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Forord
Håndbok R700 Tegningsgrunnlag skal legges til
grunn ved utarbeidelse av tekniske planer for veger
og ga-ter. Håndboken omhandler tekniske tegninger
som grunnlag for:
- Tidlige planfaser

(Oversikts- og reguleringsplaner)
- Bygging
(Konkurransegrunnlag
og arbeidstegninger)
- Sluttdokumentasjon (Som utført-tegninger)
Første del av håndboken (Generell del) gir en kort
omtale av formelle krav ved utarbeidelse av tekniske
planer, samt felles krav til presentasjon av tegninger.
Andre del av håndboken (Tegningsdel) gir krav og
anbefalinger til innhold og presentasjon av de ulike
tegningstypene.
En har forsøkt å vise tegningseksempler med gode
tekniske løsninger, men håndboken er ikke en vegnormal med hensyn til hva som er riktig teknisk kvalitet.
Tegningseksemplene i håndboken er i all hovedsak
hentet fra virkelige anlegg, men det er gjort endringer
for at tegningene skal være bedre tilpasset håndboken.
Dette har ført til at tegningseksemplene ikke alltid
stemmer helt overens med hva som faktisk er planlagt
og/eller bygget.

er avklart med Vegdirektoratet. For fylkesveger kan
fravik fra håndboken bestemmes av regionvegsjefen
eller den som gis slik myndighet i regionen. For kommunale veger er håndboken rådgivende.
Denne håndboken erstatter Håndbok R700 Byggeplaner
fra 1990 og Håndbok 121 Detaljplaner fra 1985.
Den til enhver tid gjeldende utgave vil bli tilgjengelig
på Statens vegvesens hjemmesider.
Det bes om at erfaringer med håndboken formidles
til Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet
Utbyggingsavdelingen
Juni 2007

Omfang og detaljeringsgrad for tekniske tegninger for
de ulike planfaser skal tilpasses prosjektets størrelse
og vanskelighetsgrad. Det skal vurderes i hvert enkelt
tilfelle hvilke tegninger som er nødvendige. Det bør
vurderes om tegningsomfanget kan reduseres ved å
slå sammen tegninger.
Etterfølgende fase skal bygge videre på hva som er
avtalt og beskrevet i foregående fase, det er derfor
vesentlig at tegningene i en tidlig planfase er bygget
opp slik at det blir enkelt å bruke denne informasjonen
i senere faser.
Normalt benyttes digitalt verktøy ved planlegging
og prosjektering av veger og gater, og mange av
tegningene hentes ut fra en digital vegmodell. Krav
til innhold og presentasjon av tegninger i denne
håndboken er uavhengig av om tegningen er basert
på digital modell eller ikke.
Håndboken brukes for planlegging og prosjektering
av stamveger og øvrige riksveger med mindre
annet
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1

Generell del

1.0

Formelle krav

1.0.1

Forholdet til plan- og bygningsloven og andre lover
Avgrensning og utforming av veganlegget, behovet
for erverv av areal og rettigheter, gjennomføring
av tiltak mot nærføringsulemper og andre forhold
avklares gjennom reguleringsplaner etter plan- og
bygningsloven. I reguleringsplanfasen blir prosjektet
i tillegg ofte vurdert og avklart i forhold til en rekke
særlover og bestemmelser.

Planene det skal bygges etter skal ligge innenfor de
rammer og forutsetninger som reguleringsplanen med
tilhørende reguleringsbestemmelser gir. Unntaksvis
er det aktuelt å endre utformingen av veganlegget
i forhold til reguleringsplanen. Endringer av reguleringsplanen skal avklares med kommunen. Det
gjelder ulike regler for saksbehandling avhengig av
om endringen er vesentlig eller mindre vesentlig. Det
vises til veileder fra Vegdirektoratet; Reguleringsplaner for vegtiltak.
Som regel er det nødvendig å gå et stykke inn i detaljplanleggingen før reguleringsplanen vedtas, blant
annet for å sikre at reguleringsplanen er detaljert nok
til å erverve nødvendig areal og rettigheter, og for å
sikre et mest mulig nøyaktig kostnadsoverslag.
Dersom veganlegget ikke er detaljert avklart i reguleringsplanen, er det nødvendig med byggesaksbehandling for gjenstående detaljer knyttet til utformingen. For slike forhold kommer bestemmelsene i
byggesaksregelverket til anvendelse. Det anbefales
derfor at reguleringsplanen er detaljert og utfyllende
slik at omfanget av byggemeldinger reduseres til et
minimum ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget og arbeidstegninger.



1.0.2 Vegnormaler og håndbøker
Statens vegvesen har utarbeidet en rekke normaler
og håndbøker om utforming og dimensjonering av
veger. For dette området (teknisk planlegging) gjelder
blant annet:
Håndbok N100 *
Håndbok N200 *
Håndbok N500 *

Veg- og gateutforming
Vegbygging
Vegtunneler

Prosesskode 1
Prosesskode 2
Trafikksignalanlegg
Vegoppmerking
Trafikkskilt (5 deler)
Arbeidsvarsling
Trafikksikkerhetsutstyr. Funksjons- og materialkrav
Konkurransegrunnlag
Håndbok R700 Tegningsgrunnlag
Håndbok V322 Trafikksignalanlegg. Planlegging,
drift og vedlikehold
Håndbok 145
Brudekker. Fuktisolering og slitelag
Håndbok R760 Styring av investerings-, drifts- og
vedlikeholdsprosjekt
Håndbok 184 * Lastforskrifter for bruer og fergekaier i offentlige vegnett
Håndbok N400 * Prosjekteringsregler for bruer
Håndbok 214
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Håndbok N101 * Rekkverk
Veg- og gatelys
Teknisk planlegging av veg- og
gatelys

Utarbeidelse av tegninger, modeller og doku1.0.3 Myndighet til å fravike krav
Håndbok R700 brukes for planlegging og prosjektering menter
av stamveger og øvrige riksveger med mindre annet er Krav til navngiving og innhold i filer, lag og modeller.
avklart med Vegdirektoratet. For fylkesveger kan Krav til formater.
fravik fra håndboken bestemmes av regionvegsjefen
eller den som gis slik myndighet i regionen. For kom- Distribusjon av data med webhotell
munale veger er håndboken rådgivende.
Organisering av webhotell, ansvarsfordeling og arbeidsrutiner. Eventuell bruk av webhotell skal inngå
Håndboken bruker verbene skal, bør og kan med
i avtalen mellom Statens vegvesen og rådgivende
følgende betydning:
ingeniør og/eller entreprenør.
- Skal: Krav
Utsetting og innmåling
- Bør: Anbefaling
Det anbefales å henvise til digitale utsettingsdata
- Kan: Alternativ/Eksempel
på tegning, bruk av koordinattabeller på tegning
For kapittel 1.0 ”Formelle krav” vises det til Håndanbefales ikke. Alle endringer i forhold til planlagt
bok N200 Vegbygging (kapittel 006.) angående
situasjon som skjer under bygging, skal måles inn
krav til fravikelser med hensyn til disse verbene.
og leveres byggherre/oppdragsgiver i henhold til
kravene i V770 Modellgrunnlag.
For kapittel 1.1 ”Presentasjon av tegninger” og kapittel 2 ”Tegningsdel” er det ikke samme formelle krav
Arkivering av data
til fravikelse, men gjeldende regel er at fravik kun
Ansvarsfordeling, krav til digitale leveranser ved
skal forekomme hvis det medfører bedre lesbarhet
avsluttede planfaser, oversikt over systemer og moteller ved andre spesielle behov. Dette skal i så fall
takere av data.
begrunnes og godkjennes av samme instans som
godkjenner resten av tegningsgrunnlaget.
1.0.5 Tidlige planfaser
1.0.4 Dataflyt og digitale leveranser:
Se håndbok V770 Modellgrunnlag

* Vegnormaler med hjemmel i Forskriftene etter veglovens
§13.
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Generelt
Det er nødvendig med teknisk planlegging ved utarbeidelse av oversikts- og reguleringsplaner. I denne
håndboken inngår tekniske tegninger som grunnlag
for reguleringsplaner. Det vises til veileder fra Vegdirektoratet; Reguleringsplaner for vegtiltak.
Viktige føringer ved utarbeidelse av reguleringsplaner
for vegtiltak er:
- Rettsgrunnlag for å erverve nødvendig
grunn og rettigheter.
- Kostnadsoverslag med nøyaktighet på
± 10 %.
- Framstillingen skal være slik at de berørte
får forståelse av hvordan forholdene vil bli
etter gjennomføringen.
Dette betyr at geometrisk vegutforming skal avklares
i forbindelse med reguleringsplanen, og bare unntaksvis skal det i byggefasen være nødvendig med vesentlige planendringer i forhold til reguleringsplanen.
Kravet til nøyaktighet på kostnadsoverslag vil ofte
være dimensjonerende for hvor langt prosjekteringen
skal drives i reguleringsplansarbeidet.

Tegninger og digitale grunnlag
Tekniske tegninger og illustrasjoner skal i første
rekke brukes for å gjøre det lettere å forstå hvordan
forholdene vil bli ved ferdigstillelse. Dette materialet
vil normalt ikke være en del av den rettslig bindene
planen.
Det kan imidlertid også være aktuelt med henvisninger i reguleringsbestemmelsene til tekniske tegninger
i planheftets illustrasjonsdel. Konsekvenser av dette
er at tegningene blir rettslig bindene på lik linje med
reguleringsplankartet og reguleringsbestemmelsene.
Eksempler på tegninger som det vil være særlig aktuelt å knytte rettsvirkninger til, er tekniske tegninger
for avkjørsler, bruer og støytiltak. Beplantningsplaner
kan det også være aktuelt å vise til i reguleringsbestemmelsene, men en bør være oppmerksom på at det
kan være uheldig å knytte rettsvirkninger til detaljerte
beplantningsplaner. Dette har sammenheng med at
det sjelden er foretatt såpass grundige forhåndsundersøkelser at utplantning kan bli helt i samsvar med
slike planer.
I tillegg til tekniske tegninger og illustrasjoner, er det
aktuelt å utarbeide tredimensjonale modeller. Slike
modeller gir berørte et svært godt bilde av hvordan
forholdene vil bli ved ferdigstillelse, og vil dessuten i arbeidsfasen kunne gi vegplanleggeren viktig
informasjon om tiltakets innvirkning på landskapet.
Se også kapittel 1.1.7 ”Tegninger for de ulike plantypene”.
De samme tegnetekniske retningslinjer gjelder for
Tekniske tegninger for reguleringsplanen som for
tegningsdelen av konkurransegrunnlaget.
Antall tegninger og detaljerings -grad er vanligvis
større for konkurransegrunnlag/ arbeidstegninger
enn for reguleringsplaner.

1.0.6

Bygging

Generelt
Dersom annet ikke er bestemt, skal kontrakt med
entreprenøren baseres på reglene i Håndbok R763
Konkurransegrunnlag. For planlegging og gjennomføring for øvrig vises det til Håndbok R760 Styring
av investerings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt.
Konkurransegrunnlaget skal inneholde alle beskrivelser, tegninger og digitale grunnlag som er nødvendige
for å gjennomføre anlegget, og skal:
- danne grunnlag for fullstendig kostnadsberegning.
- danne grunnlag for kontrakt med entreprenør.
- danne grunnlag for oppfølging og kontroll
i byggeperioden.
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger krever grundig kjennskap til reguleringsplanen
og reguleringsbestemmelsenes innhold og intensjoner, slik at disse kan ivaretas fram til ferdig veg.
Andre dokumenter/Spesialrapporter
I tillegg til beskrivelsesdel og tegningsdel kan det
være nødvendig å supplere konkurransegrunnlaget
med ulike spesialrapporter:
- Geotekniske og geologiske rapporter (se
kapittel 2.22 ”V-tegninger - Geoteknikk
og geologi”)
- Værrapporter
- Miljørapporter
- Annet
Disse dokumentene skal beskrive de faktiske forhold
så langt byggherren har kjennskap til. Et godt prinsipp
er å innarbeide opplysningene/byggherrens krav i
den beskrivende del av konkurransegrunnlaget og
tegningene, i stedet for å vise til/legge ved spesialrapporter.
Tegninger og digitalt grunnlag
Tegningene i byggefasen baseres på tegningene fra
reguleringsplanen. I forbindelse med bygging skiller
en på tilbudstegninger og arbeidstegninger. Typisk
vil tilbudstegninger inngå i konkurransegrunnlaget
som går ut til entreprenør som grunnlag for levering
av tilbud, mens arbeidstegninger legges til grunn for

byggingen av prosjektet. Ofte vil tilbudstegninger
suppleres og detaljeres ytterligere forut for bygging.
I andre tilfeller er tilbudstegningene detaljert godt
nok til at de kan benyttes som arbeidstegninger. Se
kapittel 1.1.5 ”Datering og revisjon av tegninger” for
regler om datering og revisjon av tilbudstegninger og
arbeidstegninger.
Digitale modeller og grunnlagsdata inngår i konkurransegrunnlaget. De digitale modellene og grunnlagsdata er utgangspunktet for prosjekteringen i byggefasen.
For enkelte kontrakter har entreprenøren ansvaret for
å utarbeide nødvendige arbeidstegninger for hele eller
deler av kontraktsarbeidet.
1.0.7

Sluttdokumentasjon

Generelt
Det vises til Håndbok R760 Styring av investerings-,
drifts- og vedlikeholdsprosjekt, for nærmere beskrivelse av hvilke sluttdokumenter som skal utarbeides
og hva denne dokumentasjonen skal inneholde. Der
hvor det finnes forvaltningssystemer, skal sluttdokumentasjonen harmoniseres mot slike systemer.
Tegninger og digitalt grunnlag
Ved overlevering (fra byggherre til distrikt) utarbeides
som utført-tegninger (ferdigvegtegninger) basert på
siste versjon av arbeidstegningene.
Som utført-tegningene skal vise hva som er bygget.
Alt som er endret skal registreres/måles inn og nye
data skal erstatte de gamle/endrede. Dette gjelder
både for kartdelen og tabeller. Som utført-tegningene
gis ny dato i tittelfeltet, ikke i revisjonstabellen.

til Nasjonal vegdatabank (NVDB), kartverket og
andre databaser.
1.0.8

Arkivering av tegninger og digitalt
grunnlag
Det vises til arkivloven med forskrifter, samt til
håndbok V770 Modellgrunnlag.
Følgende tegninger skal arkiveres:
Tegninger knyttet til planer som bringes fram til
vedtak i henhold til plan- og bygningsloven:
- Vedtatt plan (fylkesdel-/kommunedel- eller
reguleringsplan).
- Forprosjekt og lignende (når dette er sluttbehandlet av siste instans og det er fattet en
avgjørelse eller et vedtak).
- Teknisk grunnlag for planene.
- Illustrasjoner, skisser og lignende (som
lages i tilknytning til beslutningsgrunnlaget).
Tegninger knyttet til prosjektgjennomføringen (anleggsdokumentasjon):
- Tegningsdelen av konkurransegrunnlag/
kontrakt ved entrepriser.
- Som utført-tegninger (ferdigvegtegninger).
Hvis det ikke er utarbeidet som utført-tegninger, skal
siste revisjon av arbeidstegningene arkiveres.

Det skal utarbeides som utført-tegninger av de fleste
arbeidstegningene, vanligvis med unntak av tverrprofilene, faseplanene, detaljerte mengdeoversikter
og andre ”hjelpetegninger”.
Det skal leveres digitale modeller som er oppdaterte med alle endringer fra byggefasen i forhold til
planlagte modeller. Modellenes innhold og format
skal stemme overens med det som til en hver tid er
beskrevet i V770 Modellgrunnlag.
Modellene og som utført-tegninger er grunnlag for
FDV-dokumentasjon (FDV= Forvaltning, Drift og
Vedlikehold), samt informasjon som skal overføres
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1.1

Presentasjon av tegninger

1.1.1

Sammenhengen mellom tegninger
og modell
Hovedsakelig benyttes digitale verktøy ved planlegging av veger og gater, og mange av tegningene
hentes ut fra en digital modell. Krav til innhold og
presentasjon av tegninger i denne håndboken er uavhengige av om tegningen er basert på digital
modell eller ikke.

modeller benyttes i kvalitetssikringen.
1.1.4 Lesbarhet
Tegninger vil bli lest av både fagpersoner og lekfolk.
Det er derfor viktig at følgende prinsipper legges til
grunn:
- Tegningene skal utarbeides slik at risiko for
feiltolkning minimeres.
- Tegningene skal være lett lesbare og ikke
overlesses med informasjon.
- Tegningene skal være godt lesbare uavhengig av arkformat (som regel A1 og/eller
A3).
- Tekst og symboler skal plasseres slik at
opplysninger ikke tildekkes eller på annen
måte kommer i konflikt med hverandre.

2D-tegninger, som tegningseksemplene i denne
håndboken er, viser objekters geometri, egenskaper
og geografisk plassering.
Hvis det er avvik mellom tegninger og modeller
skal det framgå av tegningene og i infofilen.
1.1.2 Kartgrunnlag
Kartgrunnlaget skal være av en slik kvalitet at
planinnholdet kan stedfestes nøyaktig. Tegningene
presenteres på kartgrunnlag i målestokk som
oppgitt i denne normalen. Hvis spesielle grunner
tilsier det kan andre målestokker benyttes. Det
anbefales
at
kartgrunnlaget
dempes
på
temategninger slik at det aktuelle temaet tydelig
framgår. Kartframstilling for øvrig (tegn, symboler
og lignende) utføres i henhold til Norsk Standard.
Usikre koter og markslag bør framgå.
1.1.3 Tegningsoppbygging
Tegningene skal ha enhetlig oppbygging med lik
praksis over hele landet.
Følgende hovedprinsipper legges til grunn:
- Lik struktur for de ulike plantyper.
- Tydelig framstilling av tegningens tema.
- Begrense gjentakelse av samme tema på de
ulike tegninger.
- Både tegninger og digitale data skal kvalitetssikres.
- Infofil skal benyttes ved overlevering av
digitale data.
Det skal under tegningsproduksjonen kontrolleres at
temaene ikke er i konflikt med hverandre. Q-tegninger
(”Konflikttema”) bør produseres hvis det er fare for
dette, og i den grad det er hensiktsmessig bør 3D

1.1.5

Datering og revisjon av tegninger

Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Ferdig utarbeidet tekniske tegninger dateres med
felles dato. Revisjonsbokstav skal ikke benyttes. I
tittelfeltet skal det stå: ”Reguleringsplan”.
Prosjekteringsfasen fram til og med konkurransegrunnlag
Tilbudstegninger i konkurransegrunnlaget dateres
med felles dato når tegningene godkjennes. Revisjonsbokstav skal ikke benyttes. I tittelfeltet skal det
stå: ”Konkurransegrunnlag”.
Under bygging (Arbeidstegninger)
Tilbudstegninger skifter status til arbeidstegninger
når de benyttes ved bygging. Det er ikke nødvendig
å revidere tittelfeltet til tilbudstegninger bare fordi
de skifter status til arbeidstegninger. Hvis det er behov for å endre enkelte tegninger, gjennomføres en
tegningsrevisjon. Revisjonsbokstav og revisjonsdato
skal benyttes. Ved revisjoner føres revisjonsdata inn
i revisjonstabellen øverst i tittelfeltet. Hoveddato i
tittelfeltet forblir konstant for tilbudstegningene helt
til som utført-tegninger skal utarbeides.

Revisjoner skal presenteres på den første temategningen de er vist på. Dette gjøres ved:
- Bruk av skyer/bobler rundt endringene (hvis
det er hensiktsmessig).
- Ny revisjonsbokstav i tittelfeltet med forklarende tekst.
- Ved neste revisjon fjernes skyene/boblene
for forrige revisjon. Revisjonsbokstav og
forklaring øverst på tittelfeltet skal beholdes.
Strekpunktene over gjentas for hver ny revisjon. (Se
tegningseksempel G105 og M001/M101.)
For K-tegninger gjelder spesielle regler for godkjenning i Vegdirektoratet.
Som utført-tegninger
Kalles for ”Som utført” i tittelfeltet. Som utført-tegningene gis felles dato (sluttdato) og ikke revisjonsbokstav.
1.1.6 Tegningsnøkkel
Tegningsnøkkelen skal benyttes for all tegningsproduksjon innen teknisk planlegging for veg- og
gatebygging. Oppgitt målestokk gjelder for tegninger
i A1-format. De fleste tegningsnøklene er like og omfatter samme tema som i forrige utgave av
Håndbok R700 (1990-utgaven). Noen endringer er
imidlertid foretatt, og dette er hovedsakelig at:
- P - ”Mengder” omfatter nå alle mengdetegninger (også det som tidligere ble vist på
R- og S-tegninger).
- Q - ”Konflikttema” er ny.
- R og S er omdisponert til bruk for andre
etater.
- Z - ”Risikofylte arbeider” er ny.
Det er også gjort noen mindre forandringer angående
titler og grensesnitt mellom de ulike tegningene.

I tittelfeltet står det fortsatt ”Konkurransegrunnlag”
hvis tilbudstegningen ikke er endret. Ved endring av
tegninger og utarbeidelse av nye tegninger skal det
stå ”Arbeidstegninger” i tittelfeltet til de endrede/nye
tegningene.
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A Forside (med kart/ortofoto) og tegningsliste (Eventuelt innholdsfortegnelse.)
B Oversikt - plan og profil (Eller bare plan.)
C Primærveg - plan og profil
D Sekundærveg - plan og profil (Eller bare
profil.)
E Vegkryss og avkjørsler, inkludert busslommer, rasteplasser, parkeringsplasser m.m..
F Normalprofiler og overbygning
G Drenering og vannbehandling (Kan slås
sammen med H-tegningene og betegnes
med GH.)
H VA-ledninger, eksisterende ledninger, omlegginger og nyanlegg. (Kan slås sammen
med G-tegningene og betegnes med GH.)
I		Kabler og linjer, eksisterende kabler og
linjer, omlegginger og nyanlegg. (Kan slås
sammen med N-tegningene og betegnes
med IN.)
J Byggetekniske detaljer, kantstein, rekkverk, mindre støttemurer, støyskjermer,
gjerder.
K Konstruksjoner, bruer, underganger, kulverter, store støttemurer, tunnelportaler, tunnelkonstruksjoner, rasoverbygg, ferjekaier,
brurekkverk.
L Skilt og oppmerking
M Signalanlegg
N Belysning (Kan slås sammen med I-tegningene og betegnes med IN.)
O Formgiving og vegetasjon
P Mengder, masseprofil, massediagram,
mengdeoppstilling og mengdesammendrag.
Q Konflikttema
R Til disposisjon (For andre etater.)
S Til disposisjon (For andre etater.)
T Visuell presentasjon
U Tverrprofiler
V Geoteknikk og geologi
W Grunnerverv
X Ytre miljø og naturressurser
Y Faseplaner
Z Risikofylte arbeider

1.1.7 Tegninger for de ulike plantypene
I kapittel 2 ”Tegningsdel” blir det vist, med tekst
og eksempler, hva de ulike tekniske tegningene bør
inneholde og hvordan disse bør presenteres.
Teksten for hver tegningstype er delt i 3 hovedavsnitt:
- Generelt
- Tekniske tegninger for reguleringsplaner
- Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Plantype går fram av tittelfeltet til de enkelte tegningene. De fleste eksemplene er fra konkurransegrunnlag.
For framstilling av planer etter plan- og bygningsloven vises det til veiledere utgitt av Miljøverndepartementet. Det vises også til veileder fra Vegdirektoratet;
Reguleringsplaner for vegtiltak. Tekniske tegninger
som grunnlag for reguleringsplaner bør for øvrig være
detaljert og utfyllende slik at omfanget av byggemeldinger reduseres til et minimum ved utarbeidelsen av
konkurransegrunnlaget/arbeidstegninger. Se kapittel
1.0.1 ”Forholdet til plan- og bygningsloven og andre
lover”.

Opplistingen nedenfor viser hvilke tegninger som normalt inngår for de ulike plantyper.
X : Inngår vanligvis

( ) : Kan inngå

- : Inngår vanligvis ikke

Anm: Se Kommentar

Reg.plan
X
X
X
X

PLANTYPE
Konk.-grunnlag
X
X
X
X

Som utført
X
X
X
X

X

X

X

Anm
X

X
X

X
X

Kun typetegninger

()

X

X

Kan slås sammen med H

()
()

X
X

X
X

Byggetekniske detaljer

Anm

X

X

K
L
M
N

Konstruksjoner
Skilt og oppmerking
Signalanlegg
Belysning

Anm
Anm
Anm
Anm

X
X
X
X

X
X
X
X

Kan slås sammen med G
Ofte sammenslåing med
N
Kun ved spesiell utforming
Forprosjekt
Forenklet skiltplan
Ved spesiell utforming
Kun ved spesiell utforming
Ofte sammenslåing med
I

O

Formgiving og vegetasjon
Mengder
Konflikttema
Til disposisjon
Til disposisjon
Visuell presentasjon
Tverrprofiler
Geoteknikk og geologi
Grunnerverv

X

X

X

()
Anm
Anm
X
X
Anm
X

X
Anm
Anm
Anm
()
X
Anm
X

Anm
Anm
()
Anm
Anm

X

X

X

Anm
()

X
X

()

Nøkkel

Tegningstype

A
A
B
C

H
I

Forside
Tegningsliste
Oversikt - plan og profil
Primærveg - plan og
profil
Sekundærveg - plan og
profil
Vegkryss og avkjørsler
Normalprofiler og overbygning
Drenering og vannbehandling
VA-ledninger
Kabler og linjer

J

D
E
F
G

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ytre miljø og naturressurser
Faseplaner
Risikofylte arbeider
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Kommentar

1.1.8 Tittelfelt
Vedlegg 1 ”Tittelfelt” viser standard tittelfelt som skal
benyttes for alle tegninger, også for tverrprofiler. Tittelfeltet plasseres i nedre høyre hjørne av tegningen.
(Bredden og høyden på tittelfeltet i A1-format er
henholdsvis 165 og 80 millimeter.) På U-tegninger
(”Tverrprofiler”) er det for øvrig lagt til rette for
å vri tittelfeltet 90 grader av praktiske årsaker. Se
tegningseksempel U101 og U201. Dette gjelder kun
U-tegningene.

Ved behov
Benyttes av andre etater
Benyttes av andre etater

Egne rapporter i tillegg
Eget grunnervervssystem

Forenklet faseplan



Blank side

2

Tegningsdel

2.0

Tegnforklaring

2.0.1 Papirformat
Tegningene utarbeides vanligvis digitalt i A1-format
og presenteres i A1- og/eller A3-format.
2.0.2 Målsetting
Som hovedregel skal mål oppgis i meter eller millimeter (det vises til eksemplene i denne håndboken).
Ved målsetting i meter eller millimeter er ikke benevning nødvendig. Ved bruk av andre måleenheter,
eksempelvis centimeter, skal benevning (cm) benyttes.
2.0.3 Fonter
Det skal benyttes lett lesbare fonter etter ISO-standard. Av hensyn til lesbarheten bør en også unngå å
bruke bare store bokstaver til teksting.
2.0.4 Strektykkelser og bokstavhøyder
I A1-format anbefales det å bruke bokstavhøyder
større enn 2,5 mm og strektykkelser større enn 0,25
mm. Strektykkelsen skal være 10 % av bokstavhøyden.

2.0.6 Farger
Det legges opp til bruk av farger på de fleste tegninger. Tegningene skal normalt også være godt lesbare
som svart/hvit kopier. Bruk av lyse strekfarger bør
unngås. For sammensatte og kompliserte anlegg er
bruk av farger hensiktsmessig for å få godt lesbare
tegninger.
2.0.7 Symboler
Det skal gå tydelig fram av tegnforklaringen til det
enkelte tema (C-Z) hva alle symboler og fargekoder
betyr. For hvert prosjekt skal det være en felles tegnforklaring for alle tegninger innenfor samme tema.
Symboler som ikke vises på tegninger skal heller ikke
vises i tegnforklaringen. Det er gjort et unntak for Mtegninger (”Signalanlegg”). Her bør hele symbollista
legges inn i tegningsforklaringen. Se kapittel 2.13.1
”Generelt”.
For bruk av symboler og farger henvises det til vedlegg 3 ”Tegnforklaring, symboler og farger”.
Alle tegninger på kartgrunnlag skal ha nordpil og
rutenett, koordinatkryss eller tilsvarende. Nordpilen
bør plasseres nær tittelfeltet.

2.0.5 Plassering av tekst
Alle tegningsdetaljer bør ha en tittel. Tittel bør plasseres rett over tegningsdetaljen.
Merknader skrives i en egen tekstboks som bør plasseres rett over tittelfeltet (med samme bredde som
tittelfeltet), eller rett til venstre for tittelfeltet (med
samme høyde som tittelfeltet).
All tekst på tegningen skal normalt være lesbar fra
nedre høyre hjørne av tegningen, det vil si fra tittelfeltet. Se kapittel 1.1.8 ”Tittelfelt” angående unntak
for U-tegninger (”Tverrprofiler”).
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2.1

A-tegninger
Forside og tegningsliste

2.1.1 Generelt
A-tegninger er en fellesbetegnelse for flere typer
tegninger:
- Forside
- Tegningsliste
- Innholdsfortegnelse
Forside
Forsiden bør lages som vist i tegningseksempel
A101/A102/A201. Kartdelen bør være et kartutsnitt
eller ortofoto i størrelsesorden A4 hvis forsiden er
A3 (A2 hvis forsiden er A1). Nordpil skal påføres
og bør orienteres med nordretning rett opp. Parsellen
skal vises tydelig på kartdelen, og stedsnavn angis i
hver ende. Hele anlegget (prosjektet) bør vises, selv
om planen bare omfatter en etappe. Overskrifter og
tekniske data bør påføres som tegningseksemplene
A101, A102 og A201 viser.
Tegningsliste
Det skal alltid utarbeides tegningsliste.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelsen gir en oversikt over hvilke
tegninger som er med i planen. Vanligvis sløyfes
innholdsfortegnelsen og erstattes av oppdatert tegningsliste.

2.1.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
Det benyttes samme type forside som for konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Tittelen skal imid
lertid være ”Tekniske tegninger Reguleringsplan”. Se
tegningseksempel A102.
For store og sammensatte tekniske planer kan en grov
innholdsfortegnelse, i tillegg til detaljert tegningsliste,
være nyttig.

2.1.3

Konkurransegrunnlag og
arbeidstegninger
Vist forside bør benyttes. Trafikkgrunnlag (ÅDT)
oppgis med årstall, vanligvis 20 år etter at parsellen
åpnes. Forsiden bytter tittel fra ”Tekniske tegninger
Konkurransegrunnlag” til ”Tekniske tegninger Arbeidstegninger” når kontrakt er inngått. Se henholdsvis tegningseksempel A101 og A201.
Tegningslisten skal bygges opp som og inneholde
informasjonen som vist i tegningseksempel ”Teg
ningsliste”. (Se også vedlegg 2 ”Tegningsliste”.)
En av hensiktene med tegningslisten er at de som er
involvert i utførelsen skal ha oversikt over utgåtte
tegninger og siste revisjon. Listen skal dateres og
nummereres. Det kan være aktuelt å supplere teg
ningslisten med distribusjonsliste.
Dersom det i byggeperioden lages nye tegninger
eller gamle tegninger revideres, skal tegningslisten
ajourføres. Det er viktig at det går klart fram av reviderte tegninger hvilke revisjoner som er foretatt (se
kapittel 1.1.5 ”Datering og revisjon av tegninger”).
Ajourført tegningsliste skal sendes ut med hver ny
eller revidert tegning.

Tegnforklaring
Inngår vanligvis ikke som egen tegningstype. Tegnforklaring tas med på den enkelte tegning. For enhetlig bruk av symboler, farger med mer vises det til
vedlegg 3 ”Tegnforklaring, symboler og farger”.
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Tegningsliste
Prosjekt:
Parsell:

Statens vegvesen
Tegn.nr.

Side 1 av 2

E16 Hp: 01/02 Kjørbo x E16 Buskerud / Sollihøgda
Wøyen - Isi
Revisjon
Tegningsdato
Bokstav
Dato

Tegningstittel

Liste nr
Ajour pr

1
10.04.2007

Merknader
Tegningslisten inneholder tegninger fra E16 Wøyen - Isi, Rv544 Sunde - Tofte,
Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen og diverse andre prosjekter.
Det som står i kursiv i tegningslisten er kun ment som informasjon for håndbokutgaven.

A101
A102
A201
A103

Forside
Forside
Forside
Tegningsliste, E16 Wøyen - Isi

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
Rv544 Sunde - Tofte
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

Forside konkurransegrunnlag
Forside reguleringsplan
Forside arbeidstegninger

B101
B102

Oversikt plan og profil 3750 - 7500
Oversikt plan og profil 3750 - 7500

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007

Ortofoto
Svart/hvitt

C103
C113
C208
C301

Plan og profil 5250 - 6000
Plan og profil 5250 - 6000
Plan og profil 4900 - 5650
Plan og profil 0 - 375

E16 Wøyen Isi
E16 Wøyen Isi
Rv544 Sunde - Tofte
Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

Med farger på vegareal
Uten farger på vegareal

D102
D104

Plantegning Økri
Lengdeprofil Økrivegen

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
Fv501 Stedstilpasning Råholt

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

E101
E401

Rundkjøring Økri vest
Avkjørsel og busslomme

F101
F102
F103
F104
F105
F106
F107
F301

E16 Wøyen - Isi
Normalprofil 4-felt og ramper
E16 Wøyen - Isi
Normalprofil 2-felt og g/s-veg
E16 Wøyen - Isi
Normalprofil rundkjøring
E16 Wøyen - Isi
Normalprofil og overbygning tunnel
E16 Wøyen - Isi
Normalprofil og havarinisje
E16 Wøyen - Isi
Overbygning
E16 Wøyen - Isi
Normalprofil utkiling
Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen
Normalprofil og overbygning

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

G103
G104
G105

Drenering profil 5250 - 6000
Drenering, kummer og sluk
Drenering grøfter

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

H201
H202

VA-ledninger profil 0 - 350
VA-ledninger

Rv544 Sunde - Tofte
Rv544 Sunde - Tofte

01.04.2007
01.04.2007

IN103
IN104

Kabler og linjer profil 5250 - 6000
Kabelgrøfter

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007

J101
J102
J103
J104
J201
J401

Rekkverk
Viltgjerde
Støyskjerm oversikt
Støyskjerm detaljer
Tørrsteinsmur med grov murstein
Kanstein og trafikkøy

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
Rv544 Sunde - Tofte
Fv501 Stedstilpasning Råholt

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

Teknisk tegning for reguleringsplan

A

10.04.2007

Arbeidstegning

Teknisk tegning for reguleringsplan

Tegningsliste
Prosjekt:
Parsell:

Statens vegvesen
Tegn.nr.

Tegningstittel

E16 Hp: 01/02 Kjørbo x E16 Buskerud / Sollihøgda
Wøyen - Isi
Revisjon
Tegningsdato
Bokstav
Dato

K401
K402
K403
K201
K202

Klemetsrud bru oversikt
Klemetsrud bru landkar akse 1, Form
Klemetsrud bru landkar akse 1, Armering
Tunnelportal, Form
Tunnelportal, Armering

L103
L104
L105

Skiltplan profil 5250 - 6000
Skiltoversikt
Oppmerkingsplan Økri vest

M001
M101

Kummer, rør og fundamenter
Stolpe- og kabelplan

O103
O208
O401

E16 Wøyen - Isi 01.04.2007
Beplantningsplan profil 5250 - 6000
E16 Wøyen - Isi 01.04.2007
Beplantningsplan profil 4900 - 5650
Beplantningsplan detaljer
Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen 01.04.2007

P101
P102
P103

Masseprofil og massediagram
Mengdeoppstilling
Mengdesammendrag

T401
T402

Visuell presentasjon, perspektivtegning
Visuell presentasjon, 3D-modell

U101
U201

Tverrprofiler profil 5320 - 5370
Tverrprofiler profil 4900 - 4930

V101

E6 Akershus gr. - Klemetsrud
E6 Akershus gr. - Klemetsrud
E6 Akershus gr. - Klemetsrud
Rv544 Sunde - Tofte
Rv544 Sunde - Tofte

Side 2 av 2

Merknader

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen
Fv641 Seterstøavegen - Fonteneplassen

01.04.2007
01.04.2007

C
C

10.04.2007
10.04.2007

Liste nr
Ajour pr

Arbeidstegning
Arbeidstegning

E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi
E16 Wøyen - Isi

01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007

Rv160 Bærumsveien 112 - 114
Rv2 Kløfta - Nybakk

01.04.2007
01.04.2007

E16 Wøyen - Isi
Rv544 Sunde - Tofte

01.04.2007
01.04.2007

EPS-fyllinger rundkjøring Økri øst

E16 Wøyen - Isi

01.04.2007

W103

Grunnerverv profil 5250 - 6000

E16 Wøyen - Isi

01.04.2007

Teknisk tegning for reguleringsplan

X401
X402

Støysonekart profil 9400 - 10100
Støyberegninger profil 11850 - 12600

Rv33 Odnes - Sollien
Rv255 Jørstad - Segalstad bru

01.04.2007
01.04.2007

Teknisk tegning for reguleringsplan
Teknisk tegning for reguleringsplan

Y103

Faseplan profil 5250 - 6000

E16 Wøyen - Isi

01.04.2007

Z401

Risikofylte arbeider

E10 Dalabakken - Multemyra

01.04.2007

Teknisk tegning for reguleringsplan
Teknisk tegning for reguleringsplan

Teknisk tegning for reguleringsplan

1
10.04.2007

2.2

B-tegninger
Oversikt - plan og profil

2.2.1 Generelt
B-tegningene skal gi oversikt over og være referanse
for C- og D-tegningene. Eventuell tekst som føres
direkte på tegningene skal være lett lesbar.
Nedre halvdel av tegningen består av plandelen, mens
øvre del viser lengdeprofilet. Plandelen kan gjerne
vises både på kart og/eller ortofoto. Lengdeprofilet
inneholder rubrikker for profilnummer og horisontalkurvatur.

2.2.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
B-tegningene bør være komplett, se kapittel 2.2.1
”Generelt”. Eiendomsgrenser kan angis, forutsatt at
tegningen ikke blir uoversiktlig. Det vises til kapittel
2.23 ”W-tegninger - Grunnerverv”.

2.2.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Se kapittel 2.2.1 ”Generelt” og tegningseksempel
B101 og B102.

Plan (nedre del)
Grunnlagsmaterialet kan være kart eller ortofoto,
vanligvis i målestokk 1:5000. Avhengig av prosjek
tets kompleksitet og mengden informasjon som skal
vises kan annen målestokk velges.
I tillegg til selve vegtraseen skal planen vise omlegginger av det offentlige og private vegnett, eventuelle
over- og underganger, samt andre konstruksjoner og
byggverk. Større omlegginger av ledninger, kabler og
linjer kan vises hvis det gir bedre totaloversikt.
Kommunegrenser, kommune-/fylkesnavn og aktuelle
stedsnavn skal påføres. Profilnummer angis minst for
hver 500-meter. Deponiplasser, entreprisegrenser,
bakkeplaneringer, sidetak, riggområder og anleggsveger bør også vises på B-tegningen(e). Bruer og
tunneler bør angis med navn.
Videre vises de (innrammede) områder som dekkes
av de enkelte C- og D-tegninger, samtidig som tegningsnummer angis.
Profil (øvre del)
Det er valgfritt å ta med profildelen, men vanligvis
inngår den med tilsvarende linjepålegg som for Ctegningene. Tabellen i lengdeprofilet er imidlertid
redusert i forhold til C- og D-tegningene.
Dersom planen presenteres i målestokk 1:5000, er
det hensiktsmessig å velge 1:1000 som vertikalmålestokk for å få lik helning for samme stigning på
B- og C-tegningene. Stigninger angis i prosent, med
2 desimaler, med (+) eller (–) sett i stigende profilretning (+ kan sløyfes).
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2.3

C-tegninger
Primærveg - plan og profil

2.3.1 Generelt
Nedre halvdel av C-tegningen består av plandelen,
mens øvre del viser lengdeprofilet. Lengdeprofilet
inneholder rubrikker for profilnummer, horisontalkurvatur, breddeutvidelse, tverrfall, profilhøyde og terrenghøyde. Alternativt kan hele tegningen anvendes
til å vise plansituasjon. Dette kan for eksempel være
aktuelt ved større kryss.
Både i plan- og profildelen skal det påsees at ny
linjeføring dras tilstrekkelig inn på tilstøtende
veger slik at linjene tangerer hverandre fullstendig.
Plan (nedre del)
Planen bør vanligvis framstilles i målestokk 1:1000,
men for kompliserte anlegg bør målestokk l:500
brukes. Kartet skal ha koordinatnett (eventuelt koordinatkryss eller tilsvarende), og ekvidistanse l meter
(eventuelt 0,5 m i målestokk 1:500). Opplysningene på kartet skal kontrolleres for nye hus, endret
markslag og lignende.
Profil (øvre del)
Rubrikkene for profilhøyde og terrenghøyde skal
fylles ut.
Tverrfall angis i prosent. Tverrfallsdiagram tegnes i
målestokk slik at 1 % tilsvarer 2 mm. Breddeutvidelse
angis grafisk med tilhørende verdier. Den tegnes med
fast avstand. Det samme gjelder horisontalkurvatur.
Kurvepunktene stiples inn vertikalt. Profilnummer
føres på for hver 100. meter (eventuelt hver 50. meter i målestokk i 1:500). Lengdeprofil for eventuelle
sideveger kan tas med på C-tegningene, dersom det
ikke lages egne D-tegninger.

2.3.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
C-tegningene er planens viktigste tegninger. Supple
rende tegningstyper (for eksempel G-tegninger) bør
benyttes framfor at C-tegningene blir overlesset med
informasjon. (Da skal C-tegningene ikke inneholde
tema fra andre tegninger.)
Plan (nedre del)
Følgende skal gå fram av plankartet og/eller reguleringsbestemmelsene:
- Vegområdet, herunder areal til kjørebane,
vegskuldre, vegkryss, gang-/sykkelveger, planskilte krysninger, bruer, tunneler, skråningsutslag
og støttemurer.
- Avkjørsler med avkjørselklassifisering, type kjøretøy. (Se tegningseksempel E401 og vedlegg 3
”Tegnforklaring, symboler og farger”.)
- Felles kjøre- og gangadkomster
- Private veger
- Eiendomsgrenser, eiendommenes gårds- og
bruksnummer, og navn på grunneier
- Bygninger og andre installasjoner som forutsettes fjernet.
- Bygninger som inngår i planen.
- Byggegrenser
- Frisiktsoner
- Støyskjermer og støyvoller
- Områder for massetak og massedeponier.
- Motfyllinger, avlastningsområder og ledevoller.
- Bakkeplaneringstiltak.
- Områder som skal beplantes eller hvor eksisterende vegetasjon skal bevares.

Profil (øvre del)
Her vises:
- Eksisterende terreng i vegens senterlinje.
- Vegens lengdeprofil med nødvendige geometriske data.
- Stigninger angis i prosent med (+) eller (–) sett i
stigende profilretning (+ kan sløyfes).
- Senterlinje for kryssende veger, baner og tilsluttende veger.
- Bruer og underganger med angivelse av blant
annet fri høyde og bredde.
- Plassering av stikkrenner med angitt dimensjon.

Vegutformingen skal detaljeres så langt i tekniske tegninger for reguleringsplanen, at det bare unntaksvis
(hvis tiltaket endrer karakter eller reguleringsplanen
utfordres) skal være behov for å endre veggeometrien ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag og
arbeidstegninger.
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2.3.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Plan (nedre del)
Det som skal vises i plandelen er:
- Vegens senterlinje (eventuelt stikningslinje) med
nødvendige geometriske data og profilnummer.
- Vegkanter (skulderkant).
- Kjørebanekanter (kan utelates dersom skulderen
er smalere enn l,0 m).
- Veggrøfter og terrenggrøfter.
- Skjæringer og fyllinger.
- Bakkeplanering og motfyllinger.
- Støyskjermer og støyvoller.
- Vegkryss, trafikkdelere og tilsluttende veger.
- Stenging av eksisterende avkjørsler.
- Gang-/sykkelveger, busslommer og rasteplasser.
- Støttemurer
- Rekkverk og gjerder/viltgjerder
- Bruer, underganger og andre spesielle byggverk
som krever byggemelding.
- Omlegging av bekker og elver, samt eksisterende
bekker og elvedrag.
- Riggområder, byggegrop, midlertidige omlegginger og anleggsveger (kun arealmessig konsekvens, ikke geometriplan)
- Landskapsforming av generell karakter, konferer kapittel 2.15 ”O-tegninger – Formgiving og
vegetasjon”
- Klausulert areal (for eksempel i forbindelse med
frisikt)
- Kulturminner/konstruksjoner/hus og annet som
er vernet. (Konferer kapittel 2.24 ”X-tegninger
– Ytre miljø og naturressurser” og kapittel 2.26
”Z-tegninger – Risikofylte arbeider”.)
- Polygonpunkter eller eventuelle punkter for
sikring av linjen
- Stedsnavn
- Vegnummer og vegnavn på alle veger

- Eiendomsgrenser/gårds- og bruksnummer *
- Byggegrenser *
* Der det er praktisk og tegningene ikke blir overlesset, kan
tegningen vise byggegrenser, eiendomsgrenser, gårds- og
bruksnummer og tilhørende grunneier. Det vises til kapittel 2.23
”W-tegninger - Grunnerverv”.

Profil (øvre del)
Her vises:
- Eksisterende terreng i vegens senterlinje (eventuelt for annen definert linje), fjell og jord markeres med egne strektyper. Det kan også vises
ytterligere differensiering av massetyper på
terrengprofilet, eksempelvis matjord og vegetasjonsdekke.
- Vegens lengdeprofil (profillinje) med nødvendige
geometriske data som for eksempel vertikalvinkelpunkter med angivelse av profilnummer og
høyde.
- Stigninger angis i prosent med (+) eller (–) sett i
stigende profilretning (+ kan sløyfes).
- Senterlinje for kryssende veger, baner og tilsluttende veger.
- Bruer og underganger med angivelse av fri høyde
og bredde, søyleplassering med mer.
- Stikkrenner med angitt dimensjon og kote innløp og utløp ved enkle anlegg som ikke krever
G-tegning.
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2.4

D-tegninger
Sekundærveg – plan og profil

2.4.1 Generelt
D-tegningene skal benyttes for det sekundære vegnettet (sideveger, ramper, gang-/sykkelveger med
mer).

2.4.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
Som for C-tegninger.

2.4.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Som for C-tegninger.

D-tegningene er innholdsmessig identisk med C-tegningene. Plandelen kan sløyfes der sekundærvegene
er vist i sin helhet (i plan) på C-tegningene. Da kan
både øvre og nedre del benyttes til lengdeprofiler.
Der det er komplisert veggeometri, for eksempel i
store kryssområder, bør det lages to separate D-tegninger hvor plandelen er på en tegning og profildelen
på en annen tegning.
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2.5

E-tegninger
Vegkryss og avkjørsler

2.5.1 Generelt
Plassering av vegkryss, avkjørsler, busslommer, havarinisjer, rasteplasser med mer vises på C- og/eller
D-tegningene. Detaljer av disse vises på E-tegningene.

2.5.2

Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Typetegning for avkjørsler, se tegnings-eksempel
E401, bør inngå, da brukstillatelse og utforming av
avkjørsler er av stor interesse for de berørte parter.

Målestokken bør normalt være 1:200. En annen
målestokk kan vurderes for å slippe oppdeling av
krysset på flere tegninger. Dersom C-tegningene er
laget i målestokk 1:500, kan det være aktuelt å lage
E-tegningene i samme målestokk.

Detaljer angående kryssutforming utarbeides som en
del av konkurransegrunnlag og arbeidstegninger, men
bør også inngå i tekniske tegninger for reguleringsplanen hvis det er behov for illustrering/visuell presentasjon av estetikk, arealinngrep eller lignende.

2.5.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Vegkryss
Tegning for geometrisk utforming av kryss skal
vise:
- Senterlinjer i kryssområdet påført kurvepunkter,
kurvatur og stasjonering.
- Alle andre koordinatbestemte linjer med nødvendige geometriske data.
Tegning for geometrisk utforming av kryss bør
vise:
Utforming av trafikkøyer
Plassering og høyder for belegnings-/kantstein
Kurveradier
Høydeplan, alternativt koteplan (Det skal framgå
av bestillingen hvis det skal lages koteplan.)
- Andre detaljer som det er viktig å ta med.
-

Linjeberegningene bør systematiseres, for eksempel
ved nummerering av linjene på planen.
Avkjørsler
Tegningseksempel E401, tilpasset prosjektet, tas med.
Målestokken velges slik at detaljer kommer tydelig
fram. På C- og D-tegningene skal avkjørsler angis
med avkjøringstype (se tabell på tegningseksempel
E401). For avkjørsler som skal tilpasses eksisterende
forhold, er overnevnte krav tilstrekkelig. Dreier det
seg om en større omlegging av en avkjørsel, skal
det i tillegg vises lengdeprofil på C-, eventuelt Dtegningene.
Busslomme, havarinisje, rasteplass med mer
Dersom en har busslommer, havarinisjer, rasteplasser eller lignende i konkurransegrunnlaget og/eller på arbeidstegning bør en typetegning lages (se
tegningseksempel E401). Tegningen bør inneholde
alle nødvendige mål som: lengder, bredder, tverrfall,
kantsteinplassering, kantsteinhøyder med mer.

32

Håndbok R700 Tegningsgrunnlag Nettutgave juni 2007

Blank side

2.6

F-tegninger
Normalprofiler og overbygning

2.6.1 Generelt
Normalprofil er typiske tverrprofil, variantene vises
på tverrprofilene (U-tegning).
Profilene tegnes vanligvis i målestokk 1:50, men
andre målestokker kan også være aktuelle.
For hver dimensjoneringsklasse som inngår i planen,
vises typiske normalprofiler av veg og terreng. Disse
vises vanligvis på rettlinje på fylling, i skjæring i fjell
og jord, samt tunnel. Normalprofilet viser den geometriske utformingen med hensyn til kjørebanebredde,
skulderbredde, grøfter, skråninger, rekkverksrom
med mer. Ved profil i fjell skal det vises dypsprengning der dette er aktuelt. Plassering av vegutstyr som
for eksempel rekkeverk, master og grøfter skal også
vises.
For rundkjøringer tas med snitt gjennom hele rundkjøringen inklusive sideområder som gang-/sykkelveger,
parallelle sideveger og murer.

2.6.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
Minstemål for grunn som skal erverves eller lignende
skal vises.
Overbygningskonstruksjonen og detaljer vises normalt ikke på tekniske tegninger for reguleringsplaner.
Det er likevel nødvendig å vurdere tykkelsen av
overbygningen av hensyn til grøftedybden og kostnadsoverslaget.

2.6.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Detaljtegning(er) av overbygningskonstruksjonen
skal vises (for eksempel i målestokk l:10). Her bør
en vise de enkelte lagenes tykkelse og hva slags materiale de skal bestå av.
Normalprofiltegningene bør også inneholde detaljer
for utkiling ved overgang fjellskjæring/jordskjæring
både i lengde- og tverrprofil, samt breddeutvidelse,
dersom det er aktuelt. Likeledes detaljer av oppbygging av motfylling, skulderutforming og overgang
mellom skulder og (grøfte)skråning.
Andre detaljer som bør være med er lagdeling i
skråninger og tilhørende lagtyper som for eksempel
steinskråning, tetningslag og jord. Skjæringstopp i
fjell skal vise rensket bredde og utforming av ytterskråning mot fjellvegg med sprengningslinje.
Normalprofil for tunnel skal vise typiske snitt i ulike
partier av tunnelen, herunder utforming av profilet,
plassering av skilt og armatur, fjellsikring, vann- og
frostsikring, drenering, kabelgrøfter, overbygning
samt andre tekniske installasjoner.
Det anbefales at alle aktuelle elementer i normalprofilet som kabel- og ledningsgrøfter, tilhørende kummer,
rekkverk, fundamentering for skilt og belysning med
mer, vises på F-tegningene, alternativt på Q-tegningene, for å få god kontroll på innbyrdes plassering
av disse elementene.
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2.7

G-tegninger
Drenering og vannbehandling

2.7.1 Generelt
G-tegningene skal vise stikkrenner, drensledninger,
overvannsledninger, kummer og sluk, samt terrenggrøfter, nedføringsrenner og bekkereguleringer.
G-tegningene skal også vise fordrøyningsbasseng,
filtreringsanlegg, sedimenteringsbasseng og eventuell
annen behandling av drens- og overflatevann.
C-tegningene (eventuelt D-tegningene) danner grunnlag for G-tegningene. Grunnlaget bør dempes for å
få drensplanen tydelig fram.
Terrenggrøfter og lignende vises i riktig bredde, og
grøfteskråningene illustreres med skråningssymboler
som for skjæring. Vannretning påføres med pil.
For enkelte anlegg kan det være aktuelt å slå sammen
G- og H-tegninger.

2.7.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
Nødvendig drenering (stikkrenner og andre vannløp)
kan eventuelt vises på C-tegningene. Det bør for øvrig
produseres egne G-tegninger, eventuelt kombinert
med H-tema, framfor at C-tegningene blir uoversiktlige eller hvis ledningsnettet er komplisert. Der hvor
opplysninger om omlegging av eksisterende ledninger
er vesentlig for å kunne vurdere reguleringsplanen,
bør disse opplysningene angis og det eksisterende
systemet tas med i nødvendig utstrekning.

2.7.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Det skal utarbeides egne G-tegninger for alle konkurransegrunnlag unntatt enkle planer for busslommer,
rasteplasser, kontrollplasser og lignende. Planer for
større vanngjennomløp, som krever særskilte statiske
beregninger, hører inn under K-tegningene.
Det vil ofte være hensiktsmessig å benytte fortløpende
nummer (ett nummer i hver ende) for stikkrenner,
drensledninger, grøfter, med mer. I tabellform over
drensplanen bør en for ledninger angi typebetegnelse,
dimensjon, lengde, fall (i prosent), innløpshøyde og
utløpshøyde. Høydene refererer seg alltid til bunn
innvendig rør.
Kummer nummereres og det utarbeides en tabell som
blant annet viser: profilnummer, typebetegnelse, dimensjon, type lokk/rist og høyder. Tabellen kan også
kombineres med eventuelle lengdesnitt av ledningene
dersom en ikke benytter hele skjemaets høyde.
Tegningseksempel G103 viser to alternative måter å
presentere kum og ledningsdata på.
Detaljer vises på egne tegninger. Disse bør blant
an-net omfatte:
-

Kum- og sluktyper.
Rister og lokk.
Grøftesnitt.
Utkiling for stikkrenner.

Aktuelle målestokker er 1:10, 1:20 og 1:50.
Videre inngår tegninger for vannbehandling, som for
eksempel:
- filtreringsanlegg.
- sedimenteringsbasseng.
- pumpestasjoner.
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Statens vegvesen
Navn:
Parsell:
KUMMER
Kum nr.

Prof ilnr.

Side V/H X-Koordinat

Y -koordinat Topp kum

LEDNINGER
Lokk/rist type

Kum høyde

Merknader

Ledningsstrekning

Diameter

Type ledning

Kote innløp

Kote utløp

Lengde m

Fall %

Merknader

OV K151

5310

V

50,15

Tett lokk , D=650

2,54

Inspeksjonskum 1200mm

OV K151 - OV K153

150

Plast

47,69

47,42

26,6

OV K153

5337

V

50,52

Tett lokk , D=650

3,10

Inspeksjonskum 1200mm

OV K153 - OV K155

150

Plast

48,10

47,42

47

1,45 Kobles på eks. ledning

OV K155

5385

V

51,34

Tett lokk , D=650

3,25

Inspeksjonskum 1200mm

OV K155 - OV K157

150

Plast

48,74

48,12

35

1,77 Kobles på eks. kum

OV K157

5420

V

51,60

Tett lokk , D=650

2,95

Inspeksjonskum 1200mm

1,00 Påkobles eks. SF70.

2.8

H-tegninger
VA-ledninger

2.8.1 Generelt
H-tegningene skal vise alle offentlige og private
vann- og avløpsledninger (VA-ledninger). De skal
vise eksisterende ledninger, omlegginger og nyanlegg
med nødvendige detaljtegninger.
C-tegningene (eventuelt D-tegningene) danner grunnlag for H-tegningene. Grunnlaget bør dempes for å
få VA-ledningene tydelig fram.
Planen (grunnrisset) skal vise alle kummer og ledninger og eventuelle trekkerør for framtidig kryssing
av veg.
Terrenggrøfter og lignende vises i riktig bredde, og
grøfteskråningene illustreres med skråningssymboler
som for skjæring. Vannretning påføres med pil.
For enkelte anlegg kan det være aktuelt å slå sammen
G- og H-tegninger.

2.8.2

Tekniske tegninger for regulerings
planer
VA-ledninger kan eventuelt vises på C-tegningene.
Det bør for øvrig produseres egne H-tegninger,
eventuelt kombinert med G-tema, framfor at C-tegningene blir uoversiktlige eller hvis ledningsnettet
er komplisert. Der hvor opplysninger om omlegging
av eksisterende ledninger er vesentlig for å kunne
vurdere reguleringsplanen, bør disse opplysningene
angis og det eksisterende systemet tas med i nødvendig utstrekning.

2.8.3

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Det skal utarbeides egne H-tegninger for alle konkurransegrunnlag unntatt enkle planer for busslommer,
rasteplasser, kontrollplasser og lignende. Planer for
kompliserte konstruksjoner i betong, som krever
særskilte statiske beregninger, hører inn under Ktegningene.
Det vil ofte være hensiktsmessig å benytte fortløpende nummer (ett nummer i hver ende) for vann- og
avløpsledninger. Det bør utarbeides lengdesnitt av
ledningene (eventuelt på egne tegninger) kombinert
med en tabell. Tabellen bør inneholde opplysninger
om lengder, bend (vinkel og profilnummer), fall (i
prosent), grøftedybder, terrengforhold, forgreininger
(dimensj on/profilnummer), inn- og utløpshøyder,
eventuelle eiendomsforhold med mer.
Inn- og utløpshøydene refererer seg alltid til bunn
innvendig rør, unntatt for vannledning hvor høyden
refererer seg til topp utvendig rør.
Kummer nummereres og det utarbeides en tabell
som kan kombineres med eventuelt lengdesnitt av
ledningene dersom en ikke benytter hele skjemaets
høyde. Uansett skal minst følgende vises: profilnummer, typebetegnelse, dimensjon, type lokk/rist og
høyder.

Detaljer vises på egne tegninger. Disse bør blant
an-net omfatte:

- Kummer inkludert deleliste
- Grøftesnitt
- Lokk
Aktuelle målestokker er 1:10, 1:20 og 1:50.
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Videre inngår tegninger for VA-anlegg som for eksempel:
-

pumpestasjoner.
renseanlegg.
fordrøyningsbasseng.
vannbasseng

Ledningseiere, spesielt vannverk, har ofte krav til
type armatur, rørdeler og lignende som anvendes
på sine anlegg på grunn av vedlikeholdsrutiner og
reservedelslager. Dette bør tas opp med ledningseieren under utarbeidelsen av konkurransegrunnlag og
arbeidstegninger for å sikre at det bygges et anlegg
som tilfredsstiller ledningseierens krav.
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2.9

I-tegninger
Kabler og linjer

2.9.1 Generelt
I-tegningene skal vise eksisterende kabler og linjer,
omlegginger og nyanlegg med nødvendige detaljtegninger.
C-tegningene (eventuelt D-tegningene) danner
grunnlag for I-tegningene. Grunnlaget dempes for å
få I-tema tydelig fram.
Det skal framgå av tegningene om det er kabler i
jord eller luftstrekk, se vedlegg 3 ”Tegnforklaring,
symboler og farger”. Reell plassering av prosjekterte
stolper bør også vises.
Der det er flere ledninger, kabler og/eller trekkerør i
samme grøft kan tekstboks benyttes med henvisning
til relevant grøftesnitt.

Det legges dermed opp til at fordeling av tema mellom disse fire tegningstypene (I, L, M, N) avgjøres
av om arbeidsoppgavene skal gjøres som en del av
grunnarbeidene (I) eller om de blir utført som supplerende arbeider etter at masseflytting og vegbygging i hovedsak er avsluttet (L, M, N). I den grad
arbeidene deles opp i flere entrepriser, eksempelvis
grunnentreprise og supplerende arbeider som elektro,
signalanlegg og lignende, kan dette avgjøre hva som
tegnes på de respektive tegningene.
For de fleste anlegg vil det være naturlig å slå sammen
I- og N-tegningene, se tegningseksempel IN103 og
IN104. I tillegg bør framføring av strømforsyning
fram til skap til signalanlegg (M-tema) og variable
skilter (L-tema) vises på I-tegninger.

2.9.2

Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Nødvendig kabler og linjer kan eventuelt vises på
C-tegningene. Dersom C-tegningene blir uoversiktlige og kabel- og linjenettet er komplisert, bør det
produseres egne I-tegninger, gjerne kombinert med
N-tema. Der hvor opplysninger om omlegging av
eksisterende kabler og linjer er vesentlig for å kunne
vurdere reguleringsplanen, bør disse opplysningene
angis og det eksisterende systemet tas med i nødvendig utstrekning.

I-tegningene utarbeides i nært samarbeid med kabeletatene, eventuelt at kabeletatene selv prosjekterer
sine anlegg. Vedrørende konflikter mellom kabler og
linjer, beplantning, VA-ledninger, ulike fundamenter
med mer, konferer kapittel 2.17 ”Q-tegninger - Konflikttema”.

Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Det skal utarbeides egne I-tegninger (eventuelt INtegninger) for alle konkurransegrunnlag unntatt enkle
planer for busslommer, rasteplasser, kontrollplasser
og lignende.
Planen skal vise stolpeplasseringer og kabler og linjer
for kraftlag, el-verk og televerk. Også styringskabler,
signalkabler og private kabler og linjer (for eksempel
TV-kabel) samt trekkerør langs linja inngår. Videre
skal nødvendige trekkerør for framtidige kryssinger
av veg, strømframføring til for eksempel pumpestasjoner, belysnings- og signalanlegg, og varmekabler
til for eksempel vanngjennomløp, transformatorer
med mer vises. Det skal også framgå hvor strømmen
er hentet fra.
Tegningene bør også omfatte styring, herunder hendelsesdetektering i dagen, lysstyring og styring for
tunneler. Eventuelt inngår dette på M-tegningene.
Det vil ofte være hensiktsmessig å benytte fortløpende nummer for master, trekkekummer med mer.
I tabellform over grunnrisset kan en for mastene angi
avstand til hvit kantlinje, lampetype, lyspunkthøyde
og mastetype. For trekkekummer kan en angi typebetegnelse, dimensjon og høyde. Høydene refererer
seg alltid til topplokk/rist.

Følgende legges til grunn som grensesnitt mellom
I-tegninger, L-tegninger (”Skilt og oppmerking”),
M-tegninger (”Signalanlegg”) og N-tegninger (”Belysning”):
- Alle arbeider som vil utføres som en del av grunnarbeidene/vegbyggingen, herunder eksisterende
kabler, legges inn på I-tegningene, eventuelt også
på M-tegninger for anlegg i grunnen. Dette vil
typisk være trekkerør, trekkekummer, jordingsanlegg, omlegging av kabler på grunn av vegbyggingen, eventuelt fundamenter for trafoer
- Arbeider som vil utføres etter at vegbyggingen
i hovedtrekk er avsluttet, slik som trekking av
kabler til variable skilt, signalanlegg og belysningsanlegg, tegnes normalt på henhodsvis L-,
og N-tegninger samt M-tegninger for signalleveranse.
- Likeså vil oppsetting av skap, trafoer, stolpefundamenter, stolper, armaturer, tilkobling og andre
arbeider som vil utføres langt ute i byggeprosessen, som regel tegnes på L-, M- og N-tegninger
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2.9.3

Detaljer vises på egne tegninger. Disse skal blant
annet omfatte grøftesnitt og rørkryss.
Aktuelle målestokker er 1:10, 1:20 og 1:50.
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2.10

J-tegninger
Byggetekniske detaljer

2.10.1 Generelt
På J-tegningene vises byggetekniske detaljer av
mindre og hovedsakelig standardiserte byggekonstruksjoner.

2.10.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
For å unngå videre byggesaksbehandling er det hensiktsmessig å ta med J-tegninger som viser estetisk
utforming og materialvalg for murer, støyskjermer
og lignende.

2.10.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
J-tegningene bør vise type, plassering, nedføringer
med mer av blant annet:
- Rekkverk (det vises til Håndbok N101
Rekkverk).
- Gjerder/viltgjerder.
- Kantstein og mindre murer.
- Støyskjermer.
J-tegningene bør også vise byggetekniske detaljer av
for eksempel trafikkøyers oppbygging. (Se tegningseksempel J401.)
Vedrørende detaljeringsgrad se eksempelet for støyskjerm under samt tilhørende eksempler.
Støyskjerm
Generelt skal støyskjermer/støyvoller vises på C-tegningene (eventuelt D-tegningene), mens detaljene for
selve byggingen bør vises på J-tegningene.
Tegningene skal inneholde:
- Plan og profil av skjerm/voll
- Skjermtype med nødvendig spesifisering av byggetekniske detaljer
- Søyler
- Fundamentering.
- Tilpasninger til eksisterende terreng.
- Tverrprofiler (kan eventuelt vises på U-tegninger).
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2.11

K-tegninger
Konstruksjoner

2.11.1 Generelt
K-tegningene omfatter byggverk som vegbruer, gang/sykkelbruer, underganger, kulverter, tunnelportaler,
tunnelkonstruksjoner, rasoverbygg, store støttemurer, ferjekaier og andre konstruksjoner i henhold til
Håndbok N400 Bruprosjektering.

2.11.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Hvis utformingen av slike byggverk har interesse
for offentligheten i forbindelse med behandling av
reguleringsplanen, skal forprosjekt legges fram.
Selv om konstruksjonene ikke har spesiell offentlig
interesse, men representerer store kostnader, skal det
utarbeides forprosjekt.
Forprosjekt for byggverk
Forprosjekt for ei bru omfatter normalt en oversiktstegning (K-tegning). Det samme gjelder for de øvrige
byggverkstypene. I spesielle tilfeller kan det være
nødvendig med supplerende tegninger. Detaljeringsgraden tilpasses byggverkets størrelse og kompleksitet, men begrenses ut fra behovet i planprosessen.
Oversiktstegning
Oversiktstegningen skal omfatte følgende (se tegningseksempel K201 og K401):
-

Veglinjedata
Oppriss
Plan
Typisk(e) snitt
Merknader med henvisninger

Veglinjedata bør vises i tabellform som plasseres over
opprisset. Følgende data skal framgå:
- Profilnummer, profilhøyder, vertikal- og horisontalkurvatur og tverrfall. Konstant tverrfall kan
alternativt kun vises på tverrsnittet.
- Eventuell breddeutvidelse skal også vises i tabellen.
Oppriss skal vise:
- Konstruksjonstype og fundamentering.
- Akseplassering for søyler, landkar, lagre og fugekonstruksjoner.
- Over sjøfarvann: Middelvannstand (MV) og høyeste astronomiske tidevann (HAT)
- Største og minste fri høyde over HAT
- For seilløp: Beliggenhet, fri bredde og fri høyde
over HAT
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- Over vassdrag: Høyeste observerte vannstand
(flom) med tilhørende årstall og minste fri
høyde. Dessuten angis tilgjengelige data om for
eksempel laveste vannstand, høyeste og laveste
regulerte vannstand.
- Over veg eller jernbane: Minste fri høyde mellom
underkant konstruksjon og overkant underliggende veg eller skinnegang.
For konstruksjoner som er vanskelige å framstille i
oppriss, kan opprisset erstattes med et vertikalt lengdesnitt i senterlinje.
Plan skal vise:

- Konstruksjonens plassering i forhold til omgivelsene og nordretning (nordpil).
- Kjørefelt, skuldre, midtdeler, fortau eller gang/sykkelbane, kantdragere og breddeutvidelse.
- Opplagerlinjer for landkar og pilarer med angivelse av skjevhet.
- For bruer over vassdrag: Strømretning og eventuell erosjonsbeskyttelse av skråninger og/eller
fundamenter.
- For overgangsbruer: Kryssende veg eller jernbanes senterlinje i forhold til veglinja (profilnummer) med skjevheter. Videre angis fri avstand fra
senterlinje til nærmeste konstruksjonsdel som
pilar, landkar og lignende.
Snitt skal vise:
- Konstruksjonens typiske tverrsnitt med tilhørende konstruksjonshøyder. Ved flere spenn med
vesentlig forskjellige tverrsnittyper eller -høyder,
skal dette angis, om nødvendig med flere snitt.
- Bredde og plassering av kjørefelt, skuldre, midtdeler, fortau eller gang-/sykkelbane, breddeutvidelse, rekkverksrom, fri avstand mellom føringer
samt totalbredde.
- Type rekkverk eller andre føringer.
- Form på typiske pilarer eventuelt med snitt.
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Merknadsfeltet på oversiktstegningen skal inneholde:
- Vegtype, ÅDT og fartsgrense
- Håndbok N400 Bruprosjektering (med
revisjonsår)
- Typiske materialkvaliteter
- Type belegning i kjørebane med dimensjonerende
belegningsvekt.
- Henvisninger til andre tegninger eller annet aktuelt grunnlagsmateriale.
- Eventuelt påseilingslast fra skip.

2.11.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Konkurransegrunnlag
I konkurransegrunnlaget, ved enhetspriskontrakt, skal
det for de enkelte byggverk inngå:
-

Oversiktstegning
Formtegninger
Armeringstegninger
Eventuelle ståltegninger
Spennarmeringstegninger
Eventuelt andre detaljtegninger som er nødvendig
for kostnadsoverslaget.
Oversiktstegningen skal ha samme innhold som står
beskrevet i kapittel 2.11.2 ”Tekniske tegninger for
reguleringsplaner”. Eventuelle fremmedinstallasjoner
som telekabler, høyspentkabler, vann- og avløpsledninger skal også vises. Godkjenning av slike installasjoner skal foreligge fra Vegdirektoratet før arbeider
igangsettes, se håndbok N400 Bruprosjektering.

Arbeidstegninger
Abeidstegninger omfatter alle K-tegninger som er
nødvendige for å beskrive det permanente byggverket.
For alle arbeidstegninger kreves det teknisk godkjenning fra Vegdirektoratet før arbeidene kan
igangsettes, se håndbok N400 Bruprosjektering.
Denne godkjenningen er uavhengig av om det er
gitt teknisk del-godkjenning eller ikke.
Som utført-tegninger
Når byggverket er ferdigstilt, skal alle tegninger revideres i henhold til endelig utførelse. I tittelfeltet brukes betegnelsen ”Som utført”. Som utført-tegninger
har felles dato (sluttdato) og ikke revisjonsbokstav.

Øvrige tegninger skal entydig informere om og detaljert vise det som er nødvendig for prissettingen. Merknadsfeltet skal vise materialkvaliteter, kontrollklasser
og henvise til andre tegninger eller grunnlagsmateriale
som er nødvendig for å forstå tegningen. Tegningseksemplene K202, K402 og K403 er eksempler på
henholdsvis form- og armeringstegninger. Det
vises også til håndbok N400 Bruprosjektering.
For store og/eller kompliserte byggverk kreves det
minst teknisk delgodkjenning fra Vegdirektoratet før
konkurransegrunnlaget kan sendes ut, se håndbok
N400 Bruprosjektering. For mindre og/eller enklere
anlegg har regionvegsjefen beslutningsmyndighet.
Det vises til Håndbok R760 Styring av investerings-,
drifts- og vedlikeholdsprosjekt.
For andre konkurranseformer, for eksempel totalentrepriser, kan tegningsgrunnlaget reduseres vesentlig,
men det bør inneholde minst oversiktstegninger fra
forprosjekter utarbeidet for detaljplanbehandlingen.
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2.12

L-tegninger
Skilt og oppmerking

2.12.1 Generelt
Grunnlag for L-tegningene er C-tegningene (eventuelt D- og E-tegningene). Grunnlaget bør dempes for
å få skilt- og oppmerkingsplanen tydelig fram.
Vedrørende grensesnitt mot tegningstypene I (”Kabler og linjer”), M (”Signalanlegg”) og N (”Belysning”), konferer kapittel 2.9.1 ”Generelt”. Vedrørende
konflikter mellom skilt, beplantning, VA-ledninger,
ulike fundamenter med mer, konferer kapittel 2.17
”Q-tegninger - Konflikttema”.

2.12.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Vanligvis er det ikke behov for å utarbeide skilt- og
oppmerkingsplan, men en enklere skiltplan bør være
med. Denne bør blant annet vise fartsgrenser, forbudsog påbudsskilt samt private visningsskilt. Ved større
omlegginger bør det også tas med visningsskilt for å
vise midlertidige omkjøringsmuligheter.

2.12.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Skiltplan
Skiltplanen skal inneholde opplysninger om (det vises
til Håndbok N300 Trafikkskilt, (5 deler)):
- Skilttype (tegning).
- Skiltnummer.
- Skiltstørrelse (LS, MS, SS, eventuelt teksthøyde
eller andre mål).
- Folieklasse.
- Skiltplassering. Ved portaler skal fundamentene
koordinatbestemmes.
- Merknad. Informasjon om for eksempel fundamenter, stolpetyper, montering, eventuelt annet
utstyr og/eller kommentarer.
Endelig skiltplassering bør helst vurderes ved befaring, eventuelt ved visuell presentasjon.
For kryssområder hvor skilt skal belyses er det viktig å
vise framføring av strøm til disse, selv om dette også
skal vises på N-tegning(er).
Det bør lages detaljtegninger av:
Grøftesnitt, fundamentering (eventuelt typebetegnelse), plassering, opphenging (høyde over kjørebane/
gangbane) og eventuelt andre detaljer. Det vises til
Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr. Funksjonsog materialkrav.
Vegoppmerking
Vegoppmerkingen bør vises målestokkriktig når tegningene utarbeides i målestokk 1:200 eller 1:500. Linjenes dimensjoner som: linjetype, -lengde, -åpning, bredde og –avstand bør vises (eventuelt i tabellform).
Det bør også gis opplysninger om strekfarger og
eventuell tekst, piler og andre symboler i vegbanen.
Det vises til Håndbok N302 Vegoppmerking.
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2.13

M-tegninger
Signalanlegg

2.13.1 Generelt
Grunnlag for M-tegningene er E-tegningene fortrinnsvis i målestokk 1:200. All informasjon som
ikke har betydning for presentasjon av trafikksignalanleggene og tilhørende anlegg i grunnen, bør
fjernes fra grunnlaget. For planlegging og
prosjektering av trafikksignalanlegg vises det til
Håndbok N303 Trafikksignalanlegg og Håndbok
V322 Trafikksignalanlegg. Planlegging, drift og
vedlikehold.
Vedrørende grensesnitt mot tegningstypene I (”Kabler
og linjer”), L (”Skilt og oppmerking”) og N (”Belysning”), konferer kapittel 2.9.1 ”Generelt”. Vedrørende
konflikter mellom signalanlegg, beplantning, VA-ledninger, ulike fundamenter med mer, konferer kapittel
2.17 ”Q-tegninger - Konflikttema”.
M-tegningene deles opp i tre deltema der naturlig
tegningsnummer er:
- M001 som viser plandelen av anlegg i grunnen,
for eksempel kummer, trekkerør og fundament.
- M002 som viser detaljtegninger av elementer i
grunnen.
- M101 som viser det som er over bakken (blant
annet signalstolper), samt ulike detektorer, kabler,
signal- og detektorplan med mer.
For M-tegningene vil tegning M001 og M002 vise
elementer som skal bygges som en del av veg-/gatebyggingen samt I-tema, mens M101 viser elementer
som skal monteres som en del av ferdigstillelsen av
signalanlegget. Som for I-tegningene, vil det som
avgjør hvilken tegning (M001 eller M101) elementer
skal tegnes på, være når arbeidene kommer til utførelse (som en del av grunnarbeidene eller som en del
av de supplerende arbeidene).
For tegning M101 er det gjort et unntak vedrørende
tegnforklaringen. Her bør hele tegnforklaringen for
M-tegninger (som vist i vedlegg 3 ”Tegnforklaring,
symboler og farger”) vises. Konferer tegningseksempel M101. Grunnen til dette er at det skal være enklere
å lese og vurdere valg av signalanleggelementer.
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2.13.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
I tekniske tegninger for reguleringsplaner bør det utarbeides M001- og M101-tegninger som er detaljerte
nok til å lage kostnadsoverslag samt eventuelt (ved
spesiell utforming) å kunne vurdere stolpeoppsetting
og signal- og faseplaner.

2.13.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
M-tegninger vil ofte benyttes av flere aktører; for
etablering av anlegg i grunnen og for levering og
montering av selve signalanlegget. Det utarbeides
tegninger som dekker begge behovene.

detekteringsområde for videodetektorer målsettes.
M101 viser også alle kabler gjennom de enkelte
trekkerørsforbindelser, eventuelt også fordelingen av
kabler mellom de enkelte trekkerør samt plassering
av styreskap og signalstolper inkludert nummerering
av signalstolper.

Anlegg i grunnen
Normalt er det tilstrekkelig med én tegning for selve
anleggene i grunnen. I tillegg skal det utarbeides
nødvendige detaljtegninger av kummer, grøftesnitt
og eventuelt fundamenter (det er ikke vist tegningseksempel på detaljtegning (M002), men prinsippet er
som vist på tegningseksempel IN104).

Alle anlegg skal ha et anleggsnummer som angis i
tittelfeltet på M101.

M001 skal vise kummer med typeangivelse, kabelkanaler, trekkerør som kommer i tillegg til kummer
vist på I-tegningene. Alternativt kan alle elementer på
M001 framstilles på I-tegningene. Da vil tegningen
hete IMxxx.

Tegningene skal vise:

M002 skal vise detaljtegninger av kummer, grøftesnitt
og fundamenter.
Signalleveranse
Det er normalt tilstrekkelig med én tegning for signalteknisk leveranse: M101 - stolpe- og kabelplan.
Tegningen(e) skal vise:
-

signal- og stolpeplassering
detektorer (også vist på M001)
kabelplan
signalgrupper

I tillegg til M101-tegning skal det også utarbeides
egen dokumentasjon som viser prinsipiell faseplan,
styrelogikk og styreparametere (vekslingsmatrise og
lignende). Denne dokumentasjonen vises i regneark
eller som utskrift fra beregningsprogram.
M101 viser plassering og retning for det enkelte signalhode. Tegningen viser også nøyaktig plassering av
fotgjengertrykknapper, detektorsløyfer, videodetektorer inkludert detekteringsområde, radardetektorer,
infrarød detektor samt eventuelt andre detektorer.
Detektorene nummereres fortløpende for hver signalgruppe. Utstrekningen til sløyfedetektorer og
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Trafikkstyringssystem for tunnel og motorveg

- Kjørefeltsignaler
- Signalanlegg med rødt stoppblinksignal og gult
blinksignal
- Variable skilt (vises både på L- og M-tegninger)
- Detektorer
- Kabelplan
- Styrelogikk, faseplan og styreparametere
Som utført-tegninger
Som utført-tegninger for signalanlegget utarbeides og
vises samlet på én tegning, M101, for både anlegg
i grunnen og signalteknisk utstyr over bakken. Som
utført-tegning M101 og supplerende signaldokumentasjon overleveres også vegholders signalarkiv.
Innmålinger av rørtraseér, kummer og detektorer skal
vises på som utført-tegninger, gjerne med koordinater
for kummer og detektorer. Rørtraseér bør måles på
åpen grøft.
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2.14

N-tegninger
Belysning

2.14.1 Generelt
Grunnlag for N-tegningene er C-/eventuelt D-tegningene. Grunnlaget bør dempes for å få belysningsplanen tydelig fram.
For de fleste anlegg vil det være naturlig å slå sammen
I- og N-tema (som vist i tegningseksempel IN103 og
IN104).
Vedrørende grensesnitt mot tegningstypene I (”Kabler
og linjer”), L (”Skilt og oppmerking”) og M (”Signalanlegg”), konferer kapittel 2.9.1 ”Generelt”. Vedrørende konflikter mellom belysning, beplantning,
VA-ledninger, ulike fundamenter med mer, konferer
kapittel 2.17 ”Q-tegninger - Konflikttema”.

2.14.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
For å unngå videre byggesaksbehandling er det hensiktsmessig å utarbeide belysningsplaner. Ved bruk av
master og/eller armatur som har spesiell utforming/
estetisk betydning, tas detaljer med.

2.14.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Plandelen skal vise plassering av lysmaster, fordelingsskap, koblingsskap, trekkekummer, fotoceller
og nettstasjoner samt alle kabeltraséer for framføring
av strøm og signaler. Planen skal også inkludere
kursfordelingsskjema og tabeller med nødvendig
informasjon om utstyret som skal monteres.
Det lages tabeller der følgende skal vises:
- Lysmaster:

Mastenummer, avstand fra hvit
kantlinje, mastetype.
- Trekkekummer: Trekkekumnummer (K-1), størrelse.
- Fordelingsskap: Fordelingsskapnummer (F-1),
stedsnavn.
- Koblingsskap: Koblingsskapnummer (KS-1).
- Nettstasjoner: Nettstasjonsnummer (T-1),
navn.
Fotocellenummer (FC-1), kur- Fotoceller:
snummer (kabelspesifikasjon
Q-1).
For lysmastene kan det i tillegg tas med et utvalg av
følgende kolonner (vurderes etter behov): profilnummer, fundamenttype, ettergivenhet (deformasjons/avskjæringsmast), mastehøyde, lyspunkthøyde,
utliggerlengde, farge, armaturtype, effekt, belysningsklasse, monteringsdetaljer (helning, lampe- og
reflektorinnstilling), kursnummer (kabelspesifikasj on
Q-1) med mer.
Det henvises forøvrig til Håndbok V125 Veg- og
gate-lys og Håndbok V124 Teknisk planlegging av
veg- og gatelys.
På I-tegningene skal det i tillegg samles og vises all
informasjon om kabeltraséer (antall kabler og trekkerør i hvert snitt) for framføring av strøm til
vegbe-lysning og andre vegtekniske installasjoner
som
for
eksempel
trafikkskilt
og
trafikksignalanlegg.
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Det bør utarbeides detaljtegninger av blant annet:
- Masteplassering.
- Fundamentering.
- Kabelgrøfter (snitt).
Aktuelle målestokker er 1:10, 1:20 og 1:50.
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2.15

O-tegninger
Formgiving og vegetasjon

2.15.1 Generelt
Det bør utarbeides egne O-tegninger for alle veganlegg. Tegningene skal bidra til at veganlegget får
det ønskede utrykk som følge av riktig formgiving,
terrengbehandling, jord- og plantevalg og estetiske
vurderinger.
Plantegningene bør dekke hele prosjektets utstrekning, med utgangspunkt i C-tegningene. Eksisterende
beplantning som skal bevares, bør avmerkes i tegningen eventuelt med krav til at beplantingen skal gjerdes
inn gjennom hele byggeperioden. Arealer som skal
tilsås, buskfelt og trær gis egnede skravurer, symboler
og farger slik at de er lette å skille fra hverandre. For
svært enkle anlegg kan formgiving og vegetasjon
vises på C-tegning.

2.15.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Beplantning og andre større vegetasjonstiltak bør vises på egne O-tegninger. Terrengforming og beplantning av mindre omfang kan vises på C-tegningene.
Tverrprofiler og perspektivtegninger kan ytterligere
gi en god illustrasjon av forslag til (estetisk) utforming. Beplantningsplanen bør vise:
- Eksisterende vegetasjon som skal bevares.
- Hvilke arealer som skal beplantes, tilsås, steinsettes og lignende.
- Vegetasjonstyper som for eksempel gress,
buskrabatter og trær
- Feltenes fall/helning

2.15.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
I plantegningene skal en kunne lese plantearter, planteavstander og antall planter. Nye terrengformer skal
vises med stiplete koter. For at anleggets utrykk skal
bli tydeligere, kan en for eksempel ta med steinsetting
på O-tegningene, dog uten tekniske data som krumningsradier og dimensjonering, da dette går fram av
E-tegningene. Det vil ofte være nødvendig med mer
detaljerte plantegninger som viser plantesystemer for
utvalgte buskfelt eller masseplantefelt. Dette bør da
vises på egne tegninger med større målestokk.
Detaljtegningene skal vise byggetekniske detaljer
som ikke framgår av plantegningene. Eksempler
kan være oppbygging av jordlag, rotvennlig forsterkningslag, plantegrop og oppstøtting av trær. Det kan
også være hensiktsmessig å vise snitt av plantefelt
langs en veg, voll eller jordfylling for å illustrere
hvordan feltet skal framstå.
Intensjonsbeskrivelse
Dette inngår i konkurransegrunnlaget og består av
en tekstdel med henvisninger til O-tegningene eller
oversiktstegninger som viser beplantning, møblering,
belegning og belysning. I tekstdelen angis arter for
hvert felt samt formålet og intensjonene med beplantningen. På plantegningen må feltene gis navn slik at
en enkelt kan orientere seg.
Intensjonsbeskrivelsen skal forklare og begrunne de
beslutninger som er tatt under planleggingen angående utforming, valg av plantearter og hvordan anlegget skal framstå over tid. Grøntanlegget vil utvikle
seg i mange tiår etter åpningen, derfor er det viktig å
beskrive plantenes endelige form og størrelse (som
for eksempel om en buskplanting skal framstå som
hekk eller vokse fritt). Intensjonsbeskrivelsen bør
også omhandle møblering, belegning og belysning.
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2.16

P-tegninger
Mengder

2.16.1 Generelt
P-tegningene gir oversikt over mengdene på anlegget.
Masseprofil og massediagram gir oversikt over skjæringsmasser og fyllingsbehov både for den enkelte
lengdeseksjon og for de totale massene på anlegget.
P-tegningene danner grunnlag for videre massedisponeringsplan.

2.16.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
P-tegninger inngår vanligvis ikke, men en vurdering
av massene er vesentlig ved utarbeidelse av kostnadsoverslag og for linjeplassering av massebalansen.

2.16.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Massediagram
Massediagrammet tegnes som et stolpediagram. Ved
kombinert profil legges jordmassene over fjellmassene. Begge tegnes med hel strek. Utskiftingsmasser
avsettes fra fast grunn og oppover både i skjæring
og fylling. De markeres med stiplet strek. Verdien
som avsettes er prosjektert anbrakt (pa) mengde per
meter veg.
Masseprofil
Masseprofilet tegnes som en brukket linje mellom
verdiene som beregnes ved hvert profil. Verdien som
gis i masseberegningsprogrammet avsettes i punktet
midt mellom aktuelt profil og neste profil for å få en
teoretisk riktig kurve. Verdien som avsettes er de akkumulerte massene korrigert for utvidelse og svinn i
hvert innmålt profil.
Masser til/fra sekundærveger eller sidetak kan tegnes
som stolper over eller under massediagrammet (manuelt). Disse massene tas med i masseprofilet og en
får et sprang i profilet der massene legges inn.
Massediagrammet og masseprofilet bør vises på
samme tegning. Se tegningseksempel P101.
Mengdeoppstilling
Mengdeoppstilling er en opplisting av mengdene
fordelt på profil- og prosessnummer.
Oppstillingen kan utgå som egne tegninger, forutsatt
at denne informasjonen framkommer/er lett å få tak
i på annen oversiktlig måte (egne lister, excel-ark
eller lignende).
Mengdesammendrag
Mengdesammendrag viser et sammendrag av mengdene fordelt på de forskjellige veger/vegarmer.
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2.17

Q-tegninger
Konflikttema

2.17.1 Generelt
Q-tegninger er hjelpetegninger som benyttes til å
vise/kontrollere at ulike tema på ulike tegninger ikke
er i konflikt med hverandre. Dette kan være både i
plan og profil. Konferer kapittel 2.6.3 ”Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger”.

2.17.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Det vil vanligvis ikke være behov for Q-tegninger
ved utarbeidelse av tekniske tegninger for reguleringsplaner.

2.17.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Det kan oppstå behov for å kontrollere at tema på følgende tegninger ikke er i konflikt med hverandre:
-

C-tegninger
E-tegninger
G-tegninger
H-tegninger
I-tegninger
J-tegninger
K-tegninger
L-tegninger
M-tegninger
N-tegninger
O-tegninger

- Primærveg – plan og profil
- Vegkryss og avkjørsler
- Drenering og vannbehandling
- VA-ledninger
- Kabler og linjer
- Byggetekniske detaljer
- Konstruksjoner
- Skilt og oppmerking
- Signalanlegg
- Belysning
- Formgiving og vegetasjon

Typiske konflikttema kan for eksempel være:
-

Grøfter og rekkverk.
Lysmaster og kantstein.
El- og telekabler og VA-ledninger.
Beplanting og skilt.
Kulverter og kummer.
Ulike fundamenter (for støyskjermer, portaler,
stolper med mer).
Samt flere og andre kombinasjoner.
Vanligvis tas ikke Q-tegningene med i konkurransegrunnlaget. De er i hovedsak ment til tverrfaglig
kontroll. Men hvis tegningene viser løsninger på
større, kompliserte eller omfattende konflikter kan
de tas med.
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2.18

R-tegninger
Til disposisjon

2.19

S-tegninger
Til disposisjon

Til bruk for andre etater og brukes vanligvis ikke av
Statens vegvesen.

Til bruk for andre etater og brukes vanligvis ikke av
Statens vegvesen.

I forrige utgave av håndboken dekket R-tegninger
”Mengdeoppstilling”. Dette dekkes nå av P-tegningene (”Mengder”).

I forrige utgave av håndboken dekket S-tegninger
”Mengdesammendrag”. Dette dekkes nå av P-tegningene (”Mengder”).
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2.20

T-tegninger
Visuell presentasjon

2.20.1 Generelt
Beslutningstakere og berørte har ofte liten erfaring
med å lese planer og kart. Det er derfor behov for
presentasjonsmåter som gjør det lettere å forstå hva
planene innebærer. Tiltakenes utforming og visuelle
kvaliteter i forhold til omgivelsene er dessuten et viktig vurderingskriterium. Her er perspektivtegninger,
inntegning på skråfoto og 3D-framstillinger gode
hjelpemiddel.

2.20.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Visuell presentasjon er en viktig del av informasjonen
til publikum ved folkemøte eller lignende.

2.20.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Modeller i h e n h o l d t i l h å n d b o k V 7 7 0
M o d e l l g r u n n l a g bør leveres som del av
konkurranse-grunnlaget og/eller som
arbeidstegning.

Perspektiv/Skråfoto
Perspektivtegninger er et godt hjelpemiddel for blant
annet å kunne vurdere linjeføringen og siktforhold.
Dersom tverrprofilene forlenges ut fra kartet og
suppleres med hus og eventuelt andre detaljer, gir
T-tegningene et godt bilde av hvordan vegen vil ta
seg ut i terrenget.
Vegutstyret er en viktig og dominerende del av veganlegget. Vegutstyret krever ofte ekstra arealer, og har
store trafikkmessige og estetiske konsekvenser. Utstyret bør derfor tegnes inn på perspektivtegningene.
Det samme gjelder vegetasjon, både ny og eventuelt
eksisterende.
Skråfoto er en god illustrasjonsmåte og bør være med
der det er praktisk mulig. Mange mennesker har liten
trening i å lese en plan ut av et kart. På et skråfoto
derimot, vil de fleste kjenne seg igjen og ser hvordan
vegen ligger i terrenget.
3D
3-dimensjonal framstilling kan brukes som et aktivt
verktøy til å vise alle stadier i utviklingen av et prosjekt, forandringer som skjer underveis kan visualiseres umiddelbart. Spesielt ved presentasjon av ferdige
planer/ulike alternativ vil 3-dimensjonal framstilling
være et nyttig supplement til tegninger.
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2.21

U-tegninger
Tverrprofiler

2.21.1 Generelt
Vanligvis tegnes tverrprofilene i målestokk l:200, men
andre målestokker kan også være aktuelle (1:100,
1:400). Tverrprofilene bør tegnes på ruteark.
Tverrprofilene skal kunne leses nedenfra eller fra
høyre (konferer kapittel 2.05 ”Plassering av tekst”)
avhengig av opptegningsmetode. Dette gjelder også
tittelfeltet, se kapittel 1.1.8 ”Tittelfelt”.

2.21.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Hus, gjerder og lignende kan tegnes inn på profilene,
eventuelt stiples inn på nærmeste profil. Støyskjermingstiltak kan også angis på tverrprofilene. Det er da
naturlig å angi utendørs ekvivalentnivå ved fasaden
medregnet dempningstiltak. Eksisterende vegetasjon
og nyplanting kan også vises på tverrprofilene.

2.21.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Massetype med tykkelser bør framgå i tverrprofilet
(vegetasjonsdekke, matjord, myr, jord, fjell, dypsprengning). Hus, gjerder, rekkverk, lette masser, kabler og ledninger, murer, støyskjermer, formgivning,
vegetasjon og lignende kan tegnes inn på profilene,
eventuelt stiples inn på nærmeste profil.

Uansett opptegningsmetode gjelder følgende:
- Profilene projiseres framover i linja og tegnes
nedenfra og oppover på arket.
- Avstanden mellom profilene på arket må være så
stor at overlapping unngås.
- Profilet tegnes i forhold til en kotehøyde som
anføres på hel strek.
- Profilnummeret skrives over profilet.
Tverrprofilene bør i størst mulig grad hentes ut fra
3D-vegmodell.
Der det er sideanlegg, gang-/sykkelveger, lokalveger og lignende, bør utstrekningen av tverrprofilene
også ta med disse elementene. Tilsvarende for hele
skjæringer og overgang fjell/jord der skjæringene er
utenfor vanlig profilbegrensning.
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2.22

V-tegninger
Geoteknikk og geologi

2.22.1 Generelt
Vanligvis utarbeides oversiktstegninger med kart og
prosjektert veg, i målestokk 1:500 eller 1:1000, men
andre målestokker kan også være aktuelle. Grunnlaget for V-tegningenes plandel er C-tegningenes
(eventuelt D-tegningenes) plandel.
Tverrprofilene tegnes vanligvis i målestokk 1:200,
men andre målestokker kan også være aktuelle
(1:100, 1:400). Tverrprofilene bør vise eksisterende
terreng og prosjektert tiltak.
Uansett opptegningsmetode for tverrprofilene gjelder
følgende:
- Profilene projiseres framover i linja og tegnes
nedenfra og oppover på arket.
- Avstanden mellom profilene på arket må være så
stor at overlapping unngås.
- Profilet tegnes i forhold til en kotehøyde som
anføres på hel strek.
- Profilnummeret skrives over profilet.
Merknadene på tegningen skal gi opplysninger om:

2.22.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner

2.22.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger

Geotekniske og geologiske rapporter
Grunnundersøkelsene utføres i all vesentlighet i forbindelse med oversikts- og/eller reguleringsplanleggingen, og informasjonen samles i egne geotekniske
og geologiske rapporter. Tegningene inngår som
vedlegg til disse rapportene.

Tilbudsrapporter
Det er vanlig å utarbeide egne geotekniske og geologiske tilbudsrapporter ved planlegging av nyanlegg.
Disse rapportene skal vektlegge faktaopplysninger
om gjeldene grunnforhold. Rapportene skal inneholde
oversiktskart som viser plassering av grunnundersøkelser sammen med prosjektert veg. Det skal være
representative lengde- og tverrprofiler som viser
grunnundersøkelsene i forhold til prosjektert veg,
eksisterende terreng og eventuelt prosjekterte geotekniske tiltak. Alle grunnundersøkelser skal være
stedfestet og skal overføres digitalt.
Som del av konkurransegrunnlaget og/eller arbeidstegninger er det ofte nødvendig å supplere de
geotekniske og geologiske tilbudsrapportene med
tegninger som viser mer detaljerte løsninger (se
teg-ningseksempel V101).
For store og/eller kompliserte konstruksjoner i
armert jord kreves det teknisk godkjenning fra
Vegdirekto-ratet.

- Krav til tilbakefyllingsmasser.
- Grunnforhold.
- Henvisninger til andre tegninger eller håndbøker.
Hvis spesielle typetegninger eller normer er lagt
til grunn, bør en vise til dette. Det samme gjelder
spesielle materialkvaliteter, konstruksjons- eller
kontrollklasser.
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2.23

W-tegninger
Grunnerverv

2.23.1 Generelt
Grunnlaget for grunnervervstegningene er C-tegningenes (eventuelt D-tegningenes) plandel. Vanligvis
utarbeides W-tegningene i forbindelse med tekniske
tegninger for reguleringsplanen.

2.23.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Takstnummer for hver rettighetshaver (kan være
felles for flere gårds- og bruksnummer) og eiendomsgrenser påføres. Øverst på plankartet føres det
en liste over rettighetshavere for de forskjellige takstnummer. Fargebruken kan omfatte eksisterende eiendomsgrenser og eventuelle takstnummer (røde), nye
eiendomsgrenser (blå) og ervervede arealer (gule).
For klausulert areal som ikke skal erverves, kan en
bruke skravur/farge og henvisning på tegningen.
Areal som etter omlegging foreslås tillagt de enkelte
eiendommer, markeres også med skravur/farge og/eller henvisning. Det skal framgå av plankartet hvilke
areal som er tiltenkt frisikt.

2.23.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Egne grunnervervstegninger kan tas med i konkurransegrunnlaget til orientering.

Alle avtaler, alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger med tilhørende skisser som er av betydning
ved bygging av anlegget, hører med som vedlegg
til planen. Vegvesenets EDB-baserte grunnervervssystem kan brukes for å framskaffe dette materialet.
Eventuelt kan det lages en egen grunneierliste med
de nødvendige opplysninger hentet for eksempel fra
dette grunnervervssystemet.
Ofte kan det være nyttig å utarbeide et eget takstkart
med arealopplysninger for hver eiendom. Arealopplysningene omfatter det samme som vises på plankartet (se forrige avsnitt).
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2.24

X-tegninger
Ytre miljø og naturressurser

2.24.1 Generelt
X-tegninger er en fellesbetegnelse for tegninger som
har konsekvenser for ytre miljø og naturressurser.
Tegningene kan omfatte støyberegninger og støytiltak, beregninger av og tiltak mot luftforurensning,
eller temaoversikter som kulturminner, friluftsområder, jordbruksforhold med mer. Vedrørende
grensesnitt mot Z-tegninger, konferer kapittel 2.26.1
”Generelt”.

2.24.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Hvilke tema som skal vises og detaljeringsgraden
av disse vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør
for øvrig gjenspeile behovet for planmyndigheten
og eventuelt tredjepart som blir berørt av planene.
Støy (som det ofte er behov for å vise) er nærmere
beskrevet under.
Støy
Tegningseksempel X401 viser støykart med angivelse
av beregnet støy i tilknytning bygninger med og uten
tiltak. Tegningseksempel X402 viser støysonekart
med angivelse av beregnet støy etter utført tiltak.
Generelt skal støyskjermer eller støyvoller vises
på C-tegningene, mens detaljene angis i en egen
støyrapport. Det kan likevel være riktig å illustrere
skjermingstiltakene på egne tegninger, slik at de som
skal uttale seg om planen, har mulighet til å oppfatte
hvordan det endelige resultatet vil bli. Plan- og profiltegning av skjerm eller voll er en annen framstillingsmåte, eventuelt supplert med tverrprofiler.
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2.24.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Det vil ofte være aktuelt å legge ved egne bearbeidede
X-tegninger fra tekniske tegninger for reguleringsplanen.
Byggetekniske detaljer som for eksempel støyskjerm
og terrengforming/landskapspleie vises på de respektives temategninger. Se henholdsvis kapittel 2.10 ”Jtegninger - Byggetekniske detaljer” og kapittel 2.15
”O-tegninger - Formgiving og vegetasjon”.
For arbeider og utfordringer i tilknytning til kulturminner, vern av vegetasjon, jordbruksområder
og lignende vises det til kapittel 2.26 ”Z-tegninger
- Risikofylte arbeider”.
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2.25

Y-tegninger
Faseplaner

2.25.1 Generelt
Y-tegninger benyttes for å vise midlertidige omlegginger av trafikk, VA-ledninger, kabler og linjer.
Tegningene består av en kartdel og en beskrivelsesdel og skal vise og forklare alle hovedfaser av de
midlertidige omlegginger som er nødvendige under
byggeperioden. Planene skal også vise hovedtrekkene
for hvor og hvordan grunnarbeidene er tenkt utført.

2.25.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Det bør utarbeides faseplaner som viser hvordan
arbeidene og spesielt framføringen av trafikk (også
myke trafikanter) er tenkt utført. Detaljeringsgraden
vurderes etter prosjektets kompleksitet.
Faseplanene bør også vise omfanget av midlertidig
beslaglagt areal.

2.25.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Anleggets vanskelighetsgrad og karakter, samt trafikkmengde som skal avvikles gjennom anleggsområdet, avgjør behovet for hvor detaljerte Y-tegningene
skal være. Kartdelen skal være oversiktlig, mens
detaljer og forklaringer tas inn i beskrivelsen.
Faseplanene skal vise (uavhengig av anleggets vanskelighetsgrad):
- Anleggsområdet. Hvor anleggsvirksomhet tillates i hver fase, inkludert de viktigste byggeaktiviteter.
- Tillatte anleggsadkomster.
- Kjøremønster. Alle hovedfaser for trafikk.
- Framføring av gang- og sykkeltrafikk over anleggsområdet.
- Eventuelle midlertidige sikringstiltak for trafikantene som for eksempel rekkverk, rassikring,
skilting, inngjerding og lignende.
- Eventuelle krysningsområder og andre utsatte
punkter/elementer.
- Fjerning og nyanlegg av høyspentledninger/kabler.
Faseplanene bør vise (avhengig av anleggets vanskelighetsgrad):
- Midlertidige dreneringssystemer.
- Provisoriske rekkverk i anleggsområdet.
- Riving og nyanlegg av ledninger, kabler, belysning og andre installasjoner.
- Anleggsskilting.
- Maksimalt tillatt tidsforbruk og til hvilke tider
i døgnet, uken og eventuelt året de forskjellige
aktiviteter kan gjennomføres.
- Krav til eventuelt midlertidige vegdekker, vegbredder, sikt, belysning, stigning samt drift og
vedlikehold i arbeidsfasen. (Både for kjørebane,
fortau, gang-/sykkelveger og eventuelt anleggsveger.)
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Viktige elementer å forholde seg til:
- Skråninger - rekkverk/rassikring/skråningstabilisering.
- Gjerder mot anleggsområdet - for å unngå trafikk
og ulykker inne på arbeidsområdet.
- Universell utforming - sørge for trygg og enkel
framføring for alle trafikanter.
- Undersøke om det er barnehage eller barneskole
i nærheten som i så fall fører til strengere krav
når det gjelder sikkerhet.
- Sørge for informasjon i form av skilt, plakater
eller lignende i forkant av anleggsområdet slik
at trafikantene er forberedt på hva som kan vente
dem og eventuelt kan velge en annen rute.

2.26

Z-tegninger
Risikofylte arbeider

2.26.1 Generelt
På Z-tegningene framstilles forhold som er av betydning for helse og sikkerhet samt ytre miljø i forbindelse med gjennomføring av anlegget som følge av
vegvesenets egen virksomhet eller virksomhet som
entreprenører og rådgivere utfører for Statens vegvesen. Herunder rigg- og marksikring.
Det bør utarbeides oversiktstegninger med fokus
på:
- Helse og sikkerhet for de som arbeider på anlegget.
- Helse og sikkerhet for anleggets naboer.
- Restriksjoner knyttet til ytre miljø.
Detaljer og teknisk utførelse bør vises på de respektive temategningene.

2.26.2 Tekniske tegninger for reguleringsplaner
Ved utarbeidelse av tekniske tegninger for reguleringsplaner skal det gjennomføres prosjektrisikovurderinger. Z-tegninger inngår som dokumentasjon
på dette.

2.26.3 Konkurransegrunnlag og arbeidstegninger
Typiske helse- og sikkerhetsforhold som bør tas med
på Z-tegninger, er:
- Plassering av riggområder
- Sikkerhetssone i forhold til høyspent
- Dype grøfter og store skjæringer som ved utgraving kan medføre utrasing.
- Områder med fare for nedfall (eksempelvis under
bruer)
- Arbeider langs jernbane eller nær trafikk generelt
- Arbeid i nærheten av sjøer og vann
- Arbeid i høyden
- Rivearbeider
Typiske miljøforhold knyttet til bygging og som bør
tas med på Z-tegninger, er:
- Vegetasjon som skal bevares under bygging.
(Marksikring.)
- Kulturminner som ikke skal berøres under bygging.
- Vassdrag som skal skjermes under bygging.
- Nærhet til barnehager, skoler, sykehus og lignende.
- Nærhet til oppdrettsanlegg, pelsdyrfarmer og
lignende.
Z-tegninger bør utarbeides i forbindelse med identifisering og behandling av risikofylte arbeidsoperasjoner og forhold som er viktige å ivareta i forhold til
ytre miljø. Tegninger skal revideres ved behov gjennom hele byggefasen og til enhver tid korrespondere,
eventuelt inngå, med HMS-planen og ytre miljø-plan
(miljøoppfølgingsprogrammet).
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Vedlegg 1
Tittelfelt

1
1a
1b
1c
1d
1e
1f

Revisjonsfelt med plass til de to siste revisjonene. Tidligere revisjoner erstattes med nyere.
Revisjonsnummer, angis med bokstav i kronologisk rekkefølge.
Konkret beskrivelse av revisjonen(e).
Seksbokstavers ident til den som har utført revisjonen (Statens vegvesen) eller initialer (utførende konsulent).
Seksbokstavers ident til den som har utført sidemannskontrollen (Statens vegvesen) eller initialer (utførende
konsulent).
Signeres for godkjenning av ansvarlig hos utførende (produsent), føres opp med seksbokstavers identitet (Statens vegvesen) eller med initialer (konsulent).
Dato for godkjenning av revisjon. Format: dd-mm-åååå.

2

Felt for godkjenning av bruer og andre konstruksjoner som
skal kvalitetssikres av Vegdirektoratet. Benyttes på K-tegninger. På andre tegninger skal feltene under 2 være blanke.
2a Feltet fylles ut med følgende tekst: ”Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet”.
2b Felt for saksnummer tilhørende godkjent arbeidstegning.
2c Felt for dato arbeidstegningen er godkjent. Format: dd-mmåååå.
4 Felt for vegnummer, hovedparsell og prosjektnavn.
5 Felt for parsell/element.
6 Navn på tegning (tegningstype) og eventuelt fra – til profil.
Ved konstruksjon benyttes normalt konstruksjonsnavn.
7 Til disposisjon (supplerende tekst).
8 Til disposisjon (supplerende tekst).
9 Plantype: Teknisk detaljplan, konkurransegrunnlag eller som
utført-tegninger.

3
3a

3b
3c
11
12
13
14
15
16
10 Felt for utførende konsulent (produsent).
10a Signeres av tegner/konstruktør, føres opp med seksbokstavers identitet (Statens vegvesen) eller med initialer
(utførende konsulent).
10b Signeres av den som har foretatt intern kvalitetssikring, føres opp med seksbokstavers identitet (Statens vegvesen) eller med initialer (utførende konsulent).
10c Signeres av ansvarlige hos utførende (produsent), føres opp med seksbokstavers identitet (Statens vegvesen) eller initialer (utførende konsulent).
10d Feltet kan benyttes til utførende konsulent (produsent) sitt interne arkivnummer.

Oppdragsgivers logo eller navn, ved teknisk detaljplan kan
også navn på kommune (r) og kommunevåpen tas med.
Dato for når tegningen er godkjent av oppdragsgiver (teknisk detaljplan, konkurransegrunnlag eller som utført-tegning). Format: dd-mm-åååå.
Ansvarlig saksbehandler hos oppdragsgiver (prosjektansvarlig, bestiller) føres opp med fullt navn.
Felt for oppdragsgivers regionstilhørighet.
Utførende konsulent (produsent) sitt firmanavn. Firmalogo
tillates ikke.
Til disposisjon (supplerende tekst).
Felt for prosjektnummer. Oppdragsgiver tildeler
prosjektnummer.
Felt for oppdragsgivers arkivnummer.
Felt for byggverksnummer.
Felt for tegningens målestokk. Er det flere målestokker på
tegningen settes ”Som vist”. I parentes angis hvilket arkformat målestokken gjelder for.

17a Felt for tegningsnummer. Nummerering skjer etter Statens
vegvesens tegningsnøkkel, bokstav + tre siffer.
17b Felt for revisjonsbokstav. Revisjonsbokstaven her henviser
til den gjeldende revisjonen på tegningen.
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