office at de har status som rover, den røde er 

referansepunkt. Når man velger «process» så etableres det en vektor. Når vektoren er etablert 

kan man gå inn på denne og se på detaljer. Her vil man se detaljer om hvilke satellitter 

mottakeren har hatt tilgang til under hele loggeperioden. Man kan også se om mottakeren har 

hatt gode signaler under hele perioden eller bare deler. Hvis det er bare korte perioder med 

målinger til satellitt og det er mye støy i signalet kan man manuelt kutte ut enkelte satellitter 

fra videre beregning. Hvis man ikke gjør denne jobben manuelt skal Leica Geo Office 

automatisk vekte de satellittene som har gitt gode signaler mot de som har gitt dårlige under 

loggeperioden.  

Prosesseringen ender så med vektorer som resultat. Da har man muligheten til å gå videre i 

Leica Geo Office med utjevning eller ta den i et annet program. 

 

Figur 3-14 Oversikt over målesesjonene 02.mai 2017. Her etableres vektorer. 

Gisline landmåling analyse 

Endelig utjevning av koordinater er utført i Gisline. Her er observasjonene eksport til en SKI 

Ascii-fil og importert til Gisline Analyse for utjevning. Med formatfila (i LGO) eksporteres ut 
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den kartesiske koordinaten til referansestasjonen i WGS84, vektorer med standardavvik og 

kovarians. 

I LGO får man estimerte standardavvik som svært små. Det er en kjent svakhet ved 

programvaren. De er på lavere enn en millimeter. Når Gisline importerer de prosesserte 

dataene vektes målingene etter standardavvik. Gisline har en begrensning på antall desimaler 

som tas med, så dersom standardavviket er så «bra» som LGO har produsert så vil Gisline 

lese standardavvikene til 0 og resultatene vil ikke vektes slik de skal. Derfor skaleres 

standardavviket opp til mer realistiske tall før målingene behandles videre i Gisline. 

Eksportert fil importeres til Gisline landmåling der analyse-modulen inngår. Høyde og 

grunnriss utjevnes hver for seg. Det utføres observasjonstest, dette er en funksjon som 

estimerer observasjonenes grovfeil. Grovfeilene vurderes ut fra en test om de er grove eller 

ikke, det vil si om det avviker fra normalfordelingen. Hvis testen slår ut og indikerer en 

grovfeil må en se om en kan finne årsaken. Dersom det er tastefeil eller liknende må dette 

rettes opp. Hvis man ikke finner årsaken til feilen kan man vurdere å pasifisere målingen og 

bruke resten av målingene hvis mulig. 

Dersom observasjonsmaterialet har gått gjennom grovfeilsøket er neste steg å undersøke om 

målingene stemmer med det eksisterende grunnlaget i en grunnlagstest. Gisline skriver til en 

dokumentasjonsfil. I denne tekstfila får man opp «feil i grunnlag» hvis testen ikke passerer. 

Her vises frihetsgradene F og Spvv (feilkvadratsummen) for både fri og tvungen utjevning. Fri 

utjevning vil si at samtlige punkt betraktes som ukjente, programmet vil selv holde fast et 

minimum av ukjente koordinater som gjør nettet akkurat bestemt. Tvungen utjevning vil si at 

grunnlagspunkter holdes fast ved sine koordinater og de ukjente vil få nye, utjevnete 

koordinater. Hvis teststørrelsen Beregnet verdi er større enn tabellverdien så indikerer testen 

at det er grunn til å mistenke at ett (eller flere punkt) i grunnlagsnettet kan være dårlig. 

Programvaren viser dette som stjerner, jo flere stjerner dess dårligere grunnlagsnett. 

Neste steg er utjevning, man kontrollerer ujevningsparameterne og kjører utjevning. 

Resultatet kan ses i dokumentasjonsfila. Dersom resultatet er tilfredsstillende og skal brukes 

så velger man tilbakefør koordinater.  

Funksjonen indre pålitelighet vil si noe om hvordan en feil i en observasjon gjenspeiles i den 

tilhørende utjevningskorreksjonen. Det er et mål på hvor stor en grovfeil må være for å bli 
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oppdaget, det vil si nettets evne til å avsløre grovfeil. Teoretisk sett kan en slik analyse gjøres 

allerede før innmålingene er gjort. En kan da få en test på om måleplanen vil sikre god indre 

pålitelighet. Indre pålitelighet forteller bare hvor store feilene må være før de med en gitt 

sannsynlighet blir oppdaget. Spørsmålet blir da hvilken effekt feil som slipper gjennom 

testene får på koordinatene.  

Ytre pålitelighet sier noe om største skade som kan forventes på feil som ikke oppdages. Man 

kan også kalle det for en deformasjonsanalyse. Både geometri og de anvendte vektene avgjør 

i hvilken grad en grovfeil vil kunne påvirke de ukjente koordinatene. God geometri vil typisk 

medføre at en grovfeils påvirkning senkes. Samtidig vil en måling som har en grovfeil, men 

har liten vekt, påvirke resultatet mindre. Ytre pålitelighet beregnes med utgangspunkt i det 

eksisterende nettet og beregnes derfor med tvungen utjevning (Norkart, 2017). 

Toleransegrensa bør være mindre enn endringa for å kunne si at et punkt har endret seg 

signifikant. 
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3.2 GPR-målinger 

3.2.1 Måleutstyr 

 

Figur 3-15 Guideline Geo sin Mala Pro-Ex GPR settes opp for datainnsamling i nærheten av søyle SVV2 (Foto: privat) 

Utstyret består av flere komponenter satt sammen på ei vogn (figur 3-15). Denne kan foldes 

sammen så den blir kompakt og mer reisevennlig enn i utfoldet modus. Dette kan se ganske 

ulikt ut i forskjellige modeller og konstruksjoner. Det kan for eksempel være litt forskjellige 

hjul til forskjellige underlag. Noen konstruksjoner har ikke hjul, dette styres av bruk. Denne 

har en håndholdt GPS-mottaker (Garmin) som logger posisjon som en ekstern enhet. 

Nøyaktigheten er på flere meter, men ofte er det ikke den nøyaktige posisjonen som er det 

viktigste i datainnsamlingen. Kreves det høyere nøyaktighet på posisjonen må det brukes mer 

avansert GNSS-utstyr. Øverst sitter her en liten datamaskin som operatøren gjør innstillinger 

med, starter og stopper logging og en ser datainnsamlingen på displayet. Antenne og 

mottakerenhet ligger nederst. Denne enheten sender ut og mottar signalet. 
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3.2.2 Datainnsamling 

Datainnsamlingen starter ved at utstyret justeres om nødvendig etter transport, en skrur på og 

stiller innstillingene som skal gjelde for loggingen. Når alt er klart trilles vogna bortover og 

data samles inn. Dette kan sjekkes underveis på displayet.  

3.2.3 Datahåndtering 

Mye av tolkningen av dataene er mulig å gjøre i felt siden de fleste GPR-konstruksjoner har 

en datamaskinenhet med et display der man allerede underveis i datainnsamling får se 

datamengden. Det er likevel tilhørende programvare til PC som gir mulighet til å observere, 

editere og filtrere datamengden i etterkant. Hvor mye prosessering en gjør i etterkant kommer 

an på formålet og hvilke funn en har gjort. 

Her ble datamengden hentet inn i programvaren MALA GroundVision2. Programvaren gir 

muligheter for å justere eventuell bakgrunnsstøy, man kan legge på filter og se detaljer på 

refleksjonsstyrke med mer. 
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3.3 Temperaturmålinger 
Det ble utført temperaturmålinger med termistorstrenger under bakken på tre steder (ved 

SVV1, SVV3 og SVV4).  

3.3.1 Installasjon 

Det ble brukt jordbor og manuelt boret nedover en kanal på en drøy meter. Etter hvert som det 

bores må boret stadig trekkes opp til bakkenivå for å få opp den jorda man graver ut med 

boret for å kunne komme videre nedover. Etter at man har boret dypt nok så har en da gravd 

opp en del jord og en fått kanal med en diameter på ca 3 cm. Termistorstrengen er på ca 1 cm 

diameter. Dette gir passe rom for å dytte ned termistorstrengen så den glir fritt nedover og 

ikke kiler seg fast. Overskuddsjord ble så dyttet ned forsiktig i åpningen for å tette og sørge 

for at termistorstrengen ligger stabilt, samt forsøke å unngå å få en åpen sluse som leder 

lufttemperaturen ned.  

Den resterende kveila med ledning over bakken ble pakke i en plastpose som beskyttelse for 

vær og vind gjennom vinteren. Det ble også plassert noen steiner over posen for å unngå at 

den skulle blåse løs og bort. Dette fører også til at trådene man skal måle på ikke fryser fast til 

hverandre eller til noe annet. 

Termistorstrengene ble installert i ca 2 meters avstand fra søylene SVV1, SVV3 og SVV4. 
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Figur 3-16 Termistorstreng installert i felt ved SVV4. 

3.3.2 Målinger 

Målingene på termistorstrengene måles med et multimeter (figur 3-17). En måler i felt 

elektrisk motstand i måleenheten ohm. Disse dataene må omregnes til grader Celsius for å 

kunne se forskjeller i temperatur direkte. Termistorstrengene er temperaturkalibrert til 

omregningen ved å notere verdier av hver målelengde sin verdi i et isbad som holder 0 grader 

Celsius.  

Termistorstrengen er bygd opp av termistorer forbundet med kobbertråder med beskyttelse 

som hver har ulik lengde. Når den bygges opp må det noteres hvilke tråder som har 

forbindelse til hvilken termistor. I dette tilfellet ble det gjort målinger på dybde 0, 0.25, 0.5, 

0.75 og 1 meter. 
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Figur 3-17 Multimeter til måling av elektrisk motstand (ohm) på termistorstrengene (Foto: privat) 



46 
 

4 Resultater 

4.1 GNSS statiske målinger 

Alle data kunne prosesseres uten problemer. De tre måledagene for høsten 2016 ble prosessert 

sammen i samme prosjekt i LGO og utjevnet i Gisline, mens vår 2017 ble prosessert og 

utjevnet for seg. Resulatene ble så sammenlignet. 

Måleområdet er vist i figur 4-1, mens figur 4-2 og 4-3 viser en oversikt over vektorene. På 

grunn av feil på antennehøyden ble målingene til Mona kun brukt for beregninger i grunnriss 

(ikke høydeberegninger) for vår 2017. 

På høstmålingene er det en vektor mellom Rud-SVV2 og SVV2-SVV3 som ikke er etablert 

for vårmålingene. På vårmålingene er det en vektor mellom SVV1-SVV3 som ikke er etablert 

i høstmålingene.  

 

 

Figur 4-1 Oversikt over måleområdet fra Glomma i vest til Mysen i øst. Kartverkets fastmerker er markert fra boksen og har 

to punkter i vest og to punkter i syd. Statens vegvesen sine punkter er på et området øst for Askim og vest for Monaryggen, 

markert på kartet 
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Figur 4-2 Vektorer basert på høstmålingene 2016 

 

Figur 4-3 Vektorer basert på vårmålingene 2017 

 

4.1.1 Måleresultater grunnriss 

Punktene Mona, OE41, Rud og Tenor er Kartverkets fastmerker som her er kjentpunkter i 

analysen. SVV-punktene er de ukjente som bestemmes. Resultatene fra utjevningen i Gisline 

er utjevnet for grunnriss og høyde separat, og viser som resultat alle estimerte standardavvik i 

grunnriss under en centimeter for punktene. Ytre pålitelighet er i størrelsesorden to 

centimeter, med unntak av for punktet SVV1 for høstmålingen, der den manglende vektoren 

mellom SVV1 og SVV4 gir seg utslag i vesentlig dårligere pålitelighet av resultatet for 

SVV1. 
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Statiske målinger høsten 2016 

 
N E H 

Std. avvik N 
(m) 

Std. avvik E 
(m) 

Ytre pål. 
(Toleranse) 

(m) 
KV-MONA 6605833.839 631068.930 215.170 

  
 

KV-OE41 6608299.404 621659.452 184.652 
  

 

KV-RUD 6606896.445 619095.747 157.209 
  

 

KV-TENOR 6604691.608 627873.597 160.692 
  

 

SVV2 6606488.394 625967.351 
 

0.006 0.006 0.023 
SVV3 6606510.307 628055.244 

 
0.005 0.005 0.019 

SVV4 6606435.707 627460.587 
 

0.005 0.004 0.018 
SVV1 6606222.243 625551.003 

 
0.008 0.006 0.046 

 

Figur 4-4 Tabellen viser koordinatresultater fra høsten 2016 med beregnet standardavvik i N og E og ytre pålitelighet på 

punktet. 

Statiske målinger våren 2017 

 
N E H 

Std. avvik N 
(m) 

Std. avvik E 
(m) 

Ytre pål. 
(Toleranse) 

(m) 
KV-MONA 6605833.839 631068.930 215.170 

  
 

KV-OE41 6608299.404 621659.452 184.652 
  

 

KV-RUD 6606896.445 619095.747 157.209 
  

 

KV-TENOR 6604691.608 627873.597 160.692 
  

 

SVV2 6606488.389 625967.352 
 

0.007 0.005 0.018 
SVV3 6606510.308 628055.250 

 
0.005 0.004 0.017 

SVV4 6606435.710 627460.588 
 

0.005 0.005 0.020 
SVV1 6606222.242 625550.992 

 
0.007 0.005 0.019 

 

Figur 4-5 Tabellen viser koordinatresultater våren 2017, standardavvik N og E er angitt og ytre pålitelighet på punktet. 

Mona er ikke brukt i høydeberegningene (kun grunnriss) her pga manglende data på antennehøyde. 
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Horisontale endringer fra høst 2016 til vår 2017 

 
dN (m) dE (m) Avstand (m) Retning (gon) 

SVV2 -0.005 0.001 0.005 187.433 
SVV3 0.001 0.006 0.006 89.486 
SVV4 0.003 0.001 0.003 20.483 
SVV1 -0.001 -0.011 0.011 294.228 

 

Figur 4-6 Endring N og E fra høst 2016 til vår 2017, forflyttet avstand og retning 

Figur 4-6 viser at punktene her har forflyttet seg lite gjennom vinteren i grunnriss. For SVV1 

er det en beregnet forflytning i grunnriss på 11 mm. Retningen er i vestlig retning for SVV1. 

Forflytningen er i størrelsesorden omkring standardavviket og dessuten er toleransegrensene 

større enn endringen, som tilsier at man ikke kan konkludere med at målingene påviser 

endringer. 

Endringer fra opprinnelig etablering oktober 2006 til mai 2017 

Det er tilgjengelig en koordinatliste fra Veidekke som utførte etableringen på oppdrag for 

Statens vegvesen i oktober 2006. Dette gjør det mulig å sammenligne dataene fra 2006 og 

frem til mai 2017 som er de siste målingene.  

Koordinatlisten (figur 4-7) er mottatt fra Jan Tore Lunde (Kontrollingeniør E18 Ørje-

Vinterbro, e-post kommunikasjon, mars 2016). Søylene ble etablert av Veidekke AS. Det er 

ikke tilgang på beregningsdata eller metadata av koordinatene, kun denne listen med 

koordinater i NGO48 akse 3. Tre av punktene på denne lista (nr 4002, 4005 og 4008) gir 

koordinater tilsvarende søylene som i dette prosjektet er navngitt henholdsvis SVV1, SVV2 

og SVV4 (figur 4-8). For SVV3 har det ikke lykkes med å spore opp originale koordinater fra 

etableringen. SVV1 og SVV2 er i Askim kommune og SVV4 (og for øvrig SVV3) er i 

Eidsberg kommune. Koordinatene ble transformert med Gisline Trans med kommuneformel 

(transformasjonsformel) fra Kartverket for hver av kommunene. Det er gjort med formelen 

skt2_0124.dll for de punktene i Askim og skt2_0125.dll for punktet i Eidsberg. 
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Figur 4-7 Original koordinatliste for de etablerte punktene i NGO48. 

 

NGO1948-koordinater av 2006 N E 
4002 SVV1 175478.574 28518.119 
4005 SVV2 175733.869 28941.338 
4013 SVV4 175642.476 30433.040 

    2006-koordinater transformert til EUREF89 
 Kommuneformel 

 
N E 

Askim-formel SVV1 6606222.229 625550.985 
Askim-formel SVV2 6606488.345 625967.364 
Eidsbergformel SVV4 6606435.671 627460.625 

 

Figur 4-8 Transformerte NGO1948 koordinater. 

  
dN (m) dE (m) Avstand (m) Retning (gon) 

4005 SVV2 0.044 0.012 0.046 16.950 
4008 SVV4 0.039 0.037 0.054 48.325 
4002 SVV1 0.013 0.007 0.015 31.445 

 

Figur 4-9 Forflytning av koordinater mellom 2006-2017. 

 

Forflytningene i grunnriss er noe større for den lengre perioden 2006-2017 enn kun vinteren 

2016/2017. For SVV2 og og SVV4 er punktdeformasjonen beregnet til flere cm. For SVV1 
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har punktet forflyttet i samme størrelsesorden i hele perioden fra 2006 som for vinteren 

2016/2017. 

4.1.2 Måleresultater høyde 

Disse høydene er utjevnet som ellipsoidiske høyder. GNSS vektorene gir ellipsoidiske 

høydeforskjeller i utgangspunktet. Siden geoidehøyden varierer i området vil man ikke få helt 

korrekte resultat ved å bruke ortometriske høyder i GNSS-vektorene. Derfor gjøres 

utjevningen i ellipsoidisk høydesystem og så transformeres (påføres geoidehøyder) høydene 

etter ferdige beregninger.  

Høst 2016 

 
Ellipsoidiske H (m) sH (m) Ytre pål. (m) 

SVV2 181.645 0.014 0.036 
SVV3 198.658 0.011 0.025 
SVV4 195.983 0.010 0.021 
SVV1 191.148 0.018 0.043 

 

Figur 4-10 Høyderesultater høst 2016.  

Vår 2017 

 
Ellipsoidiske H (m) sH (m) Ytre pål. (m) 

SVV2 181.645 0.004 0.013 
SVV3 198.692 0.005 0.013 
SVV4 195.963 0.005 0.013 
SVV1 191.128 0.004 0.014 

    MONA-KV 215.717 0.007 0.028 
TENOR-KV  161.035 0.005 0.013 
 

Figur 4-11 Høyderesultater vår 2017.  

I beregningen av vårmålingene (figur 4-11) er det tatt med to av Kartverkets punkter som 

ukjente. For Mona-KV ble det feil ved notert antennehøyde og punktets høyde er beregnet 

som ukjent. Punktet Tenor-KV er også beregnet og gir en sammenligning mot Kartverkets 

oppgitte høyde på 160.692. Avviket er på 0.343 m, noe som er nærme 0.36 m som er 

konstanten fra høydebøylen. Derfor ble det antatt feil med notert antennehøyde på denne 

målingen for Tenor-KV, antennehøyden ble korrigert og dataene beregnet på nytt. 



52 
 

Resultatene for høydemålingene må også vurderes som gode, med standardavvik i størrelse 

centimeter. For høstmålingen gir den manglende vektoren SVV1 til SVV4 også her klart 

høyere standardavvik og ytre pålitelighet for resultatet for SVV1. Standardavvik og ytre 

pålitelighet for resultatet for vårmålingen er klart lavere enn for høstmålingen, selv om det er 

færre gittpunkter, noe som kan indikere at grunnlagspunktene ikke er feilfrie. 

 Differanser høst 2016-vår2017 

  
dH 

Endring SVV2  0.000 

 
SVV3  0.034 

 
SVV4  0.020 

 
SVV1 0.020 

 

Figur 4-12 Differanser i målte høyder gjennom vinteren 2016-2017.  

Endringen på 34 mm er noe i overkant av hva som er sannsynlig endring for SVV3. Man kan 

aldri utelukke feil som antennehøyde på enkeltmålinger. Nå er dette et søylepunkt med kort 

avstand til høydereferansepunktet, den manuelle målingen av antennehøyden er normalt enkel 

på disse. Ytre pålitelighet er på 25 mm for høst 2016, standardavvik på 11 mm. 

Differanser 2006-2017 

Vi har tilgjengelige 2006-høyder. Disse må transformeres fra NN1954-høyder til NN2000-

høyder for å kunne sammenligne med de nye høydemålingene av 2017. Disse er ortometriske 

høyder. Siden det kun var tilgjengelig data for tre av de fire SVV-punktene i grunnriss, 

gjelder dette også for høydedataene. 

2006-høyder 
 

H dH 
NN1954 SVV1 153.267 NN2000 153.417 0.150 

 
SVV2 145.082 

 
145.232 0.150 

 
SVV4 158.183 

 
158.335 0.152  

 

Figur 4-13 Transformerte høydedata fra 2006 som er i NN 1954. Transformasjonen har her en endring på omtrent 15 cm i 
dette området. 

De nye høydemålingene er ellipsoidiske og omgjøres først til ortometriske NN2000 høyder 

ved hjelp av geoidemodellen til kartverket NNTRANS2016B.bin (figur 4-14) før vi ser 

sammenligningen 2006 – 2017 (figur 4-15): 
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2017 ellipsoidiske H 
ortometriske 
(NN2000) H geoidehøyde 

SVV1 191.128 153.420 37.708 
SVV2 181.645 143.953 37.692 
SVV4 195.963 158.340 37.623 

 

Figur 4-14 Transformasjon av ellipsoidiske 2017 høyder til ortometriske høyder for å kunne sammenligne med 2006. 

2006 til 2017 
2006 ortometriske 
NN2000 H 

2017 ortometriske 
NN2000 H dH 

SVV1 153.417 153.420 0.003 
SVV2 145.232 143.953 1.279 
SVV4 158.335 158.340 0.005 

 

Figur 4-15 Endringen fra 2006-2017 viser mindre endring for hele 11-årsperioden enn vinteren 2016-2017 utenom punktet 
SVV2. 

SVV2 indikerer stor endring (1.279 m) i høyde for perioden 2006-2017. Her ble det 

konstruert et referansepunkt på topplaten. I motsetning til de andre søylene manglet SVV2 

både gjenger til montering av mottaker og entydig høydereferansepunkt. Det store avviket i 

høydemålingene indikerer at Veidekke i 2006 har hatt en ekstra søyledel montert på toppen. 

Den delen som er målt på utgjør bare fundamentet, mens den øvre delen med gjengefeste og 

høydereferanse er avmontert. 

4.2 GPR-målinger 
Det ble utført GPR-målinger 12.10.2016 ved punktet som i dette prosjektet er benevnt SVV2. 

Hensikten med disse målingene var å få noe data som kunne støtte opp om at søylen faktisk 

sto i løse masser. Selv om mye kan tyde på dette har en bare en vurdering fra kontrollingeniør 

Jan Tore Lunde som jobbet med dette i 2006 (Kontrollingeniør Statens vegvesen E18 Ørje-

Vinterbro, e-post kommunikasjon, mars 2016) under etableringen. Det ble målt en profil 

parallelt langs vegen ca 70 meters lengde, med søylen omtrent halvveis på strekket (ca 35 

meter før søylen og ca 35 meter etter). 



54 
 

 

Figur 4-16 Området for GPR-målingene. 

 

Figur 4-17 Resultatet av første måling. Lite variasjon å se i lagene, men heller ikke så mye i dybden.  

 

Figur 4-18 Resultat av andre måling. Heller ikke så mye tegn til noe lagdeling her. 

Figur 4-17 og 4-18 viser resultatene av målingene. Dybden ses på skalaen til venstre. Under 

en meter er det lite som ser ut til å ha blitt reflektert. På figur 4-17 ses et lite taktskifte ned til 

dybde på ca 0.5 meter. På figur 4-18 ser man helt mot slutten også noe endring, her kom vi til 

en grusvei der det er fylt på med mer grovkornete masser. Bildet kan tolkes til en omtrent en 

meter tykkelse på dette laget.  
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Ellers viser ikke disse målingene så mye som kan verifisere at det er løse masser også under 

en meter. Det som kan leses ut fra målingene er at det er relativt homogene masser med ingen 

klare tegn til fast fjell eller andre større diskontinuiteter som kan indikere forskjellige masser. 
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4.3 Temperaturmålinger 
Det ble utført indirekte temperaturmålinger med termistorstrenger i bakken gjennom vinteren 

2016/2017. Hensikten var her å ha et supplement til de andre målingene og potensielt kunne si 

noe om hvordan temperaturen endrer seg i bakken. Det ble målt ved tre av SVV-søylene. På 

termistorstrengen måler en elektrisk motstand (ohm) som er omregnet til temperaturer i grader 

celsius. Omregningen er gjort i Microsoft Excel ut fra kalibreringsdata for de forskjellige 

termistorstrengene. 

  
(Temp Grad celsius) 

   Dybde (m) 16.11.2017 09.01.2017 15.02.2017 24.03.2017 
Termistor 1 0 3.25 -5.90 -3.63 -1.11 
SVV1 0.25 3.08 -5.06 -3.84 -2.19 
 0.5 2.00 -2.31 -2.45 -2.13 
 0.75 2.43 -0.84 -2.17 -1.67 
 1 3.15 0.09 -1.63 -1.17 
Termistor 2 0 3.27 -5.33 -3.39 -0.73 
SVV3 0.25 3.07 -2.46 -2.82 -0.35 
 0.5 2.19 -1.92 -1.79 -0.39 
 0.75 3.44 0.07 -1.45 -0.44 
 1 3.97 0.80 -1.16 -0.46 
Termistor 3 0 3.02 -4.38 -3.13 1.13 
SVV4 0.25 2.51 -1.59 -2.07 0.72 
 0.5 2.70 -0.91 -1.78 -2.15 
 0.75 4.00 0.65 -0.59 -0.95 
 1 3.73 3.83 2.91 2.17 

 

Figur 4-20 Måleresultater med termistorstrenger. 

Dette indikerer at frosten har gått ned til minimum en meter på søylene SVV1 og SVV3. Bare 

knapt under 0 grader for SVV4. Måleutstyret har bare produsert måledata ned til en meters 

dybde så vi vet ikke noe om temperaturen langs hele jordspydet søylene er festet på. Dersom 

jordspydene er nedpresset til 2-3 meters dybde slik beskrivelsen (Bø, 2001) beskriver så er det 

grunn til å anta at en slik vinter ikke vil påvirke spesielt mye. 
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5 Diskusjon 

5.1 Datakvalitet 
Denne oppgaven handler om å undersøke stabilitet i løse masser for fastmerker, dette 

undersøkes ved å måle på et utvalg fastmerker. Det er målt med GNSS. Et sentralt moment er 

her å se på kvaliteten på disse GNSS-målingene.  

Awange (2012, s. 65) argumenterer for at antennehøyden er den faktoren rundt innmålinger 

som er den aller mest vanlige feilkilden ved slike målinger. Det gjelder både selve målingen 

av antennehøyde og notasjonen. Dette ble en erfaring også i dette prosjektet. Det som kan 

virke innlysende i felt kan bli et stort spørsmålstegn tilbake på kontoret. Da kan det fort 

oppstå usikkerhet rundt hvilken stasjon eller antenne antennehøyden gjelder for. Derfor er det 

en fordel om prosesseringen kan gjennomføres kort tid etter innmåling slik at det som er 

uklart eller diffust i notater fortsatt er friskt i minne. Innmålingene på høsten ble gjort først og 

det ble en del jobb i etterkant for å klargjøre antennehøydene. Det ble utført måling av 

antennehøyden med flere målebånd og flere metoder med tanken om å unngå grove feil. Dette 

kan ha unngått grove feil, men viste seg å introdusere litt tvetydighet om hvilke 

antennehøydemålinger som gjaldt. Det er mye som kan noteres, men det viktigste er å 

klargjøre alt som kan skape misforståelse så tidlig i prosessen som mulig. GNSS-antenner 

finnes det ulike typer av i feltarbeidet og da er det viktig å spesifisere entydig hvilken som blir 

brukt på gjeldende stasjon. På vårmålingene ble dette noe enklere med et enklere måleverktøy 

(målebøyle, Height Hook) for stativ (kapittel 3). Likevel forekom det også feil her da 

antennehøyden ikke kunne finnes i notatene for siste grunnlagspunkt fra Kartverket (Mona) 

og dermed måtte fjernes fra høydeberegningene (kun brukt i grunnriss).  

Figur 4-14 viser også en stor høydedifferanse på 1.279 m for høydeberegnete data for punktet 

SVV2 fra perioden 2006-2017. Avviket er så stort at det tyder på at det ikke er samme 

referansepunkt som ligger til grunn. Målingene i 2016 og 2017 er to uavhengige målinger 

som viser (figur 4-12) at det ble målt samme høyde og 0 mm avvik. Dette tyder mer mot at 

måledataene fra 2006 av Veidekke AS kan forklare avviket. For de andre søylene er punkt for 

grunnriss (gjenger for direkte montasje av mottaker) og høyde (eget høydereferansepunkt, se 

figur 3-12). For målingene høst 2016 og vår 2017 ble det konstruert et referansepunkt for 



58 
 

både høyde og grunnriss. Det ble målt ut til sidene og funnet senter av plata for å etablere et 

punkt. Dette ble etablert ved å hamre en spiker i plata som laget et hakk og markere dette med 

et omriss av en trekant. Da var det et entydig punkt for målingene høst 2016 og vår 2017 i 

både grunnriss og høyde. Siden de andre søylene har et høydereferansepunkt på topplaten 

skulle det indikere at det også var topplaten som var naturlig høydereferansepunkt også her. I 

følge skissen (figur 2-1) til Bø (2001) skal en slik standard søyle være på ca. 1.35m. Det står 

«ca.», så det er ikke så langt unna avviket på 1.279 m. Figur 5-1 viser overflaten på søylen. 

Her kan en tyde at overflaten ikke er helt flat. Mot det ene hjørnet (venstre på bildet) kan det 

tydes at dette er noe krenget nedover. Dette kan tyde på at topplaten med gjenger og 

høydereferansepunkt som de andre søylene har er avmontert og i prosessen fått en noe 

deformert topplate. Det kan virke som at det er plassert en søyle oppå en annen og for å koble 

disse sammen ble topplaten (med gjenger og høydereferanse) fjernet. Den øvre delen 

(forutsatt at det var en) står ikke lenger påmontert. 

 

Figur 5-1 Toppen av SVV2. (Foto: privat) 

For punktene fra 2006 var de oppgitt i NGO1948 med NN1954-høyder og måtte 

transformeres. Det var vanskelig å få kunnskap om kvaliteten på transformasjonen. Generelt 

vil transformasjonen være best der forholdene er mest mulig lik de punktene som ble brukt til 
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å utarbeide formelen. Det vil som regel si så nærme nettopp de fysiske punktene som mulig 

og så vil kvaliteten forringes gradvis i avstand fra disse. Ofte brukes punkter sentralt i 

kommunen, men det kommer an på hvor det er plassert fastmerker fra Kartverket. Det bør 

uansett nevnes at hverken Askim eller Eidsberg er veldig store kommuner i utstrekning. Da 

transformasjonsformlene ble utarbeidet var de basert på landsnett- og stamnettpunkter i 

kommunene i all hovedsak. Kartverket har produsert transformasjonsformlene. Kommunene 

var involvert i mindre grad og mer i form av tilrettelegging, som fjerning av vegetasjon rundt 

punktene i forkant av nymåling av punktene, og å sørge for friske batterier til mottakerne 

underveis i loggeperioden (Bratheim, seksjonssjef Geodesi Kartverket, epost-kommunikasjon, 

oktober 2017). En skulle gjerne testet transformasjonen opp mot et utvalg punkter som har 

koordinater, både i NGO1948 og EUREF89, etablert på en slik måte at man kan stole på at de 

er etablert med stor troverdighet. Det ble her utført en test på koordinater mottatt fra 

Kartverket som var de originale NGO1948-koordinatene beregnet på 1990-tallet (Bratheim, 

seksjonssjef Geodesi Kartverket, epost-kommunikasjon, oktober 2017). Disse viste helt lik N-

koordinat og avvik på 1 mm for Ø-koordinat på landsnett- og stamnettpunktene. Men 

forklaringen på det er neppe at transformasjonen har så lite deformasjon i hele kommunen. 

Det er mer sannsynlig at selve formelen er basert på koordinatene til disse landsnett- og 

stamnettpunktene fra Kartverket og da vil punktdeformasjonen være minimal på disse 

punktene og så gradvis være noe økende i avstand fra disse. På sin side om transformasjoner 

oppgir Kartverket (2015) at nøyaktigheten kan forventes i området 3-7 cm for 

kommuneformler. Dette uttales generelt for hele landet, så her vil de lokale variasjonene være 

store. Det som i stor grad styrer dette er kvaliteten på NGO1948-grunnlaget (som varierer 

mye). Dersom unøyaktigheten er så stor som over 3 cm så er ikke forflytningene for SVV2 og 

SVV4 på stort mer enn det Kartverket (2015) oppgir som beste kvalitet for transformasjon av 

kommuneformel. Derfor kan man ikke konkludere at disse punktene faktisk har endret seg så 

mye som måledataene tilsier. 

Med hensyn til at referansepunktet på SVV2 ble «nykonstruert» er det ikke umulig at også 

punktets referanse i grunnriss ikke er entydig i forhold til 2006 dataene. Det er mindre 

sannsynlig at det i 2006 ble valgt noe annet enn senter av topplaten, men referansepunktet var 

ikke nødvendigvis i lodd mot det gamle referansepunktet og kan ha avvik også i grunnriss. 

Dette kan også bidra til å forklare punktdeformasjon mellom 2006-2017 som er beregnet til 

46 mm. 
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Sikre data på om det faktisk er løse masser er vanskelige å si uten å grave opp massene. I 

følge Jan Tore Lunde som var delaktig i prosjektet da dette ble etablert mener å hevde at i 

hvertfall de to første punktene fra vest (benevnt SVV1 og SVV2) står i løse masser (Jan Tore 

Lunde, Kontrollingeniør Statens vegvesen E18 Ørje-Vinterbro, e-post kommunikasjon, mars 

2016). Det ble gjort GPR-målinger ved ett av punktene, men disse resultatene sier ikke så 

mye mer enn at det ser ut som det er løse masser minimum til en meters dybde. For å kunne si 

noe mer om massene under en meter måtte det vært gjort måling med lavere frekvens. Som 

nevnt i kapittel 2.4 så vil lavere frekvens gi dypere penetrering av massen, men dårligere 

oppløsning.  

5.2 Temperaturer vinteren 2016/2017 
Termistorstrengene sin styrke er ikke å gi absolutt temperatur korrekt, men å gi et bilde av 

endring i temperatur. Disse målingene gir ikke noe komplett bilde av temperaturer vinteren 

2016/2017. Det de kan brukes til er å gi en indikasjon på at lufttemperaturens effekt som 

forventet ser ut til å forsinkes noe nedover, og at frosten denne vinteren ikke går spesielt dypt 

og derfor heller ikke kan forventes å gi spesielt store utslag i bevegelser i søylene. Dette er 

indikert på de to måleseriene i januar og februar. Noe entydig bilde gir det likevel ikke. 

Resultatene på en meter ved SVV4 avviker en del fra trenden hos de andre målingene da 

denne plutselig viser en markant økning i temperatur en meter. Her er det sannsynlig at dette 

kan være en utstyrsfeil eller avlesningsfeil.  

Det er tilgjengelig værstatistikk fra Kykkelsrud målestasjon som er nærmeste offisielle 

målestasjon til alle målepunktene i underkant av 10 km til de tre SVV-punktene. 
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Figur 5-2 Værstatistikk for Kykkelsrud som viser temperaturer for vinteren 2016/2017. 

Figur 5-2 viser at det ikke var langvarige perioder med minusgrader. Grafen viser at det var 

enkelte dager med temperaturdropp på under -10 grader. Men disse var forbigående. Dersom 

det i tillegg var snødekke disse dagene så er det trolig at effekten har vært liten på 

temperaturer under bakken. 

5.3 Forflytninger gjennom vinteren 

Som diskutert i kapittel 2.5 vil deformasjon som foregår i områder påvirket av telehiv mest 

oppover. Ut fra dette kan man forvente mest endringer på høydemålinger selv om det også vil 

være endringer i grunnriss. Men høydemålinger har et problem ved seg. Som nevnt i kapittel 

2.3.3 så vil høydemålinger med GNSS bli av lavere kvalitet enn for grunnriss. Som en ser av 

figur 4-10 vil standardavvikene kunne bli på flere cm og da bortfaller mye av hensikten med å 

diskutere høydeavvik. Det vil derfor i hovedsak diskuteres resultater i grunnriss. 

Et av formålene med målingene var å se på forflytning gjennom vinteren 2016/2017. En 

vesentlig endring her vil kunne bidra til å indikere at vintersesongen er en stor påvirkende 

faktor. Av de søylene som er innmålt viser 3 av de 4 (SVV2,3 og 4) mindre enn 1 cm indikert 

forflytning gjennom vintersesongen 2016/2017. Det varierer noe, men standardavviket er på 

omtrent 5 mm for alle SVV-målingene både høst og vår. Avstanden i forflytning ligger for de 

tre punktene omtrent på standardavviket. Følger man normalfordelingen (figur 5-3) så kan 

man si at det er 68% sannsynlig at posisjonen er innenfor +/- 5 mm og 95% for at den er 

innenfor +/- 10 mm (Kartverket, 2001a). SVV1 viser ifølge måledataene en endring på 1.1 
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cm. Nå er disse søylene etablert omtrent i 2006, så disse har stått noen år. Dette betyr at de 

løse massene har fått noen år på å sette seg. Uansett så indikerer ingen av resultatene 

vesentlige endringer i posisjon. 

 

Figur 5-3 Normalfordeling av standardavvik (Bells kurve). 68% av tilfellene vil være innen 1 standardavvik, 95% innen 2 
standardavvik og 99.7% innen 3 standardavvik. 

Et eksempel på et punkt som tydelig har fått deformert sin nøyaktighet ble funnet syd for 

Spydeberg (lenger vest for det aktuelle måleområdet), se figur 5-4 og 5-5. Denne søylen var 

tiltenkt en del av målingene. Søylen sto i løse masser midt i en skråning i motsetning til de 

punktene som ble del av måleprosjektet. Ved nærmere undersøkelse så var søylen helt løs og 

dermed bortfaller hensikten med å gjøre presise målinger. Her kan man altså si uten målinger 

at denne har forflyttet seg betydelig. Punktet ble etablert i mai 2010 av AF Anlegg. Nå er det 

kun tilgang på en koordinatliste datert mai 2010. Det er ikke klarhet i hvor dypt løsmassene 

går. Søylen er på innsiden av viltgjerde (innsiden i forhold til veglegemet) og kun få meter fra 

vegkant. Det kan bety at man ikke kan se bort fra at andre årsaker enn bevegelse i de løse 

massene kan være årsak til punktdeformasjonen. Alternative årsaker som snørydding, 

vedlikehold, kantklipping o.l. kan være mulig. Slike forklaringer er mindre sannsynlig for de 

aktuelle punktene SVV1-4 da 3 av disse er på utsiden av viltgjerde og dessuten så langt unna 

vegkanten at slike årsaksforklaringer er lite sannsynlig. 

Alle de fire (SVV1-4) punktene står i relativt flatt terreng umiddelbart til seg. Foruten SVV2 

står de tre andre punktene slik at det er flatt i et par meter rundt søylen, men det er skråning 

derfra. Med skråning menes nærmere beskrevet jordvoll mot E6. Det betyr at sola vil varme 

opp massene tettere på søylen der vollen er sydvendt versus om det var flatt i et større område 

rundt søylen. Dette vil også påvirke forholdene rundt søylen. SVV4 står på toppen av en 
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jordvoll, lokalt flatt ved søylen men med skråning på begge sider. Dette tilsier at tilgangen på 

vann som et av kriteriene for telehiv ikke er sterkt påvirkende.  

Et annet krav til telehiv, og i det hele tatt at vinteren skal få påvirkning, er at det faktisk er 

frost og perioder med betydelige minusgrader. Vinteren 2016/2017 hadde noen perioder med 

minusgrader, men de var gjerne tilknyttet til snømengder som begrenser effekten av 

lufttemperaturen (kapittel 2.5). Dessuten uansett så var de også kortvarige. 

 

Figur 5-4 Plasseringen av en søyle i løse masser som opprinnelig skulle være med i prosjektet. Dette er lenger vest enn 

måleområdet. Glomma ses nede til høyre og Spydeberg lenger nord. 
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Figur 5-5 Samme søyle fra kartskissen over, selve søylen er den hvite litt til høyre for midten av bildet. Denne står ikke i flatt 

terreng, men i skråning og har blitt punktdeformert såpass at målinger ikke var hensiktsmessig. 

Høyderesultatene viser mellom høst 2016-vår 2017 en variasjon på 0-34 mm i endring på de 

fire SVV-punktene. 34 mm endring på en vinter virker å være i overkant av det som er 

sannsynlig. Ytre pålitelighet er 25 mm for høstresultatet på høyden for dette punktet. 

Høyderesultatene indikerer en større endring i høyde enn for grunnriss, noe som er å forvente 

i forhold til både hvordan punktdeformasjonen forventes å påvirkes mer vertikalt enn 

horisontalt som diskutert i kapittel 2.5 og i forhold til at satellittgeometrien også normalt er 

bedre horisontalt (HDOP) enn vertikalt (VDOP), som diskutert i kapittel 2.3.3. 

Standardavvikene for høstresultatene 2016 er også høyere enn grunnriss, men 

standardavvikene for vår 2017 viser rundt 5 mm som er i omtrent samme størrelse som 

endringene.  

Skal man konkludere i forhold til endring kan man si at i perioden 2016-2017 er endringene 

mindre enn toleransene som gjør at man ikke kan konkludere med at punktene har forflyttet 

seg signifikant. 
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5.4 Forflytninger gjennom perioden 2006 – 2017 
Det er registrert en større punktdeformasjon (ca. 50 mm) i grunnriss i den lengre periode 

2006-2017 enn kun vinteren 2016/2017. Det er ikke noe tilgjengelig data på kvaliteten fra 

2006-etableringen, dermed blir det vanskeligere å konkludere med at punktene faktisk har 

flyttet seg. Usikkerheten rundt kvaliteten på transformasjonsformelen gjør også at man ikke 

kan konkludere med faktisk forflytning på disse punktene. Vi vet ikke med sikkerhet hvordan 

massene rundt punktene ble etablert og i hvilken grad det dreier seg om hovedsakelig masser 

som er forstyrret eller som har ligget i ro og er veletablert. Alle fire søylene med unntak av 

SVV2 står i nærheten av en jordvoll mot E18. Ut fra det kan det være rimelig å anta at en del 

av massene er påført nylig ved konstruksjonen av søylene. I så fall vil massene jevnlig 

stabiliseres over tid og i så fall ville man kunne forvente mindre punktdeformasjon over tid. 

Dette vet vi lite om. For å kunne si noe om dette må det måles jevnlig over tid for å eventuelt 

kunne påvise en stabilitet/instabilitet. 

Om vinteren 2016/2017 ikke var spesielt hard med lange perioder med minusgrader så vil det 

over lengre perioder komme noen sånne vintre. Derfor er det mer sannsynlig at over en ti års 

periode har vært perioder med minusgrader nok til å kunne gi en betydelig effekt av telehiv 

om de andre vilkårene (kapittel 2.5) er tilstede. 

Høyderesultatene for 2006-2017 viser tilsynelatende en stor endring for SVV2 men som 

diskutert i kapittel 5.1 forklares endringen i hovedsak av sannsynlig feil referansepunkt. 

Derfor er det vanskelig å si noe om endringene for SVV2. Så hvis vi ser bort fra det så viser 

de to punktene SVV1 og SVV4 liten endring på 3 og 5 mm. Det kan være noe tilfeldig da vi 

baserer oss kun på 2 målinger. Likevel er det merkverdig på en 11 års periode at 

datamaterialet viser så lite endring i høyde. Det er hverken standardavvik eller beregnet 

toleranse for koordinatlista fra 2006. Men endringene i høyde 2006-2017 er mindre enn 

toleransegrensene for 2017. Det er ikke grunnlag for å si noe om en eventuell signifikant 

endring i høyde i denne perioden. 

5.5 Kvalitetskrav  
Kartverkets fastmerker er tilgjengelige via norgeskart.no og med valget «fastmerker» 

(Kartverket, 2017). Her fremkommer også metadata som sier at både høydemålingen og 

grunnrissmålingen av punktene holder en «kvalitet» på 30 mm. Dette ser ut til å ligge på alle 
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fastmerkene uavhengig om det er et landsnett- eller et stamnettpunkt, i hvertfall for de 4 

punktene som er brukt her. 30 mm er antagelig ytre pålitelighet. Det vil i så fall si at 

Kartverket anser 30 mm som standard til ytre pålitelighet for både stamnett- og 

landsnettpunkter. 

Kartverkets standard for grunnlagsnett (Kartverket, 2009a) bruker en formel med parameterne 

p og k til å teste resultatet opp mot de definerte kvalitetsklassene (kapittel 2.2). Disse klassene 

har en områdeinndeling for byområde, tettbygd, spredtbygd osv med synkende krav til 

nøyaktighet (figur 2-5 og 2-6) avhengig av hvor prosjektet befinner seg. Dette er generelle 

krav som er satt i normen. Det kan argumenteres for at i mange tilfeller vil det ha mindre 

betydning hvor prosjektet befinner seg geografisk versus nøyaktighetskrav. Det typiske 

eksemplet på høyt krav til nøyaktighet er gjerne der man ved utsetting skal markere borehull 

til en prefabrikert konstruksjon. Her spiller det liten rolle om man er midt i byen eller på 

snaufjellet, kravet til nøyaktighet er høyt likevel og områdeinndelingen er mindre vesentlig. 

Slik vil det også være for mange andre type konstruksjoner. I dag kommer det mange 

elementer med en utbygging av veg (lysmaster, bruelementer osv.) som krever høy 

nøyaktighet. Da spørs det om det er godt nok å senke nøyaktighetskravet for den delen av 

vegen som befinner seg utenfor bebygde områder. Ofte er det snakk om en relativ nøyaktighet 

på slike konstruksjoner, det vil si at for borehull til prefabrikasjon er det viktigste at det er 

innbyrdes nøyaktighet mellom punktene og ikke nødvendigvis krav til absolutt nøyaktighet 

(som ytre pålitelighet gir). I mange tilfeller vil det være viktigere å sikre den relative 

nøyaktigheten der metoder kan tas i bruk for å kontrollere denne. Men dette kommer an på 

konstruksjonen og om disse elementene henger sammen med andre elementer. 

Statens vegvesen henviser i sine håndbøker (2015a og 2015b) til standarden Grunnlagsnett 

(2009a) som legger opp til denne områdeinndelingen til kvalitetskrav ved etablering av 

fastmerker. 
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Figur 5-6 Metadata for Kartverkets fastmerker viser oppgitt "kvalitet" for høyder og grunnriss. Det står 30 mm på alle, 
uansett om det er stamnett eller landsnett (Kartverket, 2017) 

Toleransegrensene viser for høstresultatene 2016 (figur 4-4, kolonne Ytre pål.) rundt 20 mm 

for SVV2, SVV3, og SVV4. For SVV1 er beregnet toleransegrense på 46 mm. SVV1 var det 

eneste punktet som viste noe i nærheten av betydelig endring med 11 mm fra 2016-2017. 

Årsaken til den høye verdien for ytre pålitelighet på SVV1 har sannsynlig sammenheng med 

at det mangler en vektor til SVV1 på høstmålingene. Alle fire punktene har toleransegrenser 

rundt 20 mm for vår 2017 (figur 4-5, kolonne Ytre pål.). Tar en i betraktning både 

standardavviket og toleransegrense så kan man ikke si med sikkerhet at noen av punktene 

viser noen signifikant endring i grunnriss. 

Det er som nevnt tidligere ikke tilgang til noe dokumentasjon på hvilken kvalitet målingene 

av 2006 holdt. En koordinatliste er alt som er å finne fra Veidekke sin leveranse. Skulle man 

vurdere endringen fra de målingene som foreligger mellom 2006-2017 opp de nevnte 

standarder så ville de ikke være innenfor Norsk standard (2015) sitt mål eller Kartverkets 

(2009a). Da måtte man i så fall se på områdetype så dårlig som klasse spredtbygd eller 

fjellområde, men det er neppe en aktuell problemstilling. Et fastmerke vil i de fleste 

sammenhenger måtte ha høyere krav enn det. Mye av endringene fra 2006-2017 kan være 

knyttet til at det var oppgitt koordinater i NGO1948 som er transformert før sammenligning.  
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Høyderesultatene på de to relevante punktene (ser bort fra 1.279 m endringen diskutert i 

kapittel 5.1) SVV1 og SVV4 viser lite punktdeformasjon i perioden 2006-2017 på 3 og 5 mm. 

Isolert sett tilsier dette en liten endring, men standardavviket for vårmålingen 2017 er på 4 og 

5 mm. Dette indikerer at høydene ikke kan påvises å ha endret seg vesentlig i perioden 2006-

2017 ut fra den målepresisjonen som er oppnådd i dette prosjektet og antatt presisjon ved 

etableringen. 

Hvis vi sammenligner med Kartverkets standard på 30 mm for stamnett- og landsnettpunkter i 

grunnriss så er alle måleresultatene i 2016 og 2017 innenfor, bortsett fra SVV1 i 2016 som 

har ytre pålitelighet på 46 mm.  

Også for høyde har Kartverket oppgitt 30 mm i kvalitet for stamnett- og landsnettpunkter. 

Hvis vi sammenligner mot høyderesultatene i 2016 og 2017 så passerer 6 av 8 et krav på ytre 

pålitelighet bedre enn 30 mm. De to som ikke passerer er begge fra 2016 og det er igjen 

SVV1 (43 mm ytre pålitelighet), men også SVV2 med 36 mm ytre pålitelighet. 

5.6 Minimere påvirkning av telehiv 

Dersom man plasserer en konstruksjon i løse masser er det rimelig å anta at den vil på et nivå 

påvirkes av både vinterforhold. Det vil antagelig ikke kunne stå like stabilt som i faste masser. 

Da blir spørsmålet hva en kan gjøre for å minimere deformasjon. Som nevnt i 2.6 påvirker 

type løsmasse forholdene. Figur 5-7 viser en tabell fra Changjan og Songyan (1981). Her får 

vi en oversikt over type løsmasse versus potensialet for telehiv i form av estimert maksimum 

telehiv. En ser her at som nevnt i kapittel 2.4 så vil finkornete masser ha et større potensiale 

for telehiv enn grovkornete. Tabellen tar også for seg det andre vilkåret, mengden vann, om 

jorda er mettet på vann. En ser at grovkornet sand har et lavt potensiale for telehiv selv i 

tilstand hvor den er mettet på vann. Derimot vil leire ha et stort potensiale for telehiv selv der 

den ikke er mettet på vann. 
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Figur 5-7 Tabell som viser potensialet for telehiv i forskjellige løse masser, samt gir en indikasjon på effekten av om massene 

er mettet med vann og dybden dette er målt på. Liten h er dybde i meter på testmateriale i tanken der det er laboratorietester. 

Stor H er en dybde i meter i test gjort i naturlige forhold (Tabell: Changjan og Songyan, 1981) 

Dette tilsier at man kan planlegge mengde tiltak i forhold til frostsikring av konstruksjoner ut 

fra denne kunnskapen. Dersom det er rikelig med tilgang på vann og finkornete masser så er 

det et tegn på at man bør vurdere tiltak.  

Det er mulig å måle trykket telehiv har for å få kunnskap om hvor stort potensialet er. Lan 

mfl. (2015) monitorerte telehiv trykket i konstruksjonen av en gjennomgangspassasje mellom 

to tunneler. Dette er kanskje mest interessant for store konstruksjoner, men tilsvarende 

undersøkelser vil øke kunnskapen om trykkpotensialet også for mindre konstruksjoner som 

fastmerker fundamentert under jord. En plate med trykkmåler ble brukt til å måle trykket mot 

konstruksjonene. Lan mfl. (2015) argumenterer for at kontaktpunktet mellom jord som er 

frossen og konstruksjonen (her en tunnel) fungerer som om de to var samme enhet. Kontakten 

er sensitiv for små endringer i temperatur. Flere faktorer kan bidra til en markant endring i 

trykk på en konstruksjon under bakken. Bare en liten deformasjon av konstruksjonen kan 

være nok.  



70 
 

Det er flere ulike tiltak som er aktuelle. Et tiltak er å bytte ut masser som Bane NOR sin 

løsning nevnt i kapittel 2.3.1 Deres løsning involverte et segment med pukk og grus rundt 

søylen. 

 Figur 5-8 (til venstre) Søyle montert av Statens vegvesen langs E18 

i Østfold sikret med betongrør. 

 

 

Figur 5-9 (over) Betongrøret er fylt med grov grus. 

 

 

 

 

Langs E18 i Østfold ved Hærlandkrysset er det konstruert en søyle med beskyttende 

betongrør (figur 5-8 og 5-9). Terrenget skrår jevnt og skrånende terreng er en drivende faktor 

i seg selv for punktdeformasjon. Her er det forsøkt å takle problematikken med en solid 

beskyttende konstruksjon. Det er finkornete masser i terrenget, mens inne i betongrøret er det 

fylt med grus. Det ble opplyst (Jan Tore Lunde, Kontrollingeniør Statens vegvesen E18 Ørje-

Vinterbro, e-post kommunikasjon, mars 2016) at søylen ikke står «flytende» i løse masser, 

men er sikret i bunn til fast fjell. Dermed falt denne konkrete søylen litt utenfor prosjektet i 

forhold til å inkludere det i GNSS-målingene. Men selve konstruksjon er et interessant 

eksempel i forhold til sikring mot punktdeformasjon. For at denne skal være festet til fjell så 

må alle massene være fjernet på et tidspunkt og senere påfylt. Det i seg selv er en operasjon 

som er ressurskrevende og ofte ikke aktuell. Det samme gjelder selve betongrøret som 

antagelig ikke lar seg presse ned og dermed også kun er aktuelt ved fjerning av masser. 
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Statens vegvesen har noen beskrevet installasjoner i grunnen i blant annet håndbok V770 

(2015a) og R761 (2015b). Det står også nevnt at det som installeres må frostsikres. Men det 

står lite om hvordan. De skissene som er blir for generelle og dessuten for lite relevante til å 

kunne bruke de opp mot søyleetablering. 

 

5.7 Vurdering av videre arbeid 

Det er mulig å angripe problemstillingen fra flere kanter. Et sted å starte er å undersøke om 

fastmerkene forflytter seg og i hvilken grad. Til en enkelt masteroppgave fra en student er det 

urealistisk å kunne gjøre så mange målinger at en får et solid statistisk grunnlag for å kunne si 

noe sikkert på et generelt grunnlag om dette. Dette går ikke bare på antall måleoperasjoner, 

men også tilgang på nok områder med fastmerker i løse masser. Fastmerker i løse masser er 

nødvendigvis noe en tilstreber å unngå. Er det mulig så settes de alltid i fjell fremfor løse 

masser. Når fastmerket velges å etableres i løse masser er årsaken antagelig mangel på fjell i 

nærheten kombinert med behovet for et fastmerke på et bestemt sted. For å kunne ha flere 

indikatorer i henhold til problemstillingen mer generelt for norske forhold bør det gjøres flere 

målinger i flere områder dersom en skal studere problemet videre. Dette prosjektet blir i så 

måte i mye mindre skala enn man statistisk sett kunne ønske. 

Norge er et langstrakt land så forholdene vil variere mye, spesielt nordover der en kan 

forvente mer effekt av vinterperioder. Dermed kan det være vanskelig å lage en enkel mal 

som gjelder for hele landet i forhold til nødvendige tiltak. 

Et viktig kriterie for å kunne si noe om prosessen er å vite med sikkerhet hva slags masser 

som er under bakkenivå. Her er det noen utfordringer knyttet til det å studere slike forhold 

flere år i etterkant av etableringen. Mye av etableringen er gjort via anbudsprosesser som gjør 

at tilgangen på data i ettertid vil være begrenset. Aktøren som utførte arbeidet kan være endret 

(nedlagt, oppsplittet, fusjonert) som gjør at det ikke behøver å være enkelt å spore opp dem 

som konkret hadde med arbeidet å gjøre og kan si noe om hvordan søylene ble satt ned, hva 

de visste om grunnforholdene og hvilke masser de eventuelt byttet ut. Hvis man ikke får 

kjennskap til dette så må man faktisk grave opp massene for å kunne si noe sikkert om de 

forholdene. Det er mulig å ta prøver nedover i massene, men dette tar også en del ressurser. 
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Men skal man besvare spørsmålet om det rundt punktet er byttet ut masser og i hvilken 

utstrekning så må det kanskje graves opp rundt hele punktet flere meter for å få full oversikt. 

Alternativet er at mye blir basert på antagelser. 

Fastmerker sorterer under landmåling. Det er av landmålerens interesse å kunne etablere 

stabile fastmerker. Denne problemstillingen sorterer muligens også i like stor grad under 

geoteknikk. I følge NTNU sine nettsider handler geoteknikk om hvordan bygge i jord og 

designe fundamenter for strukturer bl.a. på land. Det er en beskrivelse som passer ganske godt 

inn i denne problematikken. Om en ikke sorterer problematikken som ren geoteknikk så er det 

i alle fall mange grunner til å ha med geoteknikere på laget når en angriper utfordringen. 

Det er mulig å lage noen test-konstruksjoner der man varierer med type fundamentering. En 

kan ha ulike søyler, dersom de nedpresses kan det presses ned på ulike dybder for å få 

kunnskap om hvor mye det påvirker punktdeformasjonen som sluttresultat. Det kan varieres 

med utbytting av masser. Dette bør være både på et område med rikelig tilgang på vann, og et 

tørrere område for sammenligning, for å kunne vurdere effekten av dette. Ulike jordtyper bør 

også tas inn i betraktning. Samtidig må det gjøres mange målinger over tid for at dette skal 

kunne statistisk sett underbygge et argument for at den ene løsningen er bedre enn den andre. 

En kinesisk studie (Tai mfl., 2017) laget et omfattende testområde og modellerte telehiv 

prosessene detaljert i forbindelse med utbygging av høy-hastighets toglinjer. Tilsvarende 

testområde kan tenkes konstruert for fastmerkesøyler. 
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6 Konklusjon 
Denne oppgaven så på problematikken rundt etablering av fastmerker i løse masser. I 

hovedsak er det diskutert fastmerker brukt av Statens vegvesen langs europavei. Det er også 

diskutert alternative løsninger, som Bane NOR sin løsning.  

Det er gjort målinger med statisk nettverks-GNSS for å måle eventuelle endringer av vinteren 

2016/2017. Endringene er minimale for SVV2, SVV3 og SVV4 og på størrelse med 

standardavviket. For SVV1 er det 11 mm endring i grunnriss gjennom vinteren registrert (men 

toleransegrensen for resultatene er høyere enn endringen). Dette ble så sammenlignet med 

koordinatene fra den opprinnelige etableringen av punktene i 2006 (mangler data for SVV3 

fra opprinnelig etablering). SVV1 viser omtrent samme endring for 11-års perioden som for 

kun vinteren 2016/2017. For de to andre punktene (SVV2 og SVV4) er det noe større tegn i 

resultatene til punktdeformasjon, på opptil 54 mm. Men for endringen 2006-2017 så knyttes 

det større usikkerhet til kvaliteten på transformasjonsformelen som brukes i kommunene. Her 

var det ikke tilgjengelig noe mer enn Kartverkets (2015) generelle uttalelse om 3-7 cm 

nøyaktighet. Hverken resultatene for grunnriss eller høyde kan si noe sikkert om signifikant 

punktdeformasjon på de målte punktene. 

Det er også diskutert kandidater til årsaker av punktdeformasjon. En kandidat er prosessen av 

telehiv gjennom en vinter. Det er argumentert for hvilke forhold som er mest mottagelige for 

telehiv. Finkornete jordtyper som leire er mest mottagelige for telehiv, mens grovkornete 

jordtyper er mindre utsatt. Tilgang på vann er også en viktig faktor. Er det et tørt område uten 

tilgang på vann er vilkårene dårligere for telehiv enn om det er rikelig tilgang. Samtidig er det 

også nødvendig med et klima der det faktisk forekommer vinterperioder med nok kuldegrader 

til å gi en betydelig effekt. 

Stabiliteten av de løse massene vil avhenge av flere faktorer og det må gjøres flere målinger i 

ulike områder med ulike jordtyper for å kunne si mer om hvordan de vil påvirke en etablering 

av fastmerker. Det må også testes med ulike konstruksjoner. Statens vegvesen har en 

konstruksjon men virker å ha en del ulik praksis rundt fundamentering og bytting av masser. 

Bane NOR har en annen løsning som de også kaller søyler, men er helt annerledes i sin 

utforming. Det kunne være aktuelt å sammenligne stabiliteten av deres løsning i fremtidig 

arbeid. 
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Vedlegg 

Utdrag fra dokumentasjonsfil høst 2016 

Høyde 

DATUMPARAMETRE 
System                  :    EUREF89 - SONE 32 
Akse / Sone             :         32 
Lang halvakse       [m] :    6378137.000 
Flattrykning       [1/f]:        298.2572221010000 
Tangeringsmeridian [deg]:          9.0000000000000 
Skalafaktor             :          0.999600 
Addisjonskonst. nord [m]:          0.000 
Addisjonskonst. øst  [m]:     500000.000 
Rotasjon           [deg]:          0.000000 
 
 
INSTRUMENTPARAMETRE 
INSTRUMENT :  21: GPS1 
Std.avvik                 Konstantdel     Avstandsavhengig 
  Retning               :   0.00015 gon     0.00000 gon/km 
  Avstand               :     0.002 m         0.002   m/km 
  Høydeforskjell        :     0.000 m         0.003   m/km 
  Sentrering Grunnriss  :     0.002 m 
  Sentrering Høyde      :     0.002 m 
 
 
 
 
UTJEVNING I HØYDE 
 
TVUNGEN UTJEVNING 
 
GITTE KOORDINATER [meter] 
 
PUNKT               N            E          H 
------------------------------------------------ 
MONA1         6605833.839   631068.930   215.170 
OE41          6608299.404   621659.452   184.652 
RUD           6606896.445   619095.747   157.209 
TENOR         6604691.608   627873.597   160.692 
 
 
NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter] 
 
PUNKT               N           E           H        sN      sE      sH 
-----------------------------------------------------------------------
- 
SVV2-1                                   181.645                   
0.014 
SVV3HER                                  198.658                   
0.011 
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SVV4OBS1                                 195.983                   
0.010 
SVV1-CON-1                               191.148                   
0.018 
 
 
KORRIGERTE OBSERVASJONER, ANTATT MIDLERE FEIL OG RESTFEIL [meter / gon] 
 
Fra           Til            Observasjon    Antatt M   Restfeil 
--------------------------------------------------------------------- 
MONA1       1 SVV3HER    dH     -16.563      0.003      0.051    *** 
MONA1       1 SVV4OBS1   dH     -19.231      0.003      0.044    *** 
 
OE41        1 SVV2-1     dH      -3.008      0.005      0.000 
OE41        1 SVV1-CON-1 dH       6.495      0.003      0.002 
 
RUD         1 OE41       dH      27.390      0.008      0.053    ** 
RUD         1 SVV2-1     dH      24.372      0.052      0.063 
RUD         1 SVV1-CON-1 dH      33.795      0.036      0.144    * 
 
SVV2-1      1 SVV3HER    dH      17.036      0.002     -0.023    *** 
SVV2-1      1 SVV4OBS1   dH      14.313      0.002      0.025    *** 
SVV2-1      1 SVV1-CON-1 dH       9.504      0.002      0.000 
 
SVV4OBS1    1 SVV3HER    dH       2.669      0.001      0.006    * 
 
SVV1-CON-1  1 SVV2-1     dH      -9.512      0.005      0.008 
 
TENOR       1 SVV3HER    dH      37.978      0.002     -0.013    ** 
TENOR       1 SVV4OBS1   dH      35.296      0.002     -0.005 
TENOR       2 SVV4OBS1   dH      35.310      0.002     -0.019    *** 
 
 
 
STATISTIKK 
 
Antall iterasjoner                        :            1 
 
Antall observasjoner høydeforskjell       :           15 
Antall observasjoner                      :           15 
Antall ukjente høydekoordinater           :            4 
Antall ukjente                            :            4 
 
Antall overbestemmelser                   :           11 
 
Feilkvadratsum                            :          923.96754102 
Beregnet std.avvik på vektsenheten                9.1650 
Antatt   std.avvik på vektsenheten        :            1.0000 
 

Grunnriss 

DATUMPARAMETRE 
System                  :    EUREF89 - SONE 32 
Akse / Sone             :         32 
Lang halvakse       [m] :    6378137.000 
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Flattrykning       [1/f]:        298.2572221010000 
Tangeringsmeridian [deg]:          9.0000000000000 
Skalafaktor             :          0.999600 
Addisjonskonst. nord [m]:          0.000 
Addisjonskonst. øst  [m]:     500000.000 
Rotasjon           [deg]:          0.000000 
 
 
INSTRUMENTPARAMETRE 
INSTRUMENT :  21: GPS1 
Std.avvik                 Konstantdel     Avstandsavhengig 
  Retning               :   0.00015 gon     0.00000 gon/km 
  Avstand               :     0.002 m         0.002   m/km 
  Høydeforskjell        :     0.000 m         0.003   m/km 
  Sentrering Grunnriss  :     0.002 m 
  Sentrering Høyde      :     0.002 m 
 
 
 
 
DATUM: EUREF89 - SONE 32 
 
UTJEVNING I GRUNNRISS 
 
TVUNGEN UTJEVNING 
 
GITTE KOORDINATER [meter] 
 
PUNKT               N            E          H 
------------------------------------------------ 
MONA1         6605833.839   631068.930   215.170 
OE41          6608299.404   621659.452   184.652 
RUD           6606896.445   619095.747   157.209 
TENOR         6604691.608   627873.597   160.692 
 
 
NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter] 
 
PUNKT               N           E           H        sN      sE      sH 
-----------------------------------------------------------------------
- 
SVV2-1        6606488.394   625967.351             0.006   0.006 
SVV3HER       6606510.307   628055.244             0.005   0.005 
SVV4OBS1      6606435.707   627460.587             0.005   0.004 
SVV1-CON-1    6606222.243   625551.003             0.008   0.006 
 
 
KORRIGERTE OBSERVASJONER, ANTATT MIDLERE FEIL OG RESTFEIL [meter / gon] 
 
Fra           Til            Observasjon    Antatt M   Restfeil 
--------------------------------------------------------------------- 
MONA1       1 SVV3HER    R      314.05662    0.00003    0.00029  *** 
MONA1       1 SVV3HER    D     3088.672      0.001      0.002 
MONA1       1 SVV4OBS1   R      310.52161    0.00003    0.00028  *** 
MONA1       1 SVV4OBS1   D     3658.194      0.001      0.001 
 
OE41        1 SVV2-1     R      125.33514    0.00003   -0.00011  * 
OE41        1 SVV2-1     D     4673.112      0.002     -0.024    *** 
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OE41        1 SVV1-CON-1 R      131.21301    0.00002   -0.00013  ** 
OE41        1 SVV1-CON-1 D     4411.224      0.001     -0.015    *** 
 
SVV2-1      1 SVV3HER    R       99.33195    0.00003   -0.00007 
SVV2-1      1 SVV3HER    D     2088.016      0.001     -0.008    ** 
SVV2-1      1 SVV4OBS1   R      102.24556    0.00004   -0.00025  ** 
SVV2-1      1 SVV4OBS1   D     1494.172      0.001     -0.008    ** 
SVV2-1      1 SVV1-CON-1 R      263.79134    0.00012   -0.00111  *** 
SVV2-1      1 SVV1-CON-1 D      494.152      0.001     -0.004    * 
 
SVV4OBS1    1 SVV3HER    R       92.05500    0.00009    0.00009 
SVV4OBS1    1 SVV3HER    D      599.320      0.001     -0.001 
 
SVV1-CON-1  1 SVV2-1     R       63.79124    0.00026   -0.00101  * 
SVV1-CON-1  1 SVV2-1     D      494.153      0.002     -0.004 
 
TENOR       1 SVV3HER    R        6.33708    0.00003    0.00031  *** 
TENOR       1 SVV3HER    D     1827.755      0.001     -0.007    ** 
TENOR       1 SVV4OBS1   R      385.19747    0.00003   -0.00023  ** 
TENOR       1 SVV4OBS1   D     1792.340      0.001     -0.006    ** 
TENOR       2 SVV4OBS1   R      385.19699    0.00003    0.00025  ** 
TENOR       2 SVV4OBS1   D     1792.342      0.001     -0.009    ** 
 
 
 
STATISTIKK 
 
Antall iterasjoner                        :            1 
 
Antall observasjoner retning              :           12 
Antall observasjoner avstand              :           12 
Antall observasjoner                      :           24 
 
Antall ukjente grunnrisskoordinater       :            8 
Antall ukjente                            :            8 
 
Antall overbestemmelser                   :           16 
 
Antall korrelasjoner                      :           12 
 
Feilkvadratsum                            :         1251.25170963 
Beregnet std.avvik på vektsenheten                8.8433 
Antatt   std.avvik på vektsenheten        :            1.0000 
 

Utdrag fra dokumentasjonsfil vår 2017 

Høyde 

DATUMPARAMETRE 
System                  :    EUREF89 - SONE 32 
Akse / Sone             :         32 
Lang halvakse       [m] :    6378137.000 
Flattrykning       [1/f]:        298.2572221010000 
Tangeringsmeridian [deg]:          9.0000000000000 
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Skalafaktor             :          0.999600 
Addisjonskonst. nord [m]:          0.000 
Addisjonskonst. øst  [m]:     500000.000 
Rotasjon           [deg]:          0.000000 
 
 
INSTRUMENTPARAMETRE 
INSTRUMENT :  21: GPS1 
Std.avvik                 Konstantdel     Avstandsavhengig 
  Retning               :   0.00015 gon     0.00000 gon/km 
  Avstand               :     0.002 m         0.002   m/km 
  Høydeforskjell        :     0.000 m         0.003   m/km 
  Sentrering Grunnriss  :     0.002 m 
  Sentrering Høyde      :     0.002 m 
 
 
 
 
UTJEVNING I HØYDE 
 
TVUNGEN UTJEVNING 
 
GITTE KOORDINATER [meter] 
 
PUNKT               N            E          H 
------------------------------------------------ 
MONA1         6605833.839   631068.930 
MONA-KV       6605833.839   631068.930   215.170 
OE41          6608299.404   621659.452   184.652 
OE41-ASKIM    6608299.404   621659.452   184.652 
RUD           6606896.445   619095.747   157.209 
RUD-KV        6606896.445   619095.747   157.209 
TENOR         6604691.608   627873.597 
TENOR-KV      6604691.608   627873.597   160.692 
 
 
NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter] 
 
PUNKT               N           E           H        sN      sE      sH 
-----------------------------------------------------------------------
- 
SVV2                                     181.409                   
0.088 
SVV3-HER                                 198.382                   
0.063 
SVV4-OBS                                 195.637                   
0.070 
SVV1-CONT                                190.909                   
0.084 
 

Grunnriss 

DATUMPARAMETRE 
System                  :    EUREF89 - SONE 32 
Akse / Sone             :         32 
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Lang halvakse       [m] :    6378137.000 
Flattrykning       [1/f]:        298.2572221010000 
Tangeringsmeridian [deg]:          9.0000000000000 
Skalafaktor             :          0.999600 
Addisjonskonst. nord [m]:          0.000 
Addisjonskonst. øst  [m]:     500000.000 
Rotasjon           [deg]:          0.000000 
 
 
INSTRUMENTPARAMETRE 
INSTRUMENT :  21: GPS1 
Std.avvik                 Konstantdel     Avstandsavhengig 
  Retning               :   0.00015 gon     0.00000 gon/km 
  Avstand               :     0.002 m         0.002   m/km 
  Høydeforskjell        :     0.000 m         0.003   m/km 
  Sentrering Grunnriss  :     0.002 m 
  Sentrering Høyde      :     0.002 m 
 
 
 
 
DATUM: EUREF89 - SONE 32 
 
UTJEVNING I GRUNNRISS 
 
TVUNGEN UTJEVNING 
 
GITTE KOORDINATER [meter] 
 
PUNKT               N            E          H 
------------------------------------------------ 
MONA1         6605833.839   631068.930   215.170 
MONA-KV       6605833.839   631068.930 
OE41          6608299.404   621659.452   184.652 
OE41-ASKIM    6608299.404   621659.452   184.652 
RUD           6606896.445   619095.747   157.209 
RUD-KV        6606896.445   619095.747   157.209 
TENOR         6604691.608   627873.597   160.692 
TENOR-KV      6604691.608   627873.597 
 
 
NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter] 
 
PUNKT               N           E           H        sN      sE      sH 
-----------------------------------------------------------------------
- 
SVV2          6606488.389   625967.352             0.007   0.005 
SVV3-HER      6606510.308   628055.250             0.005   0.004 
SVV4-OBS      6606435.710   627460.588             0.005   0.005 
SVV1-CONT     6606222.242   625550.992             0.007   0.005 
 
 
KORRIGERTE OBSERVASJONER, ANTATT MIDLERE FEIL OG RESTFEIL [meter / gon] 
 
Fra           Til            Observasjon    Antatt M   Restfeil 
--------------------------------------------------------------------- 
 
MONA-KV     1 SVV3-HER   R      314.05646    0.00004    0.00050  *** 
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MONA-KV     1 SVV3-HER   D     3088.673      0.001     -0.003    * 
MONA-KV     1 SVV4-OBS   R      310.52150    0.00006    0.00043  ** 
MONA-KV     1 SVV4-OBS   D     3658.195      0.002     -0.002 
 
OE41-ASKIM  1 SVV2       R      125.33528    0.00003   -0.00018  ** 
OE41-ASKIM  1 SVV2       D     4673.105      0.001     -0.015    *** 
OE41-ASKIM  1 SVV1-CONT  R      131.21311    0.00002   -0.00014  ** 
OE41-ASKIM  1 SVV1-CONT  D     4411.212      0.001     -0.012    *** 
 
RUD-KV      1 OE41-ASKIM R       68.12323    0.00003   -0.00011  * 
RUD-KV      1 OE41-ASKIM D     2922.465      0.001      0.013    *** 
RUD-KV      1 SVV1-CONT  R      106.62512    0.00003   -0.00011  * 
RUD-KV      1 SVV1-CONT  D     6490.349      0.002      0.009    * 
 
SVV2        1 SVV3-HER   R       99.33189    0.00003   -0.00020  ** 
SVV2        1 SVV3-HER   D     2088.021      0.001     -0.008    ** 
SVV2        1 SVV1-CONT  R      263.79116    0.00014    0.00022 
SVV2        1 SVV1-CONT  D      494.155      0.001      0.001 
 
SVV3-HER    1 SVV4-OBS   R      292.05491    0.00009    0.00037  * 
SVV3-HER    1 SVV4-OBS   D      599.321      0.001      0.001 
SVV3-HER    1 TENOR-KV   R      206.33752    0.00003    0.00004 
SVV3-HER    1 TENOR-KV   D     1827.758      0.001     -0.008    *** 
 
SVV4-OBS    1 TENOR-KV   R      185.19736    0.00003   -0.00005 
SVV4-OBS    1 TENOR-KV   D     1792.341      0.001     -0.005    * 
 
SVV1-CONT   1 SVV3-HER   R       92.70914    0.00002   -0.00019  ** 
SVV1-CONT   1 SVV3-HER   D     2520.775      0.001     -0.004    * 
 
 
 
STATISTIKK 
 
Antall iterasjoner                        :            2 
 
Antall observasjoner retning              :           12 
Antall observasjoner avstand              :           12 
Antall observasjoner                      :           24 
 
Antall ukjente grunnrisskoordinater       :            8 
Antall ukjente                            :            8 
 
Antall overbestemmelser                   :           16 
 
Antall korrelasjoner                      :           12 
 
Feilkvadratsum                            :         1139.23301480 
Beregnet std.avvik på vektsenheten                8.4381 
Antatt   std.avvik på vektsenheten        :            1.0000 
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