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FORORD 
 

Bacheloroppgaven som er vektet med 20 studiepoeng er en obligatorisk oppgave som alle 

sisteårsstudenter ved studiet bygg- og anleggsingeniør må gjennomføre før endt studie. 

Oppgaven gjennomføres på vårsemesteret i grupper på 2-4 medlemmer som hver har 500 

timer til rådighet, frist for levering er 20/5-2019. 

Tidlig i desember 2018 kontaktet vi iVest Consult med forespørsel om problemstilling til vår 

hovedoppgave, de var positiv til dette men hadde ingen problemstilling til oss. Vi ble senere 

innkalt til et felles møte med dem og representanter fra Flora kommune der det ble fremlagt 

en problemstilling. Den omhandlet mulighetsstudie for veibygging på strekningen 

Firdavegen-Kleivakrysset, via Båtevika, dette var en problemstilling som er relevant for vår 

studieprofilering. 

Prosjektet hadde oppstart tidlig januar 2019 hvor vi deltok i en trafikkundersøkelse og var på 

befaring på planområdet. Videre arbeidet vi med forprosjektrapporten og gjorde oss kjent med 

planområdet gjennom modelleringsverktøyene AutoCAD og Novapoint. 

Når forprosjektet var levert 15/2-2019 begynte arbeidet med hovedrapporten. Startfasen var 

preget av innhenting av informasjon, oppfølging og utvikling av prosjektgruppens 

fremdriftsplan, bli kjent med Statens vegvesen (SVV) sine håndbøker og kompetanseheving i 

bruk av modelleringsverktøyene. 

Det har vært et utfordrende og spennende semester hvor vi har tilegnet oss mye verdifull 

kunnskap og erfaringer knyttet til prosjektarbeid.  

Vi vil rette en stor takk til oppdragsgiver Flora kommune for tildeling av spennende oppgave, 

eksternveilederne Marianne Grytten, Margreth Bjørkum Jensen og internveileder Cecilie 

Therese Kinstad. Vi vil også takke andre eksterne fagfolk for gode faglige samtaler og råd. 
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SAMMENDRAG 
Bacheloroppgaven er gjennomført vårsemesteret 2019 av tre avgangsstudenter ved Høgskulen 

på Vestlandet (HVL), avdeling Førde. I desember 2018 kontaktet vi iVest Consult, som 

deretter kontaktet Flora kommune angående en problemstilling vi kunne arbeide med i 

hovedoppgaven. 

Flora kommune ønsker å utbedre veinettet i Florø, for å bedre fremkommeligheten til bilister 

og myke trafikanter. I den sammenheng har vi undersøkt muligheten for veiutbygging på 

strekningen Firdavegen-Kleivakrysset via Båtevika. 

For at både vi og leseren skal få bedre forståelse for veibygging er det også skrevet om viktige 

tema innenfor dimensjonering og grunnarbeid. Noen av temaene har vi måttet ta direkte 

hensyn til i arbeidet med problemstillingen, mens de andre må gjennomføres dersom 

prosjektet skal bli en realitet. 

Problemstillingen vår omhandler planlegging og drøfting av tre mulige traséer for 

strekningen. Hver av de tre med ulik dimensjoneringsklasse, for å undersøke hva som er 

praktisk mulig med de begrensningene som er satt til oppgaven. Det er gjennomført flere 

analyser for å sikre at kravene i SVV sine håndbøker er ivaretatt. 

Det kreves mange analyser og utredninger på ulike plannivå før et veiprosjekt er byggeklart, 

samfunnsnytten bør veie opp for kostnadene, og påvirkningen en utbygging har på 

nærområdet. Det er viktig å få fram at denne besvarelsen er på utredningsnivå og det er derfor 

ikke gjennomført detaljerte utredninger eller kostnadsberegninger. 

. 
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1 INNLEDNING 
Basert på våre kunnskaper, og ved anvendelse av SVV sine håndbøker, har vi modellert og 

drøftet tre alternative traséer med ulike dimensjoneringsklasser for å finne det vi mener er den 

beste løsningen for strekningen på planområdet i utkanten av Florø sentrum. For vår egen og 

leserens læringsutbytte har vi også skrevet om viktige temaer innen veibygging. Noen av dem 

har vi måttet ta direkte hensyn til i vår besvarelse, mens de resterende er arbeid som må 

utføres dersom veistrekningen skal bli en realitet.  

Ved modellering av terrenget i planområdet har vi benyttet gradert dybdedata fra Forsvaret. I 

alle illustrasjonene som inneholder disse har vi degradert terrengmodellen på bakgrunn av 

vilkår gitt av Forsvarets operative hovedkvarter. Disse rådataene er vi pliktig til å slette etter 

bruk. 

 

 

Figur 1 Orienteringsbilde, lokaliseringen til planområdet (1) i forhold til Florø sentrum (2). [1] 
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1.1 PROBLEMSTILLING 

Problemstillingen i oppgaven er å vurdere hvilken trasé og veiklasse som er mest 

hensiktsmessig på strekningen Kleivakrysset – Firdavegen via Båtevika, med tanke på krav i 

SSV sine håndbøker, påvirkning av natur, berørte parter av veiutbyggingen og framtidig 

trafikkavlastning i Florø sentrum.  

På grunn av stor trafikkmengde i Florø sentrum ønsker kommunen å utbedre veinettet, slik at 

deler av trafikken kan gå utenom sentrumskjernen. Redusert trafikkmengde i sentrum, kortere 

utrykningstid for nødetatene og bedret tilbud til myke trafikanter er gevinstene en vei på 

strekningen vil kunne medføre. 

Prosjektoppgaven omhandler strekningen mellom Kleivakrysset (1) og Firdavegen (4) via 

Båtevika Figur 2 viser området og de ulike holdepunktene som blir beskrevet i denne delen av 

oppgaven. En av utfordringene med oppgaven har vært valg av veikategori og trasé på grunn 

av begrenset areal og bratt terreng på planområdet. 

Flora kommune ønsker å bevare et hus som har status som kulturminne (2), i tillegg er det et 

stort naust (2) som må rives her. Innerst i Båtevika er et fredet arkeologisk minne. Terrenget 

rundt neset (3) er preget av bratte berg mot sjø og bebyggelse på oversiden. Dersom det blir 

nødvendig med sjøfylling eller sprengning krever fiskeridirektoratet at det gjennomføres en 

konsekvensutgreiing på grunn av nærliggende gyteområder. Se vedlegg 4. 

 

Figur 2 Kartutsnitt over planområdet. [1] 
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1.2 METODE FOR GJENNOMFØRING AV PROSJEKTOPPGAVE 

Innhenting av informasjon er gjort fra håndbøkene til SVV, relevante fagbøker, tidligere 

oppgaver, terrengmodellen laget i Novapoint, kommunekart og Norges geologiske 

undersøkelse (NGU). Prosjektgruppen har også hatt dialog med eksterne fagpersoner som 

innehar relevant kunnskap og erfaring. 

I løpet av vårsemesteret 2019 ble det gjennomført Novapoint grunnkurs og vei. I sammenheng 

med nettkursene fikk vi også tildelt kurshefter fra hvert av temaene som har vært til hjelp i 

utførelsen av prosjektet. 

Modellering av veialternativene ble gjort ved bruk av Novapoint versjon 21.10.FP3b og 

AutoCAD 2019.1.2 versjon P.162.0.0. For å kunne utføre modelleringen var vi avhengig av 

kartgrunnlag og dybdedata for det aktuelle området. Vi ønsket tidlig i prosjektarbeidet å få 

tilsendt nødvendig data slik at vi fikk opprettet terrengoverflaten på planområdet som danner 

grunnlaget for modelleringen. Flora kommune sendte tidlig kartgrunnlag med nøyaktig 

plassering av bygninger, eiendomsgrenser, veier og høydedata. For å få et reelt bilde av 

terrenget var også dybdedataene som angir terreng under vannoverflaten av betydning, disse 

var mer tidkrevende å få tilsendt siden dette er konfidensiell informasjon som forsvaret 

innehar. Dybdedataene blir ikke vist i sin helhet i rapporten av hensyn til vilkår gitt av 

Forsvarets operative hovedkvarter. 
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1.3 HOVEDMÅL 

Fremme det vei- og traséalternativet vi mener er mest egnet på bakgrunn av føringene 

beskrevet i hovedoppgaven, og basert på kunnskap vi har tilegnet oss gjennom studiet. 

 

1.3.2 DELMÅL 

Novapoint og AutoCAD 

• Modellere tre veialternativer 

• Ferdigstille B, J og U- tegninger til anbefalt alternativ 

 

Beskrive aktuelle tema innenfor veibygging 

• Dimensjonering 

• Oppbygging av veikroppen 

• Sprengning 

• Skredsikring 

• Landmåling 

• Universell utforming 
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1.4 AVGRENSINGER 

Avgrensingene til hovedoppgaven er basert på avgrensingene vi satt i forprosjektrapporten. 

Etter avtale med oppdragsgiver Flora kommune har vi ikke lagt særlig vekt på økonomi i 

denne besvarelsen, med unntak av et forenklet kostnadsoverslag basert på SVV sin håndbok 

R764. [2] Vedrørende miljø har vi ikke vektlagt annet enn størrelsen på fyllinger og 

skjæringer med tilhørende massebalanse. Vi har også prøvd å unngå sjøfyllinger på bakgrunn 

av grunn av gyteområder og bevaring av kanalen, da dette er en av føringene lagt for 

oppgaven. Kryssutforming er ikke gjort verken i Firdavegen eller Kleivakrysset, grunnet 

manglende kartgrunnlag og begrenset med tid. Teknisk beskrivelse i form av rekkverk, stolper 

og drenering er heller ikke gjennomført da problemstilling vår er å vurdere trasé og hvilken 

dimensjoneringsklasse som kan benyttes. Vi har forholdt oss til håndbok N100 som ble utgitt 

i Mars og V120 fra Juni 2014. På grunn av lite forkortelser i vår oppgave ble vi enige etter 

samtale med internveileder Cecilie Kinstad ble vi enige om at det ikke var nødvendig med 

liste over forkortelsene. 

 

1.4.1 AVGRENSING FRA FORPROSJEKRAPPORTEN 

Det ble i forprosjektrapporten nevnt at utslipp av klimagasser ville bli skrevet om på et 

overordnet nivå i hovedrapporten. Da vi startet arbeidet med denne innså vi at dette ikke var 

relevant, ettersom dette ikke er en av årsakene til at kommunen ønsker veiutbyggingen. Etter 

samtale med en ansatt ved HVL avdeling Førde ble vi enige om at det ikke var nødvendig å ta 

dette opp med styringsgruppen. 

 

1.5 AVVIK FRA FORPROSJEKTRAPPORT 

I forprosjektrapporten skrev vi at en avgrensing til oppgaven var at vi skulle lage to 

veialternativer, men etter å ha arbeidet med modelleringen så vi at det ville bli vanskelig å 

oppfylle oppdragsgivers ønske om trafikkert vei på tenkt trasé. På bakgrunn av dette er det 

blitt modellert og beskrevet et tredje alternativ. 
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2 FLORA KOMMUNE 
Flora kommune ligger på vestkysten til Sogn og Fjordane fylke med 11 878 innbyggere. [3] 

Se figur 3. I nord grenser kommunen til Bremanger, mens den i øst grenser til Gloppen og 

Naustdal. Tilkomstveiene til Florø er Riksvei 5 som går på nordsiden og fylkesvei 548 på 

sørsiden av Brandsøy. Sistnevnte forgreiner seg ut fra riksveien ved Brandsøysundet og ender 

i Florø som er Norges vestligste bysentrum og administrasjonssenter i bykommunen Flora.  

 

Figur 3 Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke. [4] 

 

2.1 SYKKELBYEN FLORØ 

Flora kommune ønsker å bedre tilbudet til myke trafikanter, derfor er det utviklet en egen 

kommunedelplan for sykkel. [5] Denne skal sikre god infrastruktur for syklister og har som 

hovedmål å bedre folkehelsen gjennom økt sykkelbruk. 

 

2.1.1 TILSKUDDSORDNING VED TILRETTELEGGING FOR SYKKEL 

Kostnader knyttet til veibygging gjør store innhugg i kommunenes budsjett, derfor er mange 

avhengig av økonomisk støtte for å gjennomføre veiprosjekter. Ettersom det er et ønske om 

økt sykkelbruk, samtidig som kommunene har sine budsjetter å overholde kan man søke støtte  
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i form av en tilskuddsordning dersom veien også består av sykkelfelt. Dette gjelder både for 

bygging av sykkelvei, gang- og sykkelvei og i de tilfellene hvor man skal bygge bilvei med 

gang- og sykkelfelt. Administrator for tilskuddsordningen er SVV som fikk ansvaret tildelt av 

Samferdselsdepartementet. [6] 

Det er lagt generelle føringer med tanke på tilskuddsordningen, disse omhandler blant annet at 

kommunen eller fylkeskommunen må ha en egenandel på minst 50% av prosjektets kostnad 

og at tiltak som får tildelt tilskudd i utgangspunktet skal gjennomføres samme år som 

tildelingen skjer.  

 

2.2 VEINETTET I FLORØ 

Flora kommune ønsker å forbedre infrastrukturen i Florø av samfunns- og sikkerhetsmessige 

årsaker. All trafikk til og fra området markert med rødt må gjennom flaskehalsen (1) i Florø 

sentrum for å komme seg sørvest på halvøyen hvor store deler av befolkningen bor, det er 

også her flyplassen (2) er lokalisert, se figur 4. Dette gjør fremkommeligheten til denne delen 

av byen sårbar ved trafikkstans i sentrum. 

 

Figur 4 Flaskehals i Florø sentrum markert med blått 

 

2.3 FORDELER MED NY VEI 

En ny trasé (1) vil kunne redusere årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom sentrum, hvor stor 

reduksjonen blir avhenger av hvilken dimensjoneringsklasse som velges. Uavhengig type vei, 

er håpet et økende antall myke trafikanter, i tillegg vil ikke en stans i trafikken gjennom 

sentrum få like store konsekvenser da man har flere muligheter til omkjøring. En annen faktor 

er kortere utrykningstid for nødetatene. Se figur 5.  
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Figur 5 Nåværende veinett markert med stiplede linjer, planlagt trasé er markert med blå farge 

 

2.3.1 KARTLEGGING AV TRAFIKKEN I FIRDAVEGEN 

Tidlig i prosjektarbeidet deltok vi i utførelsen av en trafikal spørreundersøkelse hvor målet var 

å kartlegge kjøremønstre for bilistene som benytter Firdavegen. Figur 6 viser destinasjonene 

til trafikken i østgående retning, pilen indikerer kjøreretning og hvor undersøkelsen ble 

gjennomført. Kartleggingen av trafikken i vestgående retning kan ses i vedlegg 8. 

 

Figur 6 Kartlegging av trafikk i østgående retning. Figuren er utarbeidet på bakgrunn av trafikkundersøkelsen 
gjennomført sammen med Flora kommune   

Denne ble utført ved å stoppe bilistene ved Kanalen i Florø og spørre hvor de kom fra og hvor 

de skulle. Utfra de innhentede dataene kan man anslå hvor stor andel som vil benytte en 

eventuell ny vei, kakediagrammene i figur 7 viser prosentvis andel av potensiell bruk av ny 

vei. Svart farge indikerer bruk av vei, mørk grå indikerer ikke-bruk og lys grå indikerer mulig 

bruk. 
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Figur 7 Fra venstre: vestgående-, østgående- og total trafikk 

 

2.3.2 FREMTIDIG DIMENSJONERENDE ÅDT 

For å anslå ÅDT for ny trafikkert vei legger vi til grunn trafikktelling utført 2016-2018 på 

fylkesvei 548 ved kanalen. Her kommer det fram at siste registrerte ÅDT er fra 2018, denne 

er 2387. [7] Med en årlig antatt trafikkvekst på 2% og 20 års dimensjoneringsperiode blir 

dimensjoneringsåret 2039. Derfor er antatt framtidig ÅDT for fylkesvei 548: 

Å𝐷𝐷𝑇𝑇2039 = 2387 ∗ 1,0220 = 3546,95 ≈ 3547 

Trafikkundersøkelsen vi gjennomførte i samarbeid med Flora kommune ble utført samme sted 

som SVV gjennomfører sine tellinger. Vår undersøkelse av bilistenes kjøremønster avdekket 

at 19.2% av bilistene vil, mens 13.1% kanskje kommer til å benytte den nye veien. For å være 

på sikker side anslår vi at opptil 32.3% av trafikken på fylkesveien vil bruke den nye traséen, 

dette gir en dimensjonerende ÅDT på: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 Å𝐷𝐷𝑇𝑇2039 = Å𝐷𝐷𝑇𝑇2039 ∗ 32.3% = 3546.95 ∗ 0,323 = 1145,7 ≈ 1200 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Denne delen av oppgavebesvarelsen gir en kort beskrivelse av planområdet, nummereringen i 

dette kapittelet henviser til figur 8. Figuren skal gi leser et bilde av planområdet og ulike 

faktorer og nærliggende fasiliteter som vi må ta hensyn til i vårt videre arbeid. 

 

Figur 8 Beskrevne holdepunkter på planområdet 

 

3.1 STREKNING OG TOPOGRAFI 

Veistrekningen kommer til å bli cirka 400 meter (m) avhengig av veialternativ. Området er 

preget av bratte berg mot sjø, mens endene av veistrekningen er relativt plane. Grunnforhold 

blir beskrevet senere i oppgavebesvarelsen. 

 

3.1.1 KLEIVAKRYSSET 

Det ene endepunktet til veistrekningen vi arbeider med er Kleivakrysset (1) som ligger 

sentralt i bebygd område. iVest Consult har utarbeidet en privat detaljreguleringsplan med 

veiforbindelse fra Kleivakrysset i retning Kinnvegen. Dersom både denne planen og 

veistrekningen vi arbeider med realiseres skapes det veiforbindelse mellom Firdavegen og 

Kinnvegen. Se vedlegg 7. 
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3.1.2 FIRDAVEGEN 

Det andre endepunktet er ved Firdavegen (7) som per dags dato er en av to tilfartsårer til og 

gjennom Florø sentrum. 

 

3.2 BEBYGGELSE 

Planområdet er preget av utbygde boligområder, og det er lite tilgjengelig areal til videre 

utbygging. Dersom man skal få plass til en vei i dette området vil trolig nærliggende 

eiendommer miste deler av tilhørende areal. 

 

3.3 NAUST 

På planområdet står det et naust (4) som trolig må rives eller flyttes for at det skal bli nok 

tilgjengelig areal med tanke på veibygging. Dette er ikke en vernet eller fredet bygning. 

 

3.4 ARKEOLOGISK FUNN OG VERNET HUS 

I Båtevika (5) er det gjort arkeologisk funn av eldre bosetning som vi mener burde ivaretas 

grunnet kulturarv. Det er også et hus (3) som har status som kulturminne. Se figur 9. Dette 

ønsker Flora kommune å bevare.  

 

Figur 9 Arkeologisk funn og fredet bygg på planområdet [8] 
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3.5 GYTEOMRÅDER 

Det er observert nærliggende gyteområder til planområdet som vil kunne bli påvirket av 

arbeid i og nær sjø, eksempelvis ved bruk av sjøfyllinger og sprengning. I kanalen er det 

registrert gyteområder for både kysttorsk og sild som begge er registrert som lokalt og 

regionalt viktig. [9] På sørsiden av kanalen er det også relativt store gyteområder for sild, se 

figur 10. I den forbindelse har Fiskeridirektoratet uttalt at det kreves konsekvensutgreiing 

dersom det skal utføres arbeid som kan påvirke det marine biologiske mangfoldet. Se vedlegg 

4.  

 

Figur 10 Gyteområder for torsk og sild [10] 

 

3.6 KANALEN 

Flora kommune har lagt føringer for at kanalen (6) er en viktig del av by- og kultursamfunnet 

i Florø, og at denne benyttes av fritidsbåter og padlere til sjøfart mellom Båtevika i sør og 

Hjortevika i nord. Som nevnt er det også registrert gyteområder for torsk og sild i denne, det 

er derfor ikke aktuelt å fylle igjen kanalen. 
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3.7 FRITIDSTILBUD 

Havhesten (8) er et nærliggende bade- og treningsanlegg, dette vil bli mer tilgjengelig ved en 

eventuell veiutbygging. Ballbanen og skuret (2) må trolig rives for å frigjøre areal til 

veiutbygging. 

 

3.8 ANLEGGSOMRÅDE 

Ved punkt (9) er det et anleggsområde hvor det skal bygges et renseanlegg. Anleggets 

plassering, tilkomstvei og tilhørende areal har vi ikke nøyaktig plassering på, men 

linjeføringen i kapittel 5 trekkes så langt vekk fra området som mulig. 

 

4 VIKTIGE ELEMENTER I VEIBYGGINGSPROSJEKTER 
Målet med dette kapittelet er å gi leseren en grunnleggende forståelse for noen spennende og 

aktuelle elementer i veibyggingsprosjekter. Dimensjonering og universell utforming er temaer 

vi har vi måttet ta direkte hensyn til i modelleringsarbeidet som er beskrevet i kapittel 5, mens 

de resterende er arbeider som må hensyntas og utføres dersom veien mellom Firdavegen og 

Kleivakrysset skal bli en realitet. Vi har vektlagt følgende tema: 

• Dimensjonerende faktorer 

• Grunnleggende landmåling 

• Sprengning 

• Skredsikring 

• Veikroppens oppbygging 

• Universell utforming 

 

4.1 DIMENSJONERING 

Det er ulike parametere som ligger til grunn når veier skal dimensjoneres, disse varierer 

avhengig av hvilken veikategori man tar utgangspunkt i. Dimensjonerende kjøremåte, 

dimensjonerende kjøretøy og ÅDT er eksempler på hva man må ta hensyn til ved 

dimensjoneringsarbeid. Tilfredsstillende dimensjonering og god kartlegging av grunnforhold 

skal sørge for at bæreevne, stabilitet og holdbarhet på veikonstruksjonen tåler belastninger og  
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klimapåkjenninger den blir utsatt for. [11] I Norge dimensjoneres veifundamentene for 20 år, 

mens veidekkene har noe kortere levetid. Noen av slitasjefaktorene er: 

Trafikkbelastning: 

• Totalvekt av kjøretøy 

• Aksellast 

• Dekktrykk 

• Piggdekkslitasje 

 

Klimapåkjenninger: 

• Vann 

• Frysing/tining 

• Sol, varme 

• Lave temperaturer  

 

4.1.1 DIMENSJONERINGSKLASSER 

Hvilken dimensjoneringsklasse som legges til grunn ved veiprosjektering avhenger blant 

annet av ÅDT og bruksområde. I oppgavens kapittel 5 benytter vi oss av to 

dimensjoneringsklasser, i tillegg til gang- og sykkelvei som baserer seg på håndbøkene N100 

og V122. Etter siste utgave av SVV sin håndbok N100 kapittel C.1 utgjør hovedveier og 

øvrige hovedveier hovedveinettet i Norge, hver av dem deles inn i forskjellige klasser med 

ulike krav som alle nye veier bør eller skal overholde. I de tilfeller hvor det skrives at et krav 

skal overholdes kan et krav kun fravikes ved begrunnet søknad til Veidirektoratet. Dersom et 

krav bør overholdes kan et krav kun fravikes ved begrunnet søknad til Regionveikontoret, og 

Veidirektoratet kan komme med innsigelser til fraviksvedtaket. Når håndbøkene benytter kan 

er dette en anbefaling som kan fravikes etter faglig vurdering uten godkjenning. Definisjonene 

er hentet fra N100 kapitel Gyldighet/Fravik side 8. [12] Det er ikke gitt at 

dimensjoneringsklassen endres som følge av endret ÅDT, årsaken er at over lengre 

strekninger skal dimensjoneringsklassen være uendret så langt det er praktisk mulig. Kravene 

til enkeltelementene i linjeføring for de ulike dimensjoneringsklassene er angitt i  
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prosjekteringstabeller. Kravene tar forbehold om gode kjøreforhold som ren og isfri kjørebane 

i dagslys, og godkjente siktlinjer.  

Dimensjoneringsklassene er delt inn i følgende: 

• Nasjonale hovedveier deles inn i tre klasser og er veier som sammenkobler fylker og 

landsdeler. De sørger også for at Norge og naboland har sammenhengende veibane. 

Figur 11 viser noen av forskjellene på de tre veiklassene, mens figur 12-14 illustrerer 

klassenes tverrprofiler. Flere beskrivende og gjeldende standardkrav kan sees i N100 

Tabell C.3. [12] 

 
Figur 11 Dimensjoneringsklasser for nasjonale hovedveier, N100 kapittel C.3 Tabell C.1 [12] 

 

- H1 

 

Figur 12 Tverrprofil nasjonal hovedvei H1, N100 kapittel C.3 [12] 

 

- H5 

 
 

Figur 13 Tverrprofil nasjonal hovedvei H5, N100 kapittel C.3 [12] 
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- H3 

 

Figur 14 Tverrprofil nasjonal hovedvei H3, N100 kapittel C.3 [12] 

 

• Øvrige hovedveier deles i to veiklasser. Denne type vei sammenkobler for eksempel 

ulike områder, distrikter, byer og bydeler. Figur 15 viser noen av ulikhetene på veiene, 

mens figur 16-18 og figur 19 illustrerer henholdsvis Hø1 og Hø2 sine tverrprofiler. 

 
Figur 15 Dimensjoneringsklasser øvrige hovedveier og andre veier, N100 Tabell C.2 [12] 

 

- Hø1 

 

Figur 16 Tverrprofil øvrig hovedvei Hø1 – 2felt, N100 kapittel C.3 [12] 

 

 

Figur 17 Tverrprofil øvrig hovedvei Hø1-1felt, N100 kapittel C.3 [12] 
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Figur 18 Tverrprofil ved gjennomgående utbedring, Hø1, N100 kapittel C3 [12] 

 

 

- Hø2 

 

Figur 19 Tverrprofil øvrig hovedvei Hø2, N100 kapittel C.3 [12] 

 

• Lokale veier, L1, er offentlige veier i en mindre størrelsesorden med kombinert 

adkomst- og transportfunksjon. Nye veier dimensjoneres slik som vist i figur 17 og 19 

når veiprosjektet foregår i kostbart og sårbart terreng. Når eldre veier skal utbedres er 

veiens tverrprofil som vist i figur 18. Denne veiklassen er benyttet i alternativ 1 i 

modelleringsdelen av oppgaven vår, bakgrunnen for valget blir forklart i kapittel 5. 

 

 

• Øvrige lokale veier, L2, er en type vei som sammenkobler veier mellom grender og 

plasser hvor bebyggelsen ligger spredt med andre veiklasser som for eksempel L1 

eller en Hø1-2 vei. Bredden på en L2 vei bør være i området 3.5-4.5m medregnet 

veiskulder, en relativt smal veibane. Denne er benyttet i kapittel 5.2 for å oppnå 

tilfredsstillende svingradius rundt neset som ikke bryter med oppdragsgivers føringer. 

Fartsgrensen skal vurderes i tråd med krav i håndbok N100 og retningslinjer for 

fastsetting av fartsgrense i NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier. [13] Veien skal 

invitere til lav fart. 
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4.1.2 DIMENSJONERENDE KJØRETØY 

Ved valg av veiklasse må det tas hensyn til hvilke typer kjøretøy som skal benytte veien, dette 

omhandler alt fra vogntog til personbiler.  Lengde, bredde og svingradius er noen av faktorene 

som må hensyntas. Når det gjelder svingradiusen til de ulike kjøretøyene er det karosseriets 

fremre høyre hjørne som er førende. I modelleringsdelen av oppgaven vår har vi benyttet 

lastebil som dimensjonerende kjøretøy, bakgrunnen for dette kommer fram i kapittel 5. De 

dimensjonerende kjøretøyene kan sees i figur 20-25. 

• Personbil, varebil og kombibil (P) 

- Lengde   4,80m  

- Bredde   1,8m  

- Svingradius   6,0m 

 

 
Figur 20 Personbil, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 
 

• Liten lastebil (LL) 

- Lengde   8,0m  

- Bredde   2,55m  

- Svingradius   10,0m 
 

Figur 21 Liten lastebil, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 

 

• Lastebil/brannbil (L) 

- Lengde   12,0m  

- Bredde   2,55m  

- Svingradius   12,0m 

 
 

Figur 22 Lastebil, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 
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• Buss (B) 

- Lengde   15,0m  

- Bredde   2,55m  

- Svingradius   12,5m 

 
Figur 23 Buss, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 

 

• Vogntog (VT) 

- Lengde 

 22,0m  

- Bredde 

 2,6m  

- Svingradius 

 12,5m 

 

 

Figur 24 Vogntog, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 

 

• Modulvogntog (MVT) 

- Lengde        

25,25m  

- Bredde          

2,6m 

- Svingradius 13,5m 

 

 

Figur 25 Modulvogntog, N100 kapittel E.1.2 figur E.7 [12] 

 

4.1.3 DIMENSJONERENDE ÅDT 

ÅDT er en telleform som oppsummerer antall kjøretøy pr døgn i løpet av et år, en metode som 

benyttes ved kontinuerlige og periodiske tellinger er å montere tellestasjoner med sensorer 
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som registrerer trafikkmengde og type kjøretøy. Tre metoder som kan benyttes til telling av 

trafikken er: 

1) Kontinuerlige tellinger gir en reell ÅDT siden den foregår året rundt. 

2) Periodiske tellinger hvor tellingen blir utført sammenhengende i 1-2uker i 1-4 perioder 

hvert 4-6. år. Denne metoden gir også gode resultater. 

 

 

3) Enkelttellinger gjennomfører man tilfeldig på områder hvor det er ønskelig å fortsette 

tellingene. På plasser der man ikke har tallmaterialer blir det gjennomført 

enkelttellinger, eksempelvis ved å gjennomføre trafikal spørreundersøkelse slik vi 

gjorde i Florø. [14] 

 

Beregning av ÅDT kan gjøres ved hjelp av faktor,- referanse- eller basiskurvemetoden. Disse 

kan man studere nærmere i håndbok V714 kapittel 3 som omhandler beregning av 

trafikkparametere. ÅDT som er lagt til grunn i kapittel 5 baserer seg på enkelttellinger og 

beregnes slik som vist i kapittel 2.3.2. [15] 

 

4.1.4 DIMENSJONERENDE KJØREMÅTE 

Dimensjonerende kjøremåte handler om et kjøretøys fremkommelighet, man må ta hensyn til 

dette samtidig som man dimensjonerer for kjøretøy. Kjøremåtene deles inn i A, B og C slik 

som vist i figur 26. Formålet med de forskjellige kjøremåtene er som den lyse linjen illustrerer 

at kjøretøyet skal bruke bare et felt inkludert overheng som i A, to felt som i B eller om det 

skal kunne bruke flere felt som i C. På bakgrunn av den nevnte kjøremåten er det satt 

forutsetninger i forhold til fart gjennom kryss, slyng og på strekninger uten kryss, det er også 

lagt føringer i forhold til rygging på snuplass. Konkret hvilke føringer som er lagt for de ulike 

kjøremåtene er beskrevet nærmere i N100 kapittel E.2. [12] 
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Figur 26 Kjøremåte A, B og C. N100 kapittel E.2 figur E.8-9 [12] 

 

4.2 LANDMÅLING 

Omtrent all planlegging av tekniske anlegg foregår i digitale modeller som geodata og digitale 

kart. En landmålers arbeid starter allerede før prosjekteringen og er kontinuerlig gjennom 

prosjektet frem til ferdigstillelse. 3D modeller blir mer og mer brukt i prosjektering og  

 

utstikking, dette har forenklet landmålerens hverdag ved at stikningsdata kan tas direkte ut fra 

modellene og sendes til totalstasjon, Global Navigation Satelite Systems (GNSS)-utstyret og 

til bruk i maskinstyring. [16] 

 

4.2.1 MÅLEINSTRUMENT 

GNSS er en samlebetegnelse for satellittnavigasjonssystemer som for eksempel Global 

Positioning System (GPS). Det er en mye brukt innmålingsmetode for posisjonering og 

navigering som stedfester koordinater i X-, Y- og Z-retning med stor nøyaktighet. [17]  

En totalstasjon er et måleinstrument som registrerer og lagrer koordinater på ønskede punkter, 

den måler retninger, senitvinkler og skråavstander. Metoden eliminerer menneskelige feil som 

avlesing og skrivefeil. [18] 

 

4.2.2 GEOMETRISK KONTROLL 

Gjennom et prosjekt utføres det geometriske kontroller for å stedfeste at utførelsen stemmer 

med prosjekteringen, landmålere som representerer både entreprenør og byggherre utøver sine 

kontroller av det utførte arbeidet. Dette gjennomføres ved bruk av GNSS for å kontrollere om 

eventuelle avvik er innenfor toleransekravene. [16] 
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4.2.3 MASKINSTYRING 

Utgraving av byggegroper, grøfter og planering av materialer til riktig høydenivå er vesentlige 

arbeider i et byggeprosjekt. Ved bruk av maskinstyring blir innmålte punkter fra 

prosjekteringsfasen lagt inn i anleggsmaskinens datasystem slik at maskinføreren hele tiden 

har kontroll på hvor utgraving skal utføres. En annen fordel med maskinstyring er at 

maskinførerens målebok loggføres mot stikningsdata, dette medfører at når arbeidet er ferdig 

er også dokumenteringen ferdig. Maskinstyring er altså tidsbesparende både med tanke på 

innmåling og dokumentering av utført arbeidet. [16] 

 

 

 

4.3 SPRENGNING 

Sprengning er en aktivitet som ofte forekommer i byggeprosjekter, spesielt i Norge hvor det 

er mye fjell og berg. Som man kan se i figurene i kapittel 5 er ikke planområdet noe unntak. 

[19] Kartlegging av nærliggende bygninger, grunnundersøkelser og kartlegging av omgivelser 

er viktig før man gjennomfører sprengninger da dette fører til rystelser og i noen tilfeller 

utilsiktet sprut, hva dette er og tiltak for å begrense disse blir skrevet om senere i kapittelet.  

 

4.3.3 RYSTELSER OG UTILSIKTET SPRUT 

Sprengningsarbeider kan medføre utilsiktet sprut, og det oppstår rystelser som følge av 

frigjort energi. Rystelsene er restenergi som kan føles på kroppen i form av lufttrykk og 

vibrasjoner i bakken, disse kan i verste fall kan føre til skade på bygninger, inventar og 

lignende. For å begrense rystelsene og skadeomfanget det kan medføre er det satt noen 

grenseverdier for disse i NS 8121. [20] Disse baserer seg på faktorer som: 

• Grunnforhold der bygget står 

• Byggets materialer 

• Avstand mellom sprengningsområde og bygg 

• Hvor lenge sprengningsarbeidene skal pågå 

For å begrense rystelsenes størrelse og skadeomfang kan tiltak settes i verk: 
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• Redusert sprengstoffmengde per intervall 

• Oppdeling av salver 

• Redusert salvelengde ved arbeid i tunell 

Utilsiktet sprut er stein som blir kastet ukontrollert i uønsket retning etter sprengning, faktorer 

som kan føre til dette er: 

• For grove ladninger og for stor diameter på borehullet 

• Rekkefølgen på sprengningssalvene er feil 

Faren for utilsiktet sprut kan reduseres ved å: 

• Fylle borehullene med nok singel eller grus 

• Tildekning av området ved bruk av matte 

 

• Stein fra tidligere salver kan brukes til å bygge en mur opp mot sprengningsområdet 

 

4.3.4 SKJÆRING 

Bergskjæring er skapt ved fysiske inngrep i fjell- eller bergskråning som følge av for 

eksempel sprengning. Det skal gjennomføres forundersøkelser for alle bergskjæringer, disse 

skal avklare geometrisk utforming på bakgrunn av topografiske- og geologiske forhold. 

Dersom de geologiske forutsetningene endres i byggefasen, bør man kunne endre utformingen 

ved dokumentert faglig vurdering. Geologiske forhold kan også legge restriksjoner på den 

permanente skjæringshøyden. Se håndbok N200 kapittel 207.1. [21] Avhengig av risiko og 

kompleksitet deles konstruksjoner, eller deler av konstruksjoner, inn i tre ulike geotekniske 

kategorier. Formålet er å gjøre det enklere å fastsette kravene til prosjekteringen. Geoteknisk 

kategori 1 omhandler lave skjæringer mindre enn 5m, mens kategori 2 er skjæringer opp til 

10m uten utfordrende grunnforhold i forhold til sprengning og stabilitet. Skjæringer høyere 

enn 10m med utgangspunkt i ferdig vei, eller der man må ta hensyn til bygninger, 

konstruksjoner og infrastruktur i umiddelbar nærhet, er i kategori 3. Uavhengig av hvilken 

kategori er det krav til geologiske undersøkelser, men dersom skjæringen havner i kategori 3 

stilles det spesielle krav til disse, og det må gjennomføres ekstra kontrolltiltak både under 

prosjektering og bygging. Se håndbok N200 kapittel 202.1. [21]  
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4.3.5 FYLLING 

Fylling er enten stedlige eller tilførte masser som fordeles over aktuelt område for å få plassert 

veikroppen i korrekt høyde, slik at man oppnår ønsket vertikalkurvatur. Ved prosjekteringen 

skal det utføres grunnundersøkelser i et slikt omfang at man har faglig dekning for å vurdere 

setnings- og stabilitetsforholdene. Fyllingen og skråningshelningen skal tilpasses jordartens 

stabilitetsegenskaper og erosjonsforholdene. Dersom det er tvil om stabilitetsforholdene, skal 

det foretas geotekniske undersøkelser for å fastsette skråningshelningen, minste kravene til 

disse kan leses i figur 27. Se håndbok V221 kapittel 2.0.2 [22] og N200 kapittel 251 [21]. 

 

 

 

 

 

Figur 27 Skråningshelningstabell for veifyllinger, håndbok N200 kapitel 252 [21] 

Fyllmassene skal ikke inneholde materialer som ved senere nedbryting er opphav til 

setningsskader eller stabilitetsproblemer. Ved bruk av uegnede masser som humusholdige 

masser i veifyllinger kan setninger pågå i flere år etter at en fylling er ferdig bygget. Se 

håndbok N200 kapittel 256. [21] 

 

4.4 OPPBYGGING AV VEIKROPPEN 

Ved bygging av vei bør grunnforholdene avklares tidlig i prosjekteringsfasen slik at man får 

kartlagt de stedlige massene og grunnens bæreevne. En tilfredsstillende bæreevne skal tåle 

belastningen fra overbygning, trafikk og eventuelle fyllinger. [23] Dersom massenes karakter 

er av en slik art at bæreevnen ikke tilfredsstiller gjeldende krav må disse skiftes slik at full 
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stabilitet i veikroppen oppnås. En veikonstruksjon består av flere lag med ulike egenskaper og 

av forskjellige materialer, disse vil bli beskrevet nærmere i dette kapittelet.  

 

 
Figur 28 Skisse av veikroppen, [23] 

 

4.4.1 UNDERBYGNING 

Underbygningen er materialene i det nederste laget i veien under veikroppen og består av 

stedlige eller tilførte masser, det er fyllingen som må legges slik at man får dannet planum 

som er det avrettede skillet mellom over- og underbygningen. [24] Materialer man anser som 

lite egnet i underbygningslaget er for eksempel torv og myr, mens godkjente grunnforhold 

kan for eksempel være fjell og sprengstein. Disse bør bearbeides for eksempel ved 

komprimering eller ved at man senker grunnvannsstanden for økt styrke. [23] 

  

4.4.2 FILTERLAG 

For å separere materialer i underbygningen fra forsterkningslaget kan man legge et filterlag 

mellom dem. Hensikten er å bevare nødvendig bæreevne ved å hindre finstoff i å trenge opp i 

forsterkningslaget, samtidig må det være tilstrekkelig åpent for at vann skal renne gjennom. 

Den totale belastningen på veikroppen legger føringer for fiberdukens egenskaper. Se 

håndbok N200 kapittel 61. [21] 

 

4.4.3 OVERBYGNING 

Overbygningen er samtlige lag over planum og kan deles inn i veidekke og veifundament. 

Førstnevnte består av slite- og bindelag, mens sistnevnte består av bære-, forsterknings-, 
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frostsikrings,- og eventuelt isolasjons- og filterlag. Se figur 28. Kvaliteten på materialene i 

overbygningen skal være av en slik kvalitet at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner i 

veikonstruksjonens dimensjoneringsperiode, typiske skader er for eksempelvis sprekker og 

ujevnheter som følge av telehiv og setningsskader. [23] En faktor som må hensyntas i flere av 

overbygningens lag er Los Angeles-verdien som beskriver metoden for å avgjøre 

motstandsevnen til et tilslag med tanke på knusing. Metoden brukes hovedsakelig for 

materialer med kornstørrelse 10-14mm og går ut på at man ved hjelp av stålkuler tromler 

materialene tørre, dette skal simulere belastningene de utsettes for ved bruk. Motstandsevnen 

til materialene defineres så på bakgrunn av vekttapet som oppstår. Se håndbok R210 kapittel 

141. [25] 

 

 

 

4.4.4 FORSTERKNINGSLAG 

Forsterkningslagets hensikt er å forsterke veikroppen, og med det hindre at 

veikonstruksjonens overflate blir ujevn som følge av deformasjoner i underlaget grunnet 

ujevn trafikkbelastning. Noen av de vanligste massene som benyttes er pukk, grus, kult og 

gjenbruksbetong som alle er av bæredyktig, godt drenerende og ikke-telefarlig materialer. 

Disse skal komprimeres for å sikre tilfredsstillende bæreevne og stabilitet. [23] 

Figur 29 er hentet fra håndbok N200 kapittel 513.3 [21], denne viser ulike materialers 

bruksområde i forsterkningslaget. 

 
Figur 29 Ulike materialers bruksområde i forsterkningslaget. 

 

Trafikkgruppe og grunnens bæreevne er to faktorer som er avgjørende for hvor tykt laget blir. 

Førstnevnte tar utgangspunkt i hvor mange kjøretøy med 10-tonns aksel som skal kjøre på 

veien. Sistnevnte baserer seg på at massenes materialstyrke tåler trafikkbelastningen. 



                  HO2-300              Kleivakrysset-Firdavegen, via Båtevika 

35 
 

Massenes materialstyrke skal være av en slik kvalitet at de ikke bryter sammen som følge av 

komprimering eller den nevnte trafikkbelastningen. [21] 

 

4.4.5 FROSTSIKRING 

Frost, vann og telefarlige materialer kan skape utfordringer for veikonstruksjonen dersom 

dimensjonering av frostsikring er fraværende eller manglende. Et korrekt frostsikringslag 

krever bruk av tilfredsstillende materialer, finstoffinnhold og kornstørrelse. Tiltrekking av 

vann fra grunnen bør unngås da dette skaper problemer for veikonstruksjonen. Noen typiske 

materialer i frostsikringslaget er sand, grus og stein. Dersom et veiprosjekt pågår i et område 

hvor man vet at det forekommer mye frost kan man helt eller delvis erstatte frostsikringslaget 

med for eksempel lettklinker, skumglass eller isolasjonsplater som alternativ til det ordinære 

frostsikringslaget. [26] 

 

Frostsikring skal dimensjoneres etter tabellen vist i figur 30. Som man ser fra tabellen er det 

ikke nødvendig med frostsikring når undergrunnen er i telefarlighetsklasse T1 eller T2.  

 
Figur 30 Dimensjonerende frostmengde og maksimal tykkelse av overbygning. Håndbok N200 kapittel 520. [21] 
 

 

4.4.5.1 FROSTFRI DYBDE 

Frostfri dybde angir hvor langt ned i jorden man må før man når de frostfrie lagene. Dybden 

varierer avhengig av hvilket geografisk område man befinner seg i, man må derfor undersøke 

hva som er gjeldende for det aktuelle området. Byggforsk.no oppgir verdien for de ulike 
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Figur 32 Illustrasjon av oppsug av vann. [29] 

kommunene. I Flora kommune, som er området vi arbeider med, er den frostfrie dybden 1.0m 

som vist i figur 31.  

 

Figur 31 Frostfri dybde, tabell hentet fra byggforsk [27] 

Man må være klar over at selv om tabellen kan benyttes for de ulike kommunene, så kan det 

være store variasjoner innenfor hver av dem. Frostsikring i veioverbygningen dimensjoneres 

på bakgrunn av de lokale forholdene, man ser da på faktorene frostmengden og 

årsmiddeltemperaturen til det aktuelle området. [28]                    

 

4.4.5.2 TELEHIV 

Telehiv må hensyntas ved veiprosjektering, dette er noe som oppstår når frosten når ned til 

telefarlige lag under veikroppen. En illustrasjon av hvordan dette oppstår kan ses i figur 32. 

Grunnvann blir sugd opp som følge av kapillærsug og fryser til is, dette fører til at veien hever 

seg. Ujevn telehiv fører til synlige deformasjoner i form av ujevn veibane, spor og 

sprekkdannelse i veibanen. [29] 

 

 

For å minimere sannsynligheten for telehiv kan man gjøre tiltak som: 

• Benytte ikke-telefarlige materialer 



                  HO2-300              Kleivakrysset-Firdavegen, via Båtevika 

37 
 

• Passende veioverbygning med tanke på grunnforhold og frostmengde 

• God drenering. [26] 

 

4.4.6 BÆRELAG 

Bærelagets funksjon er å fordele trafikkbelastning og andre krefter til underliggende lag slik 

at det ikke oppstår skadelige setninger. Materialene i bærelaget kan være asfaltert grus, 

asfaltert pukk og knust asfalt. Figur 33 viser bruksområdene for ulike materialer i bærelaget 

som kan deles inn i øvre- og nedre bærelag.  

 

 

 

 

 
Figur 33 Bruksområde for materialer i bærelag. Håndbok N200 kapittel 513.2 [21] 

Dimensjonering gjøres på bakgrunn av trafikkgruppe, se figur 34. Knust grus blir ikke 

benyttet på riksveier eller som øvre bærelag på veier med N > 0,2, N er summen av 

ekvivalente 10 tonns aksler per felt i dimensjoneringsperioden, N er dimensjonerende 

trafikkbelastning, denne er viktig å ta hensyn når man dimensjonerer bæreevnen. Angående 

dimensjonering for 10 tonns aksellast, man tar da utgangspunkt i at dimensjoneringsperioden 

er 20år, vanligvis omhandler dette hoved-, samle- og adkomstveier. Se håndbok N200 kapittel 

511 [21].  
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Figur 34 Valg av trafikkgruppe på bakgrunn av antall ekvivalente 10 tonns aksler, N200 kapittel 511  

To vanlige bærelagsklasser er: 

1) Mekanisk stabilisert bærelag består av knust grus (Gk), knust berg (Fk), knust betong 

(Gjb), knust asfalt (Ak) og forkilt pukk (Fp). I håndbok N200 kapittel 641.11 

beskrives bruksområdene til de forskjellige materialene som bestemmes av 

trafikkgruppe og belastning. [21] I de tilfellene grus benyttes må man påse at denne 

vannes før komprimering, vannet fungerer som et smøremiddel og reduserer grusen 

motstand mot komprimering. [30] 

Noen av fordelene med denne typen bærelag er: 

 

 

• Gode drenerende egenskaper 

• Kan kombineres med armering 

• Rimelig 

• Tykkelsen kan enkelt varieres etter bæreevne. 

 

Noen ulemper med denne typen bærelag er: 

• Støvete før dekket legges 

• Redusert veibredde 

 

2) Bitumenstabiliserte bærelag består ulike asfalterte materialer med bitumen som er tykk 

og seigtflytende olje som bindemiddel. De ulike massene har ulike egenskaper og 

varierende bruksområder, dersom bærelaget er dimensjonert for veier med stor 

trafikkbelastning eller at det legges oppå eksisterende dekke av asfalt brukes asfaltert 
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grus. Dersom bærelaget skal ha drenerende egenskaper benyttes asfaltert eller 

penetrert pukk. [31] 

 

Det finnes også flere alternativer, men disse er lite brukt i Norge. 

 

4.4.7 VEIDEKKE 

Som figur 28 illustrer er veidekket det øverste laget i veikroppen, utformingen og 

materialvalg avgjøres på bakgrunn av ÅDT og trafikkbelastning. Det må også tas hensyn til 

økonomiske og miljømessige aspekter. Dekket kan bestå av et eller to lag avhengig av 

materialvalget, ved bruk av betong har man ett mens asfalt består av et binde- og et slitelag.  

Veidekket har som hensikt å sørge for tilfredsstillende veigrep, fremkommelighet og 

trafikksikkerhet, det skal også beskytte underliggende lag mot slitasje som følge av 

vanngjennomtrengning som kan resultere i telehiv og utvasking. Se håndbok N200 kapittel 5 

og 6 [21] 

 

 

 

 

4.5 SKREDSIKRING 

Ved bygging av veikonstruksjoner skal det sikres at det ikke er fare for at ulike masser havner 

i veibanen. Sikringsarbeidet kan utføres på ulike måter og med ulikt materiell, hva og hvordan 

arbeidet utføres avhenger av type fjell, omgivelser og formål.  

 

4.5.1 RENSK 

Rensking går ut på at løse bergmasser og steinblokker slås ned. Det kan utføres enten manuelt 

med hammer og spett, eller maskinelt ved bruk av gravemaskin med hydraulisk hammer, 

sistnevnte metode kalles pigging. Arbeidet med rensking kan man dele inn i fasene arbeids-, 

etter- og sluttrensk. 

• Arbeidsrensk utføres etter hver sprengning slik at videre arbeid kan forgå på en sikker 

måte, man starter på toppen av fjellveggen og jobber systematisk nedover.  
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• Etterrensk foregår i anleggsperioden og er ofte nødvendig å gjennomføre i tilfeller 

hvor man har høye skjæringer med dårlig fjell. 

• Sluttrensk utføres på slutten av sprengingsperioden. Sprengning fører til at fjellets 

bergmekanisk egenskaper endres, rystelser kan medføre at steinblokker helt eller 

delvis løsner. Anleggsområdet kan ikke anses som ferdig rensket før siste salven er 

gått av og hele områdets bergmekaniske egenskaper er undersøkt. [32] 

 

4.5.2 PERMANENT- OG ARBEIDSSIKRING 

Ved permanentsikring stilles det krav til lang levetid, normal praksis er bolting, eventuelt i 

kombinasjon med bånd og/eller netting. Arbeidssikring skal sikre området under 

anleggsperioden og har kortere levetid enn den permanente sikringen. Den fjernes ikke når 

arbeidet er gjort, men blir den en del av den permanente sikringen. For å få et fullstendig 

overblikk over hvor mye sikringsarbeid som kreves er man avhengig av geologiske 

undersøkelser. [32] 

 

4.5.3 BOLTING 

Bolting er en sikringsmetode som har vært brukt i lang tid og er den mest brukte og rimeligste 

metoden for å sikre fjellsider og berg, både som arbeids- og permanentsikring. [32] Hvilken  

 

type bolt som brukes avhenger av fjellstabiliteten som påvirkes av bergtrykk, 

materialegenskaper, vann- og geometriske forhold. Noen av de vanligste bolttypene er 

endeforankrede bolter, fullt innspente bolter og kombinasjonsbolter. Mer informasjon om de 

ulike boltene finner man i håndbok V224. [33] 

 

4.5.4 UNDERLAGSPLATER OG HALVKULER 

Det finnes flere underlagsplater som kan benyttes, de vanligste er sfæriske underlagsplater 

med diameter 150 og 200millimeter (mm). I sprakefjell er det anbefalt å benytte trekantplater 

med relativ stor størrelse for å oppnå god støtte, en typisk dimensjon er 5x400x500mm. I 

kombinasjon med underlagsplatene er det i tillegg anbefalt å montere en halvkule for økt 

sikring. Figur 35 viser ofte brukte underlagsplater. [33] 
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Figur 35 To vanlige underlagsplater 

 

 

4.5.5 BÅND OG NETT 

Bånd og nett kan med fordel kombineres med bolter ettersom bolter alene står for 

totalstabiliteten i fjellet. Bånd og nett kan brukes hver for seg eller kombineres, nett brukes 

ofte i skjæringer for å hindre is- og steinsprang. Bånd monteres mellom boltene, gjerne i 

kombinasjon med nett og skal «låse» steinblokker til fjellet. Figur 36 viser sikring med 

kombinasjon av bolter, bånd og nett. Sprøytebetong kan også brukes som et supplement til 

bolter, men siden det som regel brukes i og ved tuneller nevnes ikke dette ytterligere. [33] 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Sikring med kombinasjon av bolter, bånd og nett [34] 
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4.6 UNIVERSELL UTFORMING 

Definisjonen på universell utforming finner man i tilgjengelighet og diskrimineringsloven §9, 

den lyder som følger: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 

hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 

benyttes av flest mulig». Se håndbok V129 kapittel 2.2. [35] Man skal legge til rette for ulike 

brukergrupper slik at folk flest kan benytte seg av transportsystemet, det gjelder både under 

planlegging, bygging og drift. Også nasjonal transportplan har fokus på universell utforming, 

temaet er et av målene i perioden 2010-2019. Håndbok V129 kapittel 1.1 og 2.1. [35] 

Med ulike brukergruppers behov for tilrettelegging tenker man gjerne på blinde og svaksynte, 

hørselshemmede, mennesker med forståelseshemninger, personer i rullestol osv. Men ulike 

brukergrupper omfatter også blant annet barn og syklister. Når det gjelder fotgjengere er det 

flere faktorer som påvirker deres ferdsel i transportsystemet, derfor er det satt tre behov som 

må imøtekommes, disse er: 

• Man skal kunne følge veien 

• Man skal kunne orientere seg slik at man vet hvor man er i ruten 

• Farer skal unngås 

Det er ulike tiltak som kan gjennomføres for å tilfredsstille brukernes behov, her nevnes noen 

av dem. 

 

 

 

Tilrettelegging for bevegelse 

• Kan gjøres ved å eksempelvis sikre jevne og sklisikre overflater med god friksjon slik 

at brukergrupper som syklister og mennesker med fysiske begrensninger kan ferdes på 

en sikker måte. Stigninger på gang- og sykkelfelt bør verken være for bratte eller for 

lange med tanke på mobilitet. Ved tilrettelegging for rullestol- og rullatorbrukere 

anbefales det bruk av for eksempel fast asfalt eller andre faste dekker med maksimal 

stigning på 1:20 og nivåsprang på kantstein på 2cm, se figur 37 som er hentet fra 

håndbok V129 kapittel 5.1. [35]  
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Figur 37 Nivåsprang kantstein, håndbok V129 kapittel 5.1. [35] 

Tilrettelegging for orientering: 

• At omgivelsene er bygget opp på en slik måte at de ikke kan misforstås er relevant for 

blinde og svaksynte, et annet element som tilrettelegger for disse brukerne er 

informasjonskilder med lyd eller som man fysisk kan føle. Synshemmede personer og 

personer med hørselshemninger har behov for relativt lik tilrettelegging, noen viktige 

faktorer er god belysning, klare kontraster og tydelig utforming av eksempelvis skiller 

mellom gang- og sykkelvei. 

Tabell 1 i håndbok V129 kapittel 5.1 oppsummerer anbefalinger, nivåsprang, stigningsforhold 

og bredder.  

 

4.7 ANSLAGSMETODEN, FORENKLET KOSTNADSOVERSLAG 

Det skal gjennomføres kostnadsoverslag for investeringsprosjekter over 5 millioner kroner 

ved bruk av anslagsmetoden, denne stiller ulike krav til gjennomføring avhengig av 

prosjektets størrelse, og det skal utarbeides kostnadsoverslag i alle planfasene. Se håndbok 

R764 kapittel 2. [2] Overslagene kan i mange tilfeller baseres på løpemeterpriser fra  

 

sammenlignbare prosjekter, krav til nøyaktighet beskrives i håndbok R764 kapittel 2.2. [2] 

Kalkylenøyaktigheten er beskrevet i håndbok R764 kapittel 2.6 og varierer avhengig av 

plannivå: 

• +/- 10% på reguleringsplannivå  

• +/- 25% på kommune(del)plannivå  

• +/-40% på utredningsnivå [2]   



                  HO2-300              Kleivakrysset-Firdavegen, via Båtevika 

44 
 

Kostbadsoverslagene gjennomført i kapittel 5.4 tar utgangspunkt i at prosjektet er på 

utredningsnivå.  

 

5 MODELLERING AV VEIALTERNATIVER 
I denne delen av oppgaven skal vi beskrive og drøfte de ulike traséene vi har modellert. Som 

det kommer fram i kapittel 5.1-5.3 er linjeføringen noe varierende, alternativ 1 skiller seg fra 

alternativ 2 og 3 som er relativt like. Den varierende linjeføringen avhenger av hvilken 

dimensjoneringsklasse vi har valgt å legge til grunn på bakgrunn av krav beskrevet i håndbok 

N100. 

Samtlige alternativer har endepunkter i Kleivakrysset og ved Firdavegen, og er utformet etter 

føringer gitt av oppdragsgiver i tillegg til selvvalgte kriterier. Den viktigste forutsetningen er 

at vi skal forholde oss til krav og retningslinjer fastsatt i statens veivesen sine håndbøker.  

Oppdragsgivers føringer er: 

• Unngå å fylle igjen kanalen 

• Verneverdig hus skal ikke berøres 

Egne føringer er: 

• Bevare det arkeologiske funnet 

• Begrenset mengde sjøfylling 

• Unngå ekspropriasjon som fører til rivning av bolighus 

Det er også en forutsetning at en eventuell vei, uavhengig av om den er trafikkert eller ikke, 

skal ha langsgående gang- og sykkelfelt grunnet ønske om økt sykkelbruk og at det da kan 

søkes om tilskudd til veiprosjektet som nevnt i kapittel 2.1.1. 

 

Før man kan starte arbeidet med senterlinjen må dimensjoneringsklasse være avklart siden de 

ulike veiklassene setter egne krav til linjeføringen. For å oppnå tilfredsstillende linjeføring 

nord for det vernede huset måtte vi ha horisontalkurveradius på 45 og 60m på svingen rundt 

neset vist i figur 38. Et alternativ som fører til bedre horisontalkurvatur er å legge linjen sør 

for huset, dette gir flere valgmuligheter med tanke på dimensjoneringsklasser. De ulike 

alternativene blir nærmere beskrevet i de kommende kapitlene. 
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For å undersøke om veiene tilfredsstiller ulike krav har vi blant annet gjennomført sporings- 

og siktanalyser. Sporingsanalysene i figur 42, 48, 49 og 53 synliggjør om det er mulig for to 

dimensjonerende kjøretøy å passere hverandre. Stoppsikt er den nødvendige siktlengde en 

bilfører trenger for å oppdage, reagere og stoppe kjøretøyet fram til et objekt, distansen 

beregnes på bakgrunn av reaksjonstid, fartsgrense, bremsefriksjon og stigning på veien. 

Renseanlegget er en usikkerhetsfaktor som vi ikke tatt hensyn til ved utførelse av 

siktanalysene da dette ennå ikke er oppført. Møtesikt er distansen to møtende kjøretøy trenger 

for å stoppe, en generell regel er:  2 ∗ 𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠 + 10𝐷𝐷, se håndbok V120 kapittel 5.3.2. [36] 

 

Figur 38 Oversiktsbilde over alle alternativene, vernet hus markert med grønt og neset markert med svart 

 

 

 

5.1 ALTERNATIV 1 – VEIKLASSE L1 

Ved valg av dimensjoneringsklasse brukes fremtidig dimensjonerende ÅDT på 1200 og i 

henhold til håndbok N100 settes veien til klasse L1 med fartsgrense 60km/t, denne legger 

prosjekteringstabell C.9 i N100 til grunn. [12] Det medfører at man kan benytte minste 

horisontalkurveradius på 125m. Veiens bredde inkludert skulder er 6,5m, tverrsnittet er 

illustrert i figur 18 kapittel 4 og skal benyttes i kostbart og sårbart terreng. Dette mener vi 
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planområdet er på bakgrunn av faktorene beskrevet i kapittel 3. I tillegg blir det en kombinert 

gang- og sykkelvei med 3m bredde og tilleggsflater til rekkverk. 

 

Figur 39 Veialternativ 1 

 

5.1.1 BESKRIVELSE AV TRASÉ 

Traséen til alternativ 1 runder det vernede huset markert med rød ring i sør-vest og går på 

vestsiden av anleggsområdet hvor det skal bygges et renseanlegg markert med blått, se figur 

40. For å unngå å berøre anleggsområdet og samtidig oppnå tilfredsstillende 

horisontalkurvatur, må veien legges lenger nord enn det kartgrunnlaget vi innehar dekker. Av 

den grunn er ikke siste del av strekningen modellert. Traséen oppfyller kravene til horisontal- 

og vertikalkurveradius angitt i tabell C.9 håndbok N100 for vei med fartsgrense 60 km/t, og 

tar utgangspunkt i tverrsnittet vist i figur 18 fra kapittel 4.1.1.  

 

 



                  HO2-300              Kleivakrysset-Firdavegen, via Båtevika 

47 
 

 

Figur 40 Alternativ 1, planlagt renseanlegg markert i blått og vernet hus markert med rød ring 

 

5.1.2 BREDDEUTVIDELSE 

Dimensjonerende kjøretøy til denne veiklassen er enten lastebil eller vogntog, valget gjøres 

etter vurdering av virksomheter som knytter seg til veien. Dersom traséen prosjektoppgaven 

vår omhandler blir en realitet, vil denne knytte seg sammen med den prosjekterte veien som er 

beskrevet i vedlegg 7. Denne veien har lastebil som dimensjonerende kjøretøy, dette velger vi 

å videreføre i dette alternativet. Vi benytter reglene for breddeutvidelser gitt i håndbok V120 

kapitel 4.3. [36] Ifølge disse skal breddeutvidelsen fordeles likt på begge sider av veien og 

bygges lineært i hele overgangskurvene der dette er hensiktsmessig, ved lange klotoider kan 

disse utføres over en kortere distanse. I vendeklotoide mellom to sirkelkurver med 

breddeutvidelse bygges denne ned til halv breddeutvidelse i vendepunktet. Prinsippene for 

utførelse av breddeutvidelse benytter vi for alle tre alternativene, dersom andre regler kommer 

til anvendelse kommenteres dette på hvert enkelt alternativ. 

I håndbok N100 tabell E2 er det satt krav til breddeutvidelse til begge sirkelkurvene med 

radius 125m. [12]  Veien dimensjoneres for lastebil og det er da krav til breddeutvidelse på 

0.7m, denne fordeles likt på begge sider og rundes opp til nærmeste 0.1. Breddeutvidelsen på 

hver side blir da 0.4m. 

Tabell 1-3 for breddeutvidelse leses på følgende måte, mellom 2 profiler skal 

breddeutvidelsen bygges ut eller ned med angitt verdi. Eksempelvis mellom profil 100 og 

180,56 bygges utvidelsen lineært med 0.4m. 
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Tabell 1 Breddeutvidelse for begge sider av veien, alternativ 1 

Profil #1 Breddeutvidelse [m] Bemerkning 

0 0 Rettstrekk 

100 0 Klotoide 

180.56 0.4 Kurve, R=125m 

322.92 0.4 Vendeklotoide 

367.92 0.2 Vendeklotoide 

412.92 0.4 Kurve, R=125m 

423.92 0.4 Ende 

9999.000 0  

 

5.1.3 SIKTANALYSE 

Stoppsikt er, som nevnt tidligere i kapittelet, den nødvendige siktlengde en bilfører trenger for 

å oppdage, reagere og stoppe kjøretøyet fram til et objekt, distansen kan beregnes på 

bakgrunn av reaksjonstid, fartsgrense, bremsefriksjon og stigning på veien. Ferdig beregnede 

verdier er angitt i prosjekteringstabeller, vi har benyttet håndbok N100 tabell C.9. Denne 

analysen er utført i Novapoint og tilfredsstiller kravene, se vedlegg 12. De grønne strekene 

viser at krav til stoppsikt er opprettholdt. 

 

Figur 41 Stoppsiktanalyse utført i Novapoint 
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5.1.4 SPORINGSANALYSE 

For å sikre at to dimensjonerende kjøretøy kan passere hverandre har vi utført en 

sporingsanalyse, som figur 42 illustrerer kan passering foregå på tilfredsstillende måte. 

 

 

5.1.5 OPPSUMMERING 

Modellering viser at veien vil ha en innvirkning på både fellesarealet til boligområdet sør for 

Båtevika og bekken som renner mellom Kleivakrysset og boligfeltet, se figur 43. Traséen 

bryter med flere av våre egne og oppdragsgivers føringer, det arkeologiske funnet vil bli 

dekket over og både kanalen og viken vil bli delvis fylt ut. Figur 44 viser hvordan kanalen blir 

påvirket. Dersom dette alternativet skal bli en realitet må deler av munningen til kanalen 

sprenges for å sikre videre fri ferdsel, naustet må rives, deler av Båtevika blir avstengt, 

bekken må legges i rør og det må tilrettelegges for ny tilkomstvei til byggefeltet dersom det er 

mulig. Det må også kreves grunnerverv av de to eiendommene:  

1) Gårdsnummer 28, bruksnummer 1, 416, 497, 512, 791, 792, 955 

2) Gårdsnummer 203, bruksnummer 69  

 

 

Figur 42 Sporingsanalyse alternativ 1 
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Figur 43 Illustrasjon av noen konfliktområder 

 
Figur 44 Kanalmunning 

 

 

5.2 ALTERNATIV 2 – VEIKLASSE L2 

For å overholde føringer og begrense inngrepene på planområdet, mener vi at den beste 

løsningen er å følge terrenget rundt neset som vist i figur 45. For å oppnå ønsket linjeføring 

som tilfredsstiller krav benyttes dimensjoneringsklasse L2 som har minste tillatte 

horisontalkurveradius 60m. Håndbok N100 kapittel C.4.2 stiller ikke like strenge krav til 

denne som til andre klasser, men kravene er basert på at veien skal «betjene grender og 

områder med spredt bebyggelse» og ÅDT mindre enn 300. [12] Dette er forutsetninger 

alternativ 2 ikke har, men dersom linjeføringen settes som førende for dimensjoneringsklasse 

er denne klassen det eneste alternativet.  
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Siden det er krav fra oppdragsgiver med langsgående gang- og sykkelfelt kan ikke veien være 

bredere enn det største tverrsnittet til en L2 vei slik som beskrevet i håndbok N100 kapittel 

C.3 det betyr at kjørebane er 3,5m, veiskuldre er 0.5m og gang- og sykkelfelt 3m. Den totale 

bredden blir da 7.5m pluss tilleggsflater til rekkverk, og et eventuelt skille mellom kjørebanen 

og gang- og sykkelveien.  

 

Figur 45 Veialternativ 2 

 

5.2.1 BESKRIVELSE AV TRASÉ ALTERNATIV 2 

Linjeføringen er lagt på den nord-østlige siden av det vernede huset markert med rødt. Fra 

Kleivakrysset starter vertikal stigning umiddelbart slik at krav til universell utforming som er 

beskrevet i kapittel 4.6 opprettholdes. Veiens høybrekk er rundt neset, derfra starter 

nedstigningen mot Firdavegen. Som man kan se i figur 46 blir forutsetningene til 

oppdragsgiver overholdt da verken kanalen, eller det vernede huset blir berørt, gang- og 

sykkelveien er modellert og det er begrenset med sjøfyllinger. 

 

 

 

 



                  HO2-300              Kleivakrysset-Firdavegen, via Båtevika 

52 
 

 

Figur 46 Alternativ 2 

 

5.2.2 BREDDEUTVIDELSE 

Breddeutvidelse er lagt inn der det kreves, i dette tilfellet gjelder det tre av kurvene hvorav to 

har radius 60m og en 200m. Mellom kurvene med radius 60m er det en vendeklotoide, her 

bygges utvidelsen ned til halvparten av ordinær verdi i vendepunktet og så opp igjen til neste 

kurve. Vi har lagt breddeutvidelsen til radius 50m til grunn siden det ikke finnes en 

tabellverdi for 60m, breddeutvidelsen blir da overdimensjonert i forhold til krav gitt i håndbok 

V120 kapittel 4.3. [36] 

Tabell 2 Breddeutvidelse alternativ 2 

Profil # Breddeutvidelse (H&V) [m] Bemerkning 
0 0 Rettstrekk 
10.74 0 Klotoide 
39.21 0.3 Kurve, R=200m 
61.53 0.3 Klotoide 
79.53 0 Rettstrekk 
166.78 0 Klotoide 
232.11 0.8 Kurve, R=60m 
257.09 0.8 Vendeklotoide 
300.00 0.4 Vendeklotoide 
343.760 0.8 Kurve, R=60m 
414.000 0.8 Kryss 
9999.000 0  
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5.2.3 SIKTANALYSE 

Håndbok N100 tabell C.10 angir veiklassens krav til stopp- og møtesikt. [12] Analysen som 

ble gjennomført i Novapoint viser at krav til stoppsikt er opprettholdt som vist figur 47 men 

krav til møtesikt ikke er oppfylt. Dokumentasjon på stopp- og møtesiktsanalysene kan sees i 

vedlegg 13 og 14.  

 

Figur 47 Stoppsiktanalyse alternativ 2 

 

5.2.4 SPORINGSANALYSE 

Sporingsanalyse ble gjennomført for å bekrefte eller avkrefte om dimensjonerende kjøretøy 

lastebil kan benytte veien, av analysen kommer det fram at to lastebiler som vist i figur 48 

ikke kan passere hverandre.  

 

Figur 48 Sporingsanalyse med to lastebiler, alternativ 2 

Ettersom to dimensjonerende kjøretøy ikke kan passere hverandre utførte vi en 

sporingsanalyse med to personbiler. Dersom passering er mulig uten møteplasser, kan man 

begrense dimensjonerende kjøretøy til personbil. Av analysen kommer det fram at 

personbilene ikke kan passere hverandre på rette strekker. I kurvene er passering mulig på  
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grunn av breddeutvidelsen, men det skal nevnes at disse er dimensjonert for lastebil. Se figur 

49. 

 
Figur 49 Sporingsanalyse for personbiler i kurve og rett strekning 

 

5.2.5 OPPSUMMERING 

Alternativet medfører at både ballbanen, skur og naustet må rives, høye fjellskjæringer rundt 

neset, krav til stoppsikt er ivaretatt men ikke møtesikt. Det vernede huset blir ikke berørt, men 

det må kreves grunnerverv av flere eiendommer der av dem er bebodd: 

• Gårdsnummer 28 med bruksnumrene 1, 416, 497, 791, 792, 955 

• Gårdsnummer 203 med bruksnummer 69 

Som nevnt tidligere er dette alternativet underdimensjonert med tanke på beregnet ÅDT, og 

sporingsanalysene viser at verken dimensjonerende kjøretøy eller to personbiler kan passere 

hverandre. Slik vi ser det er det ikke forsvarlig å åpne for gjennomkjøring, det må derfor 

legges restriksjoner for bruk av veien. 

 

5.3 ALTERNATIV 3 – GANG- OG SYKKELVEI 

Traséen til gang- og sykkelveien er tilsvarende alternativ 2, se figur 50. Håndbok N100 

kapittel D.2.2 angir krav til 40m som minste horisontalkurveradius for veiklassen, siden 

linjeføringens minste radius er 45m er kravene opprettholdt. [12] Gangfeltet er 2m bredt, 

mens sykkelfeltet som også skal kunne benyttes som beredskapsvei er 3m bredt. Sistnevnte er 

utformet etter kravene som stilles til trafikkert vei siden utrykning og omdirigering av trafikk i 

sentrum er mulige bruksområder, se håndbok N200 kapittel 56. [21] Breddeutvidelsen er  
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dimensjonert for dimensjonerende kjøretøy lastebil, dette inkluderer også brannbil med stige 

som beskrevet i håndbok N100 kapittel E.1.2. [12] 

 

Figur 50 Veialternativ 3 

 

5.3.1 BESKRIVELSE AV TRASÉ 

Traséen til gang- og sykkelveien er tilsvarende alternativ 2 som er beskrevet i kapittel 5.2, 

hovedforskjellen på dem er horisontalkurveradiusen rundt neset som i dette tilfellet er 45m og 

ytterst på neset ved profil 224-257 er det modellert et repos. Hensikten med dette er at den 

kan benyttes som hvileplass for brukerne av gang- og sykkelveien. Linjeføringen er vist i 

figur 51.  
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Figur 51 Alternativ 3 

 

5.3.2 BREDDEUTVIDELSE 

Breddeutvidelsen er utført etter kravene i N100 og V120 med dimensjonerende kjøretøy 

lastebil. Horisontalkurveradiusene som har krav til breddeutvidelse er 200m, 45m og 60m, 

breddeutvidelsen er angitt i håndbok N100 tabell E2. [12] I kurver hvor radiusen ikke er angitt 

i tabell runder vi ned til nærmeste angitte verdi. Benytter verdier for radius 200m, 40m og 

50m, halverer verdien angitt i tabell E.2 siden bare sykkelfeltet er dimensjonert for 

utrykningskjøretøy, denne blir da ansett som en-felts bilvei. 

 

Tabell 3 Breddeutvidelse alternativ 3 

Profil # Breddeutvidelse (H&V) [m] Bemerkning 
0 0 Rettstrekk 
8.24 0 Klotoide 
48.74 0.1 Kurve, R=200m 
78.05 0.1 Klotoide 
96.05 0 Rettstrekk 
180.32 0 Klotoide 
235.88 0.5 Kurve, R=60m 
252.2 0.5 Klotoide 
287.75 0 Rettstrekk 
314.9 0 Klotoide 
378.74 0.4 Kurve, R=60m 
412.81 0.4 Kryss 
9999.000 0  
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5.3.3 SIKTANALYSE 

Det er krav til stoppsikt for syklende angitt i håndbok N100 figur D.27. Siktanalysen 

tilfredsstiller kravet på 50m, se figur 52. Dokumentasjon av analysen kan sees i vedlegg 15. 

 

 

Figur 52 Stoppsiktanalyse for syklende alternativ 3 

 

5.3.4 SPORINGSANALYSE 

Siden veien også skal fungere som beredskapsvei ble det gjennomført en sporingsanalyse med 

lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Analysen viser at gangfeltet ikke blir påvirket ved 

utrykning. Se figur 53. Dette var viktig å få til med tanke på myke trafikanters sikkerhet under 

utrykning. 

 

Figur 53 Sporingsanalyse alternativ 3 
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5.3.5 OPPSUMMERING 

I likhet med alternativ 2 medfører dette alternativet at skur og naustet må rives, ballbanen 

fjernes og høye fjellskjæringer rundt neset. Krav til stoppsikt blir ivaretatt. Det vernede huset 

og kanalen blir ikke berørt, men det må kreves grunnerverv av flere eiendommer: 

• Gårdsnummer 28 med bruksnumrene 1, 416, 497, 791, 792, 955 

• Gårdsnummer 203 med bruksnummer 69 

 

5.4 KOSTNADOVERSLAG FOR ALTERNATIVENE 

Kostnadsoverslagene til alternativene er beregnet ved bruk av anslagsmetoden fra håndbok 
R764, og er basert på normale kostnader per løpemeter vei. [37] 

 

Tabell 4 Kostnadsoverslag 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Veiklasse L1 L2 Gang- og sykkelvei 

Tverrprofil [m] 11.5 7.5 6 

Lengde [m] 430 410 410 

Løpemeterpris [kr/m] 175000 100000 70000 

 

 

Lengde              Pris 
 

430       x      175000 

Lengde               Pris 
 

410        x       100000 

Lengde               Pris 
 

410         x        70000 

Sum 75,25 millioner 41 millioner 28,70 millioner 

 

Alternativ 1 er preget av store fyllinger, sjøfyllinger, stor betongmur, stort masseunderskudd 

og utfordrende tilkomst under byggefasen, veiens lengde og tverrprofilens totale bredde er 

henholdsvis 430m og 11.5m. Prisen vi har benyttet til beregningen baserer seg på det SVV 

anslår er normal kostnad for en 2-felts vei med 10m veibredde. [37] Faktorene nevnt tidligere 

samt at tverrsnittet til alternativ 1 er 15% bredere er grunnen til at vi har benyttet maksimal 

løpemeterpris x 1.25. 

Alternativ 2 er 410m lang og tverrprofilen er tilsvarende tverrprofilen benyttet av SVV med 

en bredde på 7.5m. [37] Vi benytter også her maksimal løpemeterpris grunnet begrenset  
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tilkomst, høye skjæringer, mye grunnarbeid, fyllinger og bruk av betongmur som er 4 ganger 

mer kostbart enn natursteinmur. Se håndbok V270 kapittel 5. [38] 

Alternativ 3 er 410m lang og har en tverrprofil på 6m, dette er 0.5m mindre enn tverrsnittet vi 

legger til grunn for å anslå løpemeterprisen. [37] Grunnen til at vi anslår 70000kroner per 

meter er begrenset tilkomst og mye grunnarbeid.  

 

6 DRØFTING AV ALTERNATIVER 
Det er flere faktorer man bør ta hensyn til ved valg av dimensjoneringsklasse og trasé, i tabell 

5 vektes de tre alternativene opp mot hverandre basert på veiutbyggingens direkte påvirkning 

på planområdet og tabell 6 som vekter den samfunnsmessige nytten veiutbyggingen vil ha for 

Florø og omegn. Vektleggingen i tabellene går fra 0 til 3, hvor 3 er best poengsum. Det 

alternativet som får høyest sluttsum er vurdert som det beste alternativet. 

Tabell 5 Alternativenes påvirkning på planområdet 

# Vurderingsgrunnlag Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Beste alternativ 
1 Oppfyller krav i håndbøker 3 0 3 Alt 1 og 3 
2 Naturinngrep 0 2 3 Alt 3 
3 Massebalanse 0 2 3 Alt 3 
4 Kostnader 0 2 3 Alt 3 
5 Oppdragsgiver føringer 1,5 3 3 Alt 2 og 3 
6 Egne føringer 0 3 3 Alt 2 og 3 
 SUM 4,5 12 18 Alt 3 
 

Tabell 6 Samfunnsmessig nytte for Florø og omegn 

# Vurderingsgrunnlag Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Beste alternativ 
8 Fremkommelighet kjørende 3 1 0 Alt 1 
9 Påvirkning på eiendommer 0 2 3 Alt 3 
10 Redusert ÅDT i sentrum 3 0 0 Alt 1 
11 Gående 2 2 3 Alt 3 
12 Syklende 2 2 3 Alt 3 
 SUM 10 7 9 Alt 3 
 

Ved valg av ny veitrasé er det mange interessenter å ta hensyn til, og det er utfordrende å 

tilfredsstille dem alle. De ulike alternativene har sine fordeler og ulemper avhengig av hvilke 

interessenter som blir påvirket av det aktuelle tiltaket. For Flora kommune vil veiutbygging  
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være både samfunns-, trafikk-, og sikkerhetsmessig fordelaktig da dagens trafikkmengde 

gjennom Florø sentrum vil bli redusert. Det vil også medføre bedret fremkommelighet og 

redusert utrykningstid for nødetatene samt kortere reisetid for bilister og myke trafikanter 

generelt. Ser man det fra et miljømessig perspektiv har veiutbyggingen både negative og 

positive sider, ettersom det uansett blir tilrettelagt for myke trafikanter vil muligens flere 

bruke sykkel til og fra skole og jobb. Den negative siden av saken er at man ikke kommer 

unna naturinngrep i større eller mindre grad, avhengig av hvilket av de tre alternativene som 

velges. Skal det legges til rette for størst mulig ÅDT som også vil påvirke planområdet i 

negativ forstand, eller er et økende antall myke trafikanter og redusert utrykningstid for 

nødetatene med tilhørende begrensede natur inngrep å foretrekke? Oppdragsgiver føringer må 

legges stor vekt på. De selvvalgte føringene vedrørende begrensede sjøfyllinger, bevaring av 

det arkeologisk funnet, og unngå ekspropriasjon som medfører rivning av boenheter, kan 

neglisjeres av oppdragsgiver. Eiendommene på planområdet vil i større eller mindre grad bli 

berørt av veiutbyggingen, er den samfunnsmessige nytten av en trafikkert vei av så stor 

betydning at den overgår beboerne på planområdets ønsker?  

Alternativ 1 vil føre til bedret fremkommelighet for myke trafikanter, bilister og nødetater for 

Florø og omegn. En realisering av dette alternativet, som opprettholder alle krav i SVV sine 

håndbøker og åpner for størst ÅDT, vil føre til redusert utrykningstid for nødetatene og 

redusert reisetid for myke trafikanter og bilister. Selv om alternativet er samfunns- og 

trafikkmessig fordelaktig medfører det også noen ulemper for de relativt mange bebodde 

boligene på planområdet. Det vil bli mer gjennomfartstrafikk, kreves flere grunnerverv av 

eiendommer, det medfører betydelige naturinngrep og stort masseunderskudd, se vedlegg 9. I 

tillegg brytes oppdragsgivers føring om å ikke berøre kanalen og våre egne føringer som var å 

begrense sjøfyllingenes omfang og bevare det arkeologiske funnet.  

Alternativ 2 ble utformet som et kompromiss med mellom begrensede naturinngrep og 

samtidig åpne for trafikkert vei ettersom dette er et ønske fra oppdragsgiver. Dersom dette 

realiseres må det kreves grunnerverv av bebodde eiendommer på planområdet, men 

naturinngrepene er begrenset i form av minimalt med sjøfyllinger som er en av våre føringer, 

de resterende av våre føringer og oppdragsgivers føringer er ivaretatt. Når det gjelder 

massebalansen som er vist i vedlegg 10 så er det overskudd av masser, disse kan være mulig å 

benytte på andre prosjekter i nærområdet. For å kunne bygge en vei må krav i Statens 

håndbøker følges, i dette tilfellet ble ikke krav om møtesikt overholdt, i tillegg viser  
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sporingsanalysene at dimensjonerende kjøretøy lastebil ikke kan passere hverandre. Nye 

sporingsanalyser med samme tverrprofil og dimensjonerende kjøretøy begrenset til personbil 

viste at heller ikke to personbiler kunne passere hverandre på tilfredsstillende måte. På grunn 

av mangel på tilgjengelig areal var det heller ikke plass til møteplasser for å løse dette. Siden 

veien er dimensjonert for ÅDT mindre enn 300 må det også settes restriksjoner på denne, en 

mulighet er en tilfartsvei for beboerne i området ved Kleivakrysset. Eventuelt kan man bygge 

en lysregulert eller enveiskjørt bilvei med ett kjørefelt og gang- og sykkelfelt for å avlaste 

trafikkmengden i Florø. 

Alternativ 3 er en gang- og sykkelvei som også skal kunne brukes av nødetatene og som 

tilfredsstiller aktuelle krav gitt i SVV sine håndbøker, og samtidig har det beste tilbudet for 

myke trafikanter siden man bare i nødstilfeller deler veiens tverrsnitt med kjøretøy. Syklende 

og gående har også hver sitt felt til rådighet og det er dette alternativet som fører minst 

naturinngrep. En bakside med dette alternativet er at det ikke oppfyller ønsket fra 

oppdragsgiver om trafikkert vei, noe som ville redusert ÅDT gjennom Florø sentrum. Gang- 

og sykkelveien medfører også masseoverskudd, men er det alternativet som gir best 

massebalanse, se vedlegg 11. Samtlige føringer blir overholdt, men to bebodde eiendommer 

vil bli berørt av en utbygging, så her må det kreves grunnerverv. 

Til tross for ønske fra oppdragsgiver om trafikkert vei på strekningen Firdavegen-

Kleivakrysset mener vi på bakgrunn av vektingen i tabellene og oppgaven som helhet at en 

gang- og sykkelvei er mest egnet. 

 

7 TEKNISK BESKRIVELSE AV ALTERNATIV 3 

7.1 GRUNNFORHOLD 

Etter befaring på planområdet ble det synliggjort at store deler av området består av fjell. Ved 

bruk av kvartærgeologisk kart utgitt av Norges geologiske undersøkelse ser vi at bergartene i 

hovedsak er øyegneis og gneis som vist i figur 54. [39] 
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Figur 54 Grunnforhold på planområdet, øyegneis markert med rødt og gneis med hvitt 

  

Løsmassene ligger i overflaten på planområdet med en dybde på normalt 0.5m. Det kan være 

lokale variasjoner, men vi tar utgangspunkt i 0.5m. [40] Nødvendig behov for 

grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering av overbygningen skal kartlegges med 

metodikken vist i håndbok N200 kapittel 512.2. [21] Utfra figur 55 og befaring på 

planområdet vet vi at løsmassene er av typen bart berg og tynt humus/torvdekke.  

 

Figur 55 Veiledning til vurdering av grunnforhold basert på kvartærgeologiske kart, N200 tabell 512.3 

 

7.2 DIMENSJONERING AV OVERBYGNING 

Gang- og sykkelveier skal tåle belastninger fra vedlikeholds utstyr og sporadisk trafikk av 

utrykningskjøretøy håndbok N200 kapittel 56. Behovet for telesikring er beskrevet i håndbok  
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N200 kapittel 520, spesielt risikoen for ujevn telehiv bør vurderes ved dimensjonering av 

overbygning. [21] 

Ved hjelp av tabellen i figur 56 og informasjonen om grunnforholdene beskrevet i kapittel 7.1 

gjør vi material- og lagtykkelsesvalg. 

• Trafikkbelastningen setter vi til normal på bakgrunn av at det er tenkt at sykkelfeltet 

skal brukes av nødetater ved utrykning og omdirigering av trafikken i Florø sentrum 

ved behov. 

• Dekke deles inn i slite- og bindelag med 3,0 over 3,0cm, begge lagene består av 

asfaltgrusbetong. (Agb) 

• Bærelaget består av 20cm knust fjell (Fk), ettersom det er overskudd i massebalansen 

kan stedlige masser benyttes dersom disse knuses til korrekt kornstørrelse< 50mm. 

[41] 

• Forsterkningslaget kan bygges opp av pukk, og på grunnlag av materialtype i grunnen 

er vi i bæreevnegruppe 1 som resulterer i 30cm tykt forsterkningslag. [41] 
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Figur 56 Dimensjoneringstabell for veioverbygning på gang- og sykkelveier 

 

7.2.1 FROSTSIKRING 

Som beskrevet i kapittel 7.1 består undergrunnen av fjell, dette er klassifisert som ikke- til litt 

telefarlig T1-T2. Se håndbok N200 kapittel 512.1. På bakgrunn av håndbok N200 kapittel 520 

er det ikke nødvendig med frostsikring på strekningen. [21] 

 

7.3 NATURSTEINSMUR 

Mellom profilnummer 115-330 er sidefyllingen erstattet med natursteinsmur med helning 3:1 

på bakgrunn av ønske om begrenset sjøfylling, reduserte kostnader og estetikk, se håndbok  
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V270 kapittel 3.1. [38] Siden muren blir på nedsiden av veien må den vurderes og 

dimensjoneres med nyttelast i samsvar med håndbok V220 kapittel 9.3.1, dette grunnet 

belastningen den blir påført. [42] 

 

Figur 57 Viser bilde av planlagt natursteins mur 

 

 

 

Figur 58 Skisse av natursteinmur, håndbok V270 kapittel 3. [38] 

Dersom det er ønskelig med brattere helning på muren må det benyttes betongmur. Se 

håndbok V270 kapittel 3. [38]  
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7.4 SKJÆRING 

Store deler av traséen vil bli preget av naturinngrep i form av bergskjæring, det er derfor 

nødvendig med undersøkelser for å kartlegge behovet for skredsikring og hvilken geoteknisk 

kategori skjæringen er i, dette er beskrevet i kapittel 4.3.4 og 4.5 tidligere i oppgaven. Fra 

profilnummer 120-360 er det skjæring i varierende høyde. Høyeste skjæring er 8.27m og er 

mellom profilnummer 230-240.  

 

Figur 59 Oversiktsbilde av traséen 

 

Figur 60 Profilnummer 220-240, skjæringshøyde 8.27m 

Tabellen i figur 61 er hentet fra håndbok N200 kapittel 221, her ser man funksjonskravene for 

skråninger og skjæringer i berg. [21] 
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Figur 61 Funksjonskrav for skråninger og skjæringer i berg 

 

Håndbok N200 kapittel 222 sier at bergskjæringer bør utformes så vertikal som mulig med en 

helning på 10:1 eller brattere. Geologi, grunnvann og landskap er faktorer som helningen og 

utformingen skal tilpasses. Bergskjæringer skal utformes med en fanggrøft som vist i figur 62. 

[21] 

 

 

Figur 62 Utforming av bergskjæring med fanggrøft, håndbok N200 kapittel 222 figur 221.1. [21] 

 

Minimumsbredde på fanggrøft for steinnedfall skal dimensjoneres i henhold til håndbok N200 

kapittel 222 som vist i figur 63. 
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Figur 63 Minimumsbredde på fanggrøft, håndbok N200 kapittel 222 figur 222.2 

Ser av figur 63 at med skjæring på 8.27m ≈ 9m at vi må ha en fanggrøft med bredde 3.6m. 

 

7.5 FYLLING 

Trassen er hovedsakelig preget av skjæring med unntak av Firdavegen og Kleivakrysset hvor 

det er fylling.  

• Fra profilnummer 0-180 er det fylling av sprengstein med skråningshelning på 1:2, 

dette er innenfor kravet som vist i figur 27 i kapittel 4.3.5 

• Fra profil 120-180 er det lagt inn en overgang fra fylling til natursteinmur.  

• Ved profilnummer 320 slutter natursteinsmuren og det er fylling bestående av 

sprengstein resten av veien. 

 

Figur 64 Natursteinsmur fra profilnummer 180-220 
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Figur 65 Fylling av sprengstein fra profilnummer 0-120 

 

7.4 TEGNINGER 

Tegningene knyttet til den tekniske beskrivelsen er B, J og U-tegninger. Disse er utformet 

etter krav fastsatt i håndbok R700 og kan sees i vedlegg 16-18. 
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8 KONKLUSJON 
I rapporten har vi modellert og drøftet tre ulike traséer med forskjellige 

dimensjoneringsklasser for strekningen Firdavegen-Kleivakrysset, via Båtevika. Den 

samfunnsmessige nytten og alternativenes påvirkning på planområdet er faktorer vi har 

vurdert for å kunne komme med et forslag til trasé og dimensjoneringsklasse. 

Etter å ha modellert alternativene i Novapoint, benyttet SVV sine håndbøker for å undersøke 

om krav blir opprettholdt og drøftet de ulike alternativene ser vi at alternativ 1 og 3 

tilfredsstiller alle krav. Alternativ 2 tilfredsstiller ikke krav til møtesikt eller fremkommelighet 

for verken to personbiler eller to lastebiler. Ved vektlegging av redusert ÅDT i sentrum er 

alternativ 3 minst egnet da denne veien under normale forhold bare skal brukes av myke 

trafikanter. 

Selv om alternativ 3 ikke oppfyller oppdragsgivers ønske om trafikkert vei, overholder det 

føringene som ble lagt for problemstillingen i form av bevaring av kanalen og det vernede 

huset samt at sykkelfeltet er dimensjonert for lastebil. Veien kan da benyttes som 

beredskapsvei for nødetatene og til omdirigering av trafikken i Florø sentrum ved behov. 

Sporingsanalysen bekrefter også at sykkelfeltet har tilstrekkelig bredde slik at brannbil med 

stige bare benytter dette feltet, ved utrykning kan myke trafikanter da oppholde seg i 

gangfeltet uten fare for liv og helse. 

Alternativ 3 gir også best massebalanse, minst naturinngrep i form av skjæring og fylling, og 

det berører bare to bebodde eiendommer. De selvvalgte føringene som var å bevare det 

arkeologiske funnet i Båtevika og begrenset mengde sjøfylling er også opprettholdt, det er 

verdt å nevne at det ikke blir noen sjøfyllinger. 

Realisering av veiprosjekter er tidkrevende arbeid og det ligger det mye planlegging til grunn. 

Det er viktig å presisere at denne besvarelsen omhandler planlegging på et overordnet nivå for 

å undersøke om prosjektet kan realiseres på bakgrunn av gitte føringer. Videre vil det kreves 

planlegging på mer detaljert nivå. 
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9 TIL VIDERE ARBEID 
Siden dette prosjektet er i en utredningsfase gjenstår det mye detaljarbeid og analyser, både på 

ulike plannivå og tekniske løsninger. Dersom vi hadde hatt mer tid til rådighet ville vi sett 

nærmere på følgende tema: 

• Kryssutforming i Firdavegen og Kleivakrysset 

• Undersøke behov for erosjonssikring 

• Arbeidet videre med alternativ 2 for å løse problematikken med fremkommelighet og 

siktlinjer 

• Oppdragsgiver har ytret ønske om en bro for myke trafikanter fra traséen til 

Havhesten. Hvor denne skal gå, hvordan den skal dimensjoneres og utformes kunne 

vært en spennende oppgave 

• Planlegging og modellering av tilhørende veianlegg som lys, rekkverk, drenering, 

oppmerking og skilting 
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10 PROSJEKTORGANISERING 
 

 
Figur 66 Prosjektorganisering 

 

 

 

10.1 STYRINGSGRUPPE 

Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektgruppen, denne er dannet av 

eksterne- og interne veiledere samt prosjektleder. Veiledning og avgjørelser som endring av 

problemstilling må drøftes med medlemmene i styringsgruppen.  

 

10.2 PROSJEKTGRUPPE 

Prosjektgruppen består av tre studenter ved HVL avdeling Førde som studerer ingeniør bygg- 

og anlegg med fordypning i vei og anlegg. Vi har hatt et godt samarbeid og sittet mye 

sammen og drøftet utfordringer med oppgaven, hatt møter med Flora kommune og vært på 

befaringen på planområdet.  
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10.2.1 ARBEIDSMETODE 

God kommunikasjon og godt samarbeid med oppdragsgiver og veiledere har vært viktig for at 

vi skulle nå de målene som var satt. Oppdragsgiver hadde nødvendig informasjon og 

dokumentasjon som for eksempel kartgrunnlag for planområdet. Kommunikasjonen og deling 

av dokumentasjon med oppdragsgiver og veiledere skjedde i hovedsak via telefon og epost.  

 

10.3 MØTEVIRKSOMHET 

Underveis i prosjektperioden er det blitt drevet møtevirksomhet. Møtene har vært viktig for 

oss ettersom det har vært utfordrende å arbeide med oppgaven på grunn av manglende 

erfaring innenfor fagområdet. Referater fra møtene kan sees i vedlegg 3.1-3.4. 

 

10.3.1 PROSJEKTGRUPPE 

Innad i prosjektgruppen har vi hatt møte hver mandag morgen, og evaluering av uken som er 

gått på fredag ettermiddag. Dette er noe vi fortsatte med gjennom hele prosjektperioden, alle 

visste da hva som skulle gjøres den kommende uken og hvilke utfordringer man har hatt. Man 

får også snakket sammen dersom det skulle være noen uenigheter underveis. Det er ikke blitt 

ført referat fra disse møtene. 

 

10.3.2 STYRINGSGRUPPE 

Møter med styringsgruppen har vi ikke hatt, årsaken til det er at logistikken har vært 

utfordrende og det har heller ikke vært et behov. Vi har hatt jevnlig kontakt med både 

eksterne- og internveileder(e).  

 

10.4 RESSURSER 

Arbeidsgruppen har totalt 1500 timer til rådighet fordelt på 3 personer til alt arbeidet som 

omhandler bacheloroppgaven. Alle deltagerne i prosjektgruppen har hatt undervisningsfag i 

tillegg, men dette så vi på mer som en fordel enn en ulempe da emnet er relevant i forhold til 

problemstillingen. 
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10.4.1 BUDSJETT 

Budsjettet i prosjektperioden har ikke vært av betydning, de eneste utgiftene var transport til 

og fra Florø og parkeringsavgifter, dette blir dekket av Flora kommune. Kjøreliste og 

parkeringsutgifter kan ses vedlegg 1. 

 

10.4.2 TIDSBRUK 

Oppstart av bacheloroppgaven var i desember etter første møte med oppdragsgiver, vi har 

arbeidet kontinuerlig med unntak av noen 2-3 uker hvor vi hadde innleveringsfrister i andre 

emner som måtte overholdes. Tidsbruken fram til levering kan sees i vedlegg 6, de resterende 

timene går til arbeid knyttet til pressemelding, plakat og forberedelse og utførelse av 

prosjektpresentasjon. 

 

10.5 ANALYSERING I FORKANT AV PROSJEKTARBEIDET 

Før vi begynte å arbeide med problemstillingen og de ulike delmålene i prosjektet 

gjennomførte vi ulike analyser for å kartlegge faktorer som kunne påvirke prosjektarbeidet. 

Fordelene med å gjennomføre slike analyser er at man får god oversikt over de ulike faktorene 

og hva man kan med fordel fokusere ekstra på, man kan da sette i gang tiltak og reduserer for 

eksempel faren for forsinkelser eller tap av utstyr. Når hele prosjektgruppen er bevisst på 

risikofaktorene og konsekvensene dette kan føre til, er sannsynligheten for at noe skal skje 

allerede noe redusert. En kort beskrivelse og resultatene av analysene er beskrevet under. 

 

10.5.1 RISIKOANALYSE 

Tabell 1 beskriver ulike risikofaktorer vi mener man må tenke på i prosjektperioden, den beskriver 

også kort tiltak for å hindre og/ eller redusere risikofaktoren. 

Tabell 7 Risikoanalyse for prosjektarbeidet 

Risikofaktor Tiltak 

Tap av utstyr/informasjon Tap av utstyr ser vi ikke på som en særlig 
stor risiko, for å forsikre oss mot dette tar vi 
med oss alt utstyr hjem eller låser det inn i 
skap når vi er ferdig for dagen. Når det 
gjelder tap av informasjon så graderer vi oss 
med å laste opp all informasjon nettsky.  
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Forsinkelse/ulykke ved reise Det kommer til å bli noen turer til Florø med 
tanke på møtevirksomhet, befaring og 
spørreundersøkelse. Risikofaktorene på reise 
er blant annet bilulykker, bilhavari, ras og 
veiarbeid. Enkelte faktorer er større enn 
andre, men vi planlegger slik at både 
risikoen og konsekvensen er minst mulig. 
Angående forsinkelser i selve 
prosjektarbeidet-/skrivingen så har vi fokus 
på gode interne rutiner, regelmessig kontakt 
med innehavere av dokumentasjon og at vi 
planlegger godt slik at vi er i forkant når det 
gjelder innhenting av informasjon. 

Sykdom/fravær Sykefravær noen dager regner vi med vil 
forekomme, enten at vi selv blir syk eller 
noen må være hjemme på grunn av sykt 
barn. Vi har fokus på sundt kosthold og 
trening i fellesskap, på den måten gjør vi det 
vi kan for å holde sykefraværet nede. 

Konflikt Risikoen for arbeidskonflikt er tilstede, men 
med gode rutiner, mandagsmøter og 
evaluering siste arbeidsdag hver uke håper 
vi å unngå konflikter og ser derfor på 
risikofaktoren som lav. Vi har fokus på god 
kommunikasjon og prososial adferd for at 
alle skal trives. 

Feil/mangelfull planlegging Manglende erfaring med en så stor oppgave 
som bacheloroppgaven er kan føre til at 
enten for mye planlegging, eller feil 
planlegging. Med gode rutiner, god 
kommunikasjon ovenfor alle involverte og 
bruk av Gantt-diagram mener vi at vi har 
gjort det vi kan. 

Mangel på kunnskap Risikoen for at vi ikke har nok kunnskap om 
alt vi skal skrive om er relativt stor, 
konsekvensen av dette er betydelig. Vi er i 
en læringsprosess og tilegner oss kunnskap 
underveis i prosjektet og bygger videre på 
alt vi har lært hittil i studiet, dette kombinert 
med god veiledning vil hjelpe oss godt på 
vei. 

Utilgjengelige veiledere Veilederne kan være opptatt med sitt eget 
arbeid, og kan således være vanskelig å få 
kontakt med dersom vi trenger øyeblikkelig 
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råd og veiledning. Med gode rutiner og at vi 
er godt forberedt til møtene vi skal ha, kan 
man redusere antall spørsmål underveis. 

 

 

10.5.2 ROS-ANALYSE 
Som en bevisstgjøring på kritiske faktorer som kan hindre prosjektets fremdrift har vi valgt å gjøre en 

risiko og sårbarhetsanalyse som vist i figur 68, vektingen av sannsynlighet og konsekvens er 1-5 og 

risiko kan ha verdi fra 1-25, der 25 er størst. Denne kan beregnes med formelen: 

 𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ𝐷𝐷𝑠𝑠 ∗ 𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑘𝑘𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷 

 
Figur 67 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

10.5.3 SWOT-ANALYSE 

En annen analyse vi har gjennomført er en SWOT-analyse, Strenght – Weaknesses – 

Opportunities – Threats. Dette er et nyttig hjelpemiddel som gir prosjektgruppen en oversikt 

over styrker, svakheter, muligheter og trusler knyttet til prosjektarbeidet. [43] 

Det er hensiktsmessig å gjennomføre en slik analyse av flere årsaker, i vårt tilfelle gjorde den 

rollefordeling og fordeling av ansvarsområder klarere da det ble satt fokus på 

interesseområder, personlige egenskaper og erfaringer. Prosjektgruppens ansvarsfordeling kan 

være med på å heve nivået på sluttrapporten siden styrkene til den enkelte deltaker blir brukt  
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på riktig område, noe som igjen fører til at man føler seg trygg på at jobben blir gjort på en 

tilfredsstillende måte. 

I tabellen nedenfor er analysen vi foretok. 

Tabell 8 SWOT-analyse for prosjektarbeidet 

Styrker 

• Kommunikasjon 

• Ulike erfaringer 

• Ulike interessefelt 

• Løsningsorienterte 

• Positive veiledere 

 

 

Svakheter 

• Begrenset erfaring i 
prosjekteringsprogram 

• Begrenset erfaring med 
veiprosjektering 

• Begrenset erfaring med 
prosjektarbeid i denne 
størrelsesorden. 

Muligheter 

• Tilegner kunnskap innen 
veiprosjektering 

• Lærer å modellere i 
prosjekteringsprogram 

• Tilegner ekstra kunnskap innen 
veibygging. 

• Prosjektarbeid over tid: 

- Planlegging 

- Kommunikasjon 

- Tilpassing 

Trusler 

• Milepæler som må holdes 

• Sykdom hos gruppedeltakere 
eller veiledere 

• Avgrensinger, både for mye og 
for lite kan ha negativ 
innvirkning på besvarelsen 

• Feilprioriteringer av innhold i 
hovedoppgaven 

 

 

 

10.6 UTFORDRINGER 

Før vi startet arbeidet med forprosjektrapporten så vi for oss at det kunne bli tidkrevende å få 

tilsendt dokumenter og kartgrunnlag, dette har ikke vært noe problem med unntak av sjøkart 

fra forsvaret som ikke ble tilsendt før 12/2-2019. Andre utfordringer vi har hatt i løpet av 

prosjektperioden er: 
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• Begrenset med erfaring i Novapoint, men veiledning, nettkurs og egenstudier har ført 

til at vi er blitt ferdig med oppgaven 

• Mangel på veileder med faglig kompetanse på bakgrunn av problemstillingen vår 

• Utgivelse av nye og/eller oppdaterte håndbøker fra SVV i løpet av prosjektperioden, 
for vår del gjelder dette håndbok N100 og V120 

 

 

11 DOKUMENTSTYRING 
Vi har benyttet google disk, e-post og Facebook til kommunikasjon og lagring av dokumenter 

i forprosjektrapporten, dette er noe vi fortsatte med i vårt videre arbeid med hovedrapporten. 

Nedenfor har vi skrevet litt om de ulike dokumentstyringsarenaene. 

 

11.1 E-POST 

Gruppen opprettet en felles e-post for prosjektet, jhlbachelor@gmail.com. All kontakt med 

oppdragsgiver og veiledere gikk gjennom denne slik at vedlegg og informasjon fra dem har 

vært tilgjengelig for alle gruppemedlemmene til enhver tid. Nyttige funksjoner knyttet til 

mailen er for eksempel huskelister, kontaktlister, skylagringsfunksjonen «google disk» med 

mer. 

 

11.2 GOOGLE DISK 

Google disk er en skylagringsfunksjon som vi benyttet til lagring av dokumenter, relevante 

håndbøker, støttelitteratur og lignende. En slik organisering har ført til at alle til enhver tid 

hadde tilgang til innholdet i skyen, og alle kunne laste opp relevant informasjon dersom det 

var nødvendig. 

 

11.3 FACEBOOK 

Vi opprettet to facebook-grupper, en privat som ble benyttet som oppslagstavle internt og en 

åpen hvor vi har forsøkt å komme med oppdateringer om vårt arbeid. Opprettelsen av den 

offentlige gruppen var en av de obligatoriske milepælene i prosjektarbeidet. Facebook har  

 

mailto:jhlbachelor@gmail.com
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vært et nyttig hjelpemiddel, det er gode muligheter for hurtig utveksling av dokumenter og 

kommunikasjon internt. Linken til den åpne gruppen er: 

https://www.facebook.com/groups/1939489776174575/?ref=bookmarks 

 

12 PROSJEKTERINGSVERKTØY OG TEKSTBEHANDLING 
I gjennomføringen av bacheloroppgaven har vi benyttet ulike prosjekteringsverktøy og 

tekstbehandlingsprogrammer. Sistnevnte ble brukt til å skrive og sette opp rapporten, mens 

prosjekteringsprogrammene ble benyttet til å modellere terreng, veialternativer og 

gjennomføring av ulike analyser. Nedenfor er en kort beskrivelse av prosjekteringsmetode og 

korte beskrivelser av de ulike programmene. 

 

12.1 NOVAPOINT 

Novapoint er en programvare som gir en komplett løsning innen infrastruktur- og 

samferdselsprosjektering. Ved å importere innmålte punkter og linjer i programmet bygges 

terrenget opp rundt området til traséen. Man kan også gjøre inngrep i terrenget og definere 

hvilke masser som er i grunnen og få oversikt over massebalansen i prosjektet. 

 

12.2 AUTOCAD 

AutoCAD (Auto computer-aided design) er en programvare for 2D og 3D dataassistert 

konstruksjon som kommuniserer med Novapoint. I prosjektet ble AutoCAD veimodul 

benyttet til å tegne inn senterlinjen til de modellerte veialternativene. Man kan importere 

kartgrunnlag som er bygget opp i Novapoint for så å tegne inn senterlinjer for vei, disse 

eksporteres så fra AutoCAD til Novapoint. Man kan ferdigstille og eksportere tegninger av 

veimodellen og utføre analyser. 

 

12.3 NOTEPAD++ 

Notepad ++ er et enkelt tekstbehandlingsprogram. Dette brukes for å lese ut informasjon i 

SOSI-filene som danner grunnlaget til terrenget i Novapoint. I det som kalles «hode» på filene  
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leser man ut hvilken versjon dataene er lagret i, hvilket koordinatsystem og datum punktene 

referer til. 

 

12.4 WORD OG EXCEL 

Rapporten ble skrevet i tekstbehandlingsprogrammet Word som er levert av Microsoft. Et 

annet program levert av Microsoft vi brukte er Excel, her ble timeliste, kjøreliste og Gantt-

diagrammet som ble benyttet i prosjektet laget.  
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13 PROSJEKTEVALUERING 
Bachelorgruppen var samstemte i valg av type prosjektoppgave ettersom infrastruktur og 

veiplanlegging er spennende og aktuelle tema. I desember 2018 kontaktet vi iVest Consult 

som henviste oss til Flora kommune angående oppgave, i samarbeid med dem har vi arbeidet 

med en mulig veiutbygging i Florø. 

I løpet av studietiden har bachelorgruppen arbeidet tett sammen både med semesteroppgaver, 

obligatoriske øvinger og med forberedelser til eksamener, dette har vi hatt god erfaring med. 

At vi noen ganger har arbeidet hver for oss på grunn av ulik livssituasjon har ikke vært noe 

problem, fordi alle også behersker individuelt arbeid. For å kunne samarbeide godt, og nå 

målene vi hadde satt oss, har vi fokusert på god kommunikasjon, god planlegging og prososial 

adferd gjennom hele prosjektperioden.  

Arbeidet med bacheloroppgaven, inkludert forprosjektrapporten, har pågått siden januar 2019. 

Arbeidsmengden har vært stor, men det har også vært interessant og svært lærerikt. 

Problemstillingen fra forprosjektrapporten er blitt noe endret i hovedrapporten grunnet upresis 

formulering og at den var for lite beskrivende. Endringen gjorde vi i samråd med 

internveileder Cecilie Therese Kinstad. Modellene som er laget i Novapoint vil ikke bli 

publisert på noen måte da kartgrunnlagene i denne inneholder konfidensiell informasjon utgitt 

av Forsvaret. 

På grunn av begrenset kunnskap og manglende erfaring innenfor fagfeltet var spesielt starten 

av prosjektperioden utfordrende, men etter hvert som ukene gikk, økte også kunnskapsnivået 

vårt. Vi har benyttet tidligere tilegnet kunnskap og tilegnet oss ny gjennom prosjektperioden, 

vi har også benyttet oss av til nå ukjente håndbøker og oppdaterte versjoner av dem vi 

benyttet i forelesningen høsten 2018. Nettkursene vi har gjennomført i AutoCAD og 

Novapoint har vært til stor nytte for å løse oppgaven slik vi ønsket, emnene infrastruktur 1 og 

2 har også vært til hjelp med tanke på anvendelse av krav og anbefalinger i håndbøker.  

Når vi i ettertid evaluerer prosjektløpet ser vi at deler av prosjektet kunne vært løst på en 

annen måte. Det er lett å være etterpåklok og tenke på ting som kunne vært løst på en annen 

måte, et av feilgrepene vi har tatt stor lærdom av er at vi utførte modelleringen før vi hadde 

beregnet dimensjonerende ÅDT. Vi kunne også vært flinkere på kartlegging av 

arbeidsmengde i de ulike postene i Gantt-diagrammet for å unngå forsinkelser. Selv om  
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prosjektbeskrivelsen ble levert før fristen til både avdeling Bergen og Førde, uteble tildeling 

av veileder med faglig kompetanse basert på denne. Vi etterlyste tildeling av veileder en ukes 

tid etter fastsatt frist før vi selv ba om å få tildelt Cecilie Therese Kinstad som vår interne 

veileder. Det skal nevnes at hun har gjort en god jobb og gitt gode konstruktive 

tilbakemeldinger, men det at skolen ikke kunne oppdrive en veileder med relevant faglig 

kompetanse basert på prosjektbeskrivelsen, har vært frustrerende og har gitt oss ekstra 

utfordringer siden vi ikke har hatt noen å drøfte tekniske faglige spørsmål med. 

 

Sett vekk i fra utfordringene underveis, er vi som gruppe godt fornøyd med 

prosjektgjennomføringen. Vi har tilegnet oss mye ny kunnskap og fått god og verdifull 

erfaring med tanke på prosjektarbeid, samarbeid og bruk av SVV sine håndbøker. 
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