NN2000 – erfaring fra
jobben med å påvise
og rydde fastmerker
Fagdag Geoforum Oslo og Akershus 31.10.2012

AK01 Drøbak

Utgangspunkt
Akershus (hele, 22 komm.),
komm.), Buskerud (3 komm.)
komm.)
og Østfold (9 komm.):
komm.):
• 257 fastmerker skulle måles
• Av disse 123 justeringspunkter
• Kartverket synfarte 124 fastmerker
• Resten synfart av kommunene
• Kommunene ryddet i begge tilfeller
Utgangspunkt prosjekt ved KV Oslo 2012. Justeringspunkt = justeringspunkter for HREFmodellen. Kom i gang litt seint = for mye jobb for 1 person på den tida som gjenstod.
Involverte kommunen også i synfaringsfasen. Stort sett bra erfaring med det. Pluss =
lokalkunnskap, samme som synfarer og rydder. Minus: Mister sjekk på at forholdene er vurdert
likt (tolkning, kunne kanskje vært bedre informasjon/opplegg for å få det likt (men: manglet
erfaring vi også). Forhåndssiling: Ikke justeringspkt > 300 m fra vei. Noen sjekket/tatt med
seinere.

Gjennomføring

Utdrag fra brukerhåndbok. Lagde skjema for utfylling. Kladde
noe mer detaljert for å kunne regne ut prosenter. Mobildekning:
Test-CPOS bruker ICE(/NMT) = måtte bruke dekningskart i
tillegg. (CPOS bruker GSM/GPRS. Jobbes med, så vidt jeg vet).
Kompass og stigningsmåler/klinometer. + fotoapparat, bilder i 4
retninger (minst) og punkt. Skjema + bilder fungerte bra for å
vise hva som skulle ryddes.

Å finne fastmerket
Mer eller mindre
god/nøyaktig
beskrivels +
kartskisse.
Burde hatt GPS
(unødvendig
leting + noen jeg
ikke fant)

29 stk ødelagt eller
borte (kjørt over, gravd
vekk, overgrodd langt
inne i bushen osv)
Alle 3 eksempler fra
Nittedal

Siktforhold

Noen ganger utmerket,
her fra Nes og Rygge,
men…….

Siktforhold

Andre ganger hindringer i veien. Var forespeilet at det måtte ryddes kratt, busker, ev småtrær som dette. Hindringer i
mindretall: stolper, bygninger, bergknauser, småbusker/kratt. Men som oftest opptil mange ganske store trær, dvs hogst
nødvendig for å oppfylle krav. 141 av 257 pkt målt. 70 ok uten rydding. 71 ryddet. (Godtok noen som ikke helt oppfylte krav,
enkelthindringer kan gi ok måling, må dokumenteres). Justeringspunkt prioritert. Noen steder uaktuelt å rydde (hage, store
mengder eller lignende). Noen steder gjort en stor innsats. Noen steder alternative løsninger (Eidsvoll: Eksentrisk måling +
gjort nytt nivellement)

Oppsummering
• Viktig å begynne synfaring tidlig
• Får oversikt over tapte/uaktuelle fastmerker
• Får god tid til å rydde
• Kan vurdere erstatningspunkt/andre løsninger

• Lurt å ha med GPS ved rydding
• Den vanligste og største hindringen er trær

