
LANDHEVNINGSMERKE PÅ NORDNES
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landsverneplan:
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Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Landhevningsmerke på Nordnes 1839 Se koord 165/527 Utomhus

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter et horisontalt merke hugget i fjell, over merket er
det hugget inn årstallet 1839 i fjellveggen. Fredningen inkluderer
hovedelementer som konstruksjon og materialbruk.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Landhevningsmerke på Nordnes
som et kulturminne representativt for den statlige oppmåling av
Norge. Landhevingsmerket bør bevares for å sikre den tidligste
oppmåling av havnivå og landheving i Norge. Formålet er å sikre
bevaring av elementer knyttet til merkets opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Landhevingsmerket på Nordnes er ett av 29 merker hugget langs
norskekysten i 1839, for å måle landhevingen i Norge. Det ble målt
avstand ned til tang og rurlaget, og dette ble gjentatt i 1939.
Landhevingen var ikke stor nok til at det fikk utslag på 100 år.
Landhevingsmerket har blitt brukt til å definere «Nordnes null» som
ble brukt til å definere høydesystemet på lokale kart i Bergen før det
nasjonale høydesystemet kom på slutten av 1800-tallet.
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LANDHEVNINGSMERKE PÅ NORDNES

Bygningsnr: Se koord
Gnr/bnr: 165/527
Oppført: 1839
AskeladdenID: 244473-0
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903764

Kompleks 9903327

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter et horisontalt merke hugget i fjell, over merket er det hugget inn årstallet 1839
i fjellveggen. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon og materialbruk.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Landhevningsmerke på Nordnes som et kulturminne
representativt for den statlige oppmåling av Norge. Landhevingsmerket bør bevares for å sikre den
tidligste oppmåling av havnivå og landheving i Norge. Formålet er å sikre bevaring av elementer
knyttet til merkets opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Landhevingsmerket på Nordnes er ett av 29 merker hugget langs norskekysten i 1839, for å måle
landhevingen i Norge. Det ble målt avstand ned til tang og rurlaget, og dette ble gjentatt i 1939.
Landhevingen var ikke stor nok til at det fikk utslag på 100 år. Landhevingsmerket har blitt brukt
til å definere «Nordnes null» som ble brukt til å definere høydesystemet på lokale kart i Bergen før
det nasjonale høydesystemet kom på slutten av 1800-tallet.
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