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Fv. 548, HP 1, i området ca. km 2477-1753, Flora kommune, Sogn og 

Fjordane, prosjektnummer: 307508 , Dimensjonering av overbygning 

 

1. Innledning 

Det er planer om å utarbeide ny reguleringsplan i området 2 a,b,c, vist figur 1.1. Her ønskes 
det å etablere nytt fortau og veg, se figur 1.2. Lab- og vegteknologiseksjonen har fått i 
oppdrag å foreslå vegoverbygningen til prosjektet.  
 
2. Plantegning 
 
 
 

 
Figur 1.1: Kart over området hvor det skal lages ny reguleringsplan. 
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Figur 1.2: Et lite utsnitt av området som er prosjektert.  

2. Inngangsdata/trafikktall 

Dimensjoneringen er utført etter nivå 1, indeksmetoden med standardmaterialer og løsninger i 
henhold til kapittel 5, håndbok N200. Trafikkdata hentet fra vegkart.no, som baserer seg på 
tellinger fra 2018, er lagt til grunn for dimensjoneringen. Tallene er oppjustert til 2019-nivå 
med en årlig økning på 2%, og avrundet for bruk i Tabell. 2.1. Utregning av dimensjonerende 
trafikkbelastning er gjort i henhold til Fig. 510.2, Håndbok N200.  

Tabell. 2.1: Dimensjoneringsgrunnlag med trafikktall og trafikkgrupper. 

Vegnavn ÅDT 
(2018) 

ÅDTT 
(%) 

Traf. 
vekst 
(%) 

Tillatt 
aksellast 

Antall 
kjørefelt 

Dim.-
periode 

Traf. gruppe 

Fv. 548, HP 1 867 10% 2% 10 tonn 2 20 år A 

3. Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU viser at undergrunnen i området består av bart fjell i tillegg til områder 
med usammenhengende morenematerialer  
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Figur 2.1: Løsmassekart fra NGU, som viser løsmassetyper i grunnen.  
 
 
Det er blitt utført grunnboringer hvor en geoteknisk rapport er utarbeidet, rapport 30946-
GEOT-1. Ut ifra rapporten er det påvist omtrentlig 0-6 m løsmasser over berg, hvor store 
deler av løsmassene inneholder sannsynligvis morene, sand og grus. Dette viser også 
løsmassekartet fra NGU figur 2.1. Det er påvist fra rapporten god bæreevne på de fleste steder 
som da kan tilsvare en bæreevnegruppe 3 i undergrunnen. Det må derimot tas hensyn til 
telefarlige materialer og forstdybde. Viktig at prosjektet også setter seg inn i de ulike 
borepunktene slik at områdene blir masseutskiftet ned til der hvor det er påvist god bæreevne. 
Forhør med geoteknikker, hvis usikker.   
 
Det vil dermed i dette notatet, bli dimensjonert en overbygning med bæreevnegruppe 3 hvor 
det tas hensyn til T3-T4 masse i undergrunn, hvor frostsikring vil være påkrevd.  

4. Frost 

I henhold til Fig. 520.1 i Håndbok N200 skal vegen frostsikres for F10 ved forekomst av 
materialer med telefarlighetsklasse T3/T4 i undergrunnen. 
Frostmengde og årsmiddeltemperatur tatt ut ifra webbasert kart linket i N200 kap.521: 

- Årsmiddeltemperatur: 7.3 ºC  
- Frostmengde F10: 1727 hºC 
 

 
Frostmengden F10 er så liten at frostdybden vil kun gå i overbygningen, angitt av Fig. 521.1. 
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5. Overbygning

Vegoverbygning, T3-T4 bæreevnegruppe 3.
Figur 5.1 viserforslag til vegoverbygning forFv 548 Brandsøyvegen.
Dimensjoneringsforslaget tilfredsstiller krav til bæreevnegruppe 3. Frostsikring vil ikke være
nødvendigi henhold til Tabell 520.1, Håndbok N200, da frostmengden er så lav.
Prosesskodene i tabellen under henviser til Håndbok R761. Siden det erpåvistenkelte steder
med ujevnbæreevne, så er det gitt forslag til atsprengsteinfyllingen skal legges minimum 40
cm for å sikreengod bæreevne gjennomgående. Dette måogså økes i områder hvor det var
påvist områder med dårligere bæreevnelengre ned i grunnen, se geoteknisk rapport.

Fig. 5.1: Overbygning, veg med bituminøst dekke, bæreevnegruppe 3, trafikkgruppeA.
Prosesskoder refererer til R761.

------------------------

Lag:
Slitelag
Bindlag

Materiale:
3,0cm Agb 11
3.0cm Agb 11

Tot.høyde(mm)
30
60

Prosess
65.21
65.11

Bærelag 20.0 cm Fk 0/32* 260 54.2

Forsterkningslag 30cm pukk22/90inkl.
avrettingslagFk
0/32**

560 53.2
53.33

Sprengsteinsfylling
(T2)

sprengstein (T2) Ned til masser
hvor det var
påvist god

bæreevne. Ref.
geotekniskrapport
. Min40 cm, bør

legges.

51.41

Fiberduk Klasse velges ut ifra
behov

52.2

*Hvis det er overskudd av fresemasse, kan det her istedenfor brukes Ak, prosesskode 54.4, R761.
** Forkilingslagetskallegges så tynt som mulig ogikke være mer enn 5 cm tykt. (Kap. 631.2, Håndbok N200). Overskudd av
fresemasse i form av Ak kan også benyttes i avrettingslaget (prosess 53.31, R761).

Indekskontroll: Krav bærelagsindeks BIk =39: BI=((3.0+ 3.0)× 3) + (20× 1.35)=45(OK)
Krav til styrkeindeks SIk = 39+ 30=69: SI=45+(30× 1.1)=78(OK)

Knust asfalt (Ak) og knust fjell (Fk) har samme lastfordelingskoeffisient (1.35).

• En del av eksisterende overbygning fjernes inn mot den nye vegens midtlinje og
erstattes med overbygningen beskrevet i Fig. 5.1 eller 5.2. I tillegg unngå
undergraving av asfalten ved å utkile 1:2(anbefales) eller minst 1:1.

• Fortanning av de ulike lagene slik at lagene blir komprimert hel inn til eksisterende
lag.

• Tverrprofil og takfall skal ivaretas ved breddeutvidelse.
• Ved fresing av eksisterende slitelag kan det være gunstig å frese hele feltet for å

kunne unngå å få langsgående skjøt i hjulspor.
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• Dersom Ak benyttes i bærelag vil det være kritisk for godt resultat at dette legges i
2 lag á 5 cm, vannes rikelig under lagring og utlegging, og at tung statisk vals
benyttes for komprimering.

• Benytt pukk 22/90 istedenfor kult 22/120 for å gjøre det lettere for utlegging og
komprimering i forhold til steinstørrelsen.

• Største steinstørrelse brukt i sprengsteinsfyllingen skal ikke overskride ½
lagtykkelsen, og ikke være større enn 300 mmog være T2 masse.

• Forsterkningslaget 22/90 skal legges ut sammenhengende som et lag på 30 cm før
det blir komprimert.

Vegoverbygning,fortau

For overbygning av fortau forslag tilundergrunn som er T3-T4 med bæreevnegruppe 3, figur
5.3.

Fig. 5.3: Overbygningav fortau, T3-T4 bæreevnegruppe3, Prosesskoder refererer til
R761.

-------------------------

Lag:
Slitelag
Bindlag

Materiale:
3.0cm Agb 11
3.0cm Agb 11

Tot.høyde(mm)
30
60

Prosess
65.21
65.11

Bærelag 20.0 cm Fk 0/32* 260 54.2

Forsterkningslag 30cm kult22/90inkl.
avrettingslagFk 0/32**

560 53.2
53.33

Fiberduk Klasse velges ut ifra
behov

52.2

*Hvis det er overskudd av fresemasse, kan det her istedenfor brukesAk, prosesskode 54.4, R761.
** Forkilingslaget skal legges så tynt som mulig og ikke være mer enn 5 cm tykt(Kap. 631.2, Håndbok N200). Overskudd av
fresemasse i form av Ak kan også benyttes i avrettingslaget (prosess 53.31, R761).

Med vennlig hilsen

----------------------------
Arya Bastiko
Lab- og vegteknologiseksjonen
Bergen


