
 

 

OVERGANG TIL NYTT HØYDESYSTEM - NN2000 
 
Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem - NN2000 - som skal erstatte høydesystemet fra 
1954 - NN1954. 
Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet 
(moh.) for eksempel en topp eller et vann ligger. 
Norge hever seg fremdeles etter istiden. Høyden endrer seg med opptil 5 millimeter i året, men 
endringene varierer i ulike deler av landet. 
Dagens høydesystem heter NN1954. Det står for «normal null av 1954». Dette er et 60 år gammelt 
system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Enkelte steder i landet er høydeangivelsene 
mer enn 30 centimeter for lave. Det er en konsekvens av at NN1954 ikke er blitt korrigert for 
landhevingen de siste 60 årene.  
 
Alle målinger som benyttes til å realisere det nye systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all 
landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell). Vi 
innfører et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer.  
NN2000 muliggjør også bedre utnyttelse av satellittbasert måleteknologi (GNSS). Referansen må til 
enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien.  
 

Utgangshøyden er hentet fra fundamentalpunktet Normaal Amsterdams Peil. 
Dette fundamentalpunktet er også benyttet i det nye europeiske vertikale datumet EVRF2007.  
Link: http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Geovekst/Hoydegrunnlag/ 
 
Fastmerker som utgjør referanserammen i NN2000, vil få nye høydeverdier. Eksisterende geografisk 
informasjon som er høydebestemt i NN1954, eksempelvis byggehøyder, veghøyder og høyder på VA-
anlegg, vil bli overført til det nye høydesystemet.  
 
Hole kommune innfører 18.desember 2014 det nye høydegrunnlaget. Dette betyr at kartdata som 
leveres av kommunen etter denne datoen, eller lastes ned fra kommunens nedlastingsløsning på 
internett, vil ha andre høydeverdier (z-koordinater) enn i det tidligere høydesystemet NN1954. 

Forskjellen mellom gammel og ny høydeverdi på samme punkt vil ca + 15 cm . Endringen innebærer 
at ny høydeverdi vil være større enn gammel høydeverdi. Eksempelvis vil et punkt med gammel 
høyde 80.00 m.o.h. få ny høyde på 80,15 m.o.h. Endringen berører ikke grunnrisskoordinatene (x- og 
y-koordinatene). 

NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige 
kartdata. Holes overgang er derfor en del av et nasjonalt overgangsprosjekt.  

Det er særdeles viktig at brukere av kommunens kartdata er oppmerksomme på denne overgangen 
og ikke blander gamle og nye data med ulik høydereferanse. 

For brukere av GNSS må riktig høydereferansemodell være i bruk. Brukere som benytter fastpunkt 
(polygonpunkt, trigonometrisk punkt m.v.) som utgangspunkt for målinger, må være sikre på hvilket 
høydegrunnlag fastpunktene er oppgitt i.  

Alle søknader om tiltak etter plan og bygningsloven må påføres aktuell høydereferanse. 
(NN2000 eller NN1954). 
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