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Rettelser i håndbok V221, 2014-utgaven (2. opplag 2014)
Kravstoff i håndbok V221 er nå flyttet til håndbok N200 Vegbygging. Der hvor det er avvik i
innhold mellom normal/retningslinje og veiledning, er det alltid normalen/retningslinjen som
gjelder, jf. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/omhandbokene
Det gjøres oppmerksom på at ikke alle rettelser som er vist i dette notatet er innarbeidet i
2. opplag av håndbok V221, samt at ikke alle trykkfeil/endringer nødvendigvis er fanget opp
i dette notatet.
Dersom eventuelle nye feil/mangler oppdages vennligst send epost til v221@vegvesen.no
Kapittel
/ side
Kap.
1.4.3,
side 59

Står
Det må brukes lett utstyr ved
utlegging av masser, dozere med
maksimalt grunntrykk på 20 kPa er
egnet utstyr.

Kap.
1.7.3.2,
side 124
Kap.
1.8.2
Side 152

Skal stå
Det må brukes lett utstyr ved utlegging
av massene. Valg av doser vurderes med
hensyn til grunnforhold og lagtykkelse
ved utleggingen samt doserens
marktrykk og totalvekt. Anbefalt
totalvekt er maks 22 tonn.
a=

2∙A

√3 ∙ c2

Tabellen Figur 1-8-2 viser oppnådd
Det vises til tabell 14-1 og tabell 14-2 i
diameter i ulike materialer og
Peleveiledningen 2019.
trykkfasthet på utborede kjerneprøver
fra prosjekter i Norge og Sverige (etter
Peleveiledningen 2005).
(forts. neste side)
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Kap.
1.11.2.2,
side 174
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Kap.
1.11.6,
side 183

(3) Mayne et al, Ground response to (3) Mayne, P. et al: Ground response to
dynamic compaction. ASCE Vol 110, dynamic compaction. J. Geotechnical
1984.
Engineering (ASCE) 1984, vol 110, no 6,
pp 757-774.

Kap.
2.0.8.2
Side 195

Fyllmasser som gir ulik telehiving, skal Krav er flyttet til håndbok N200
skjøtes sammen i en kile med stigning Vegbygging. Det vises til kap. 257 og 524
1:e i vegens lengderetning ned til i N200 for utkiling av fyllingsmasser.
frostdybde (h10) under vegens
overflate. Under dette nivå kan
overgangen være 1:2 eller slakere (se
Figur 2-0-11). Krav til verdier for e er
gitt i Figur 2-0-12 og 2-013.
NB! Da redigering av foreliggende
versjon av Handbok V221 var i
sluttfasen, forelå det forslag om å
skjerpe kravet til frostdybde fra h10 til
h50 eller h100. Det må derfor
kontrolleres om endringer er besluttet
gjennomført.
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Kap.
2.0.10
Side 198

Fylling inntil bruer, kulverter og
støttemurer betyr i denne sammenheng
fylling rundt fundamenter og den del
av tilstøtende vegfylling som er
skravert på Figur 2-0-16.

Krav er flyttet til håndbok N200
Vegbygging. Det vises til kap. 259 i N200
for fylling inntil bruer, kulverter og
støttemurer.

Kap.
2.0.15
Side
205-208

Setningsforskjeller på langs og på
tvers av vegbanen bør ikke overstige
kravene gitt nedenfor i punkt 2.0.15.1
og 2.0.15.2 innenfor overbygningens
dimensjoneringsperiode (normalt 20
år).

Krav til setninger på langs og tvers av
vegbanen er flyttet til håndbok N200
Vegbygging. Det vises til kap. 206 i
N200.

Kap.
2.2.4.3,
side 224,
Figur
2-2-9

100 % metning

Krav til godkjent
tyngdetetthet

Kap.
2.2.4.3,
side 224
Kap.
2.3.2
Figur 24-2
Side 254

Tørrskorpemasser med lavt vanninnhold
(< 15 %)
Diverse tekniske krav i kapittel 2.3.2
endret.

Krav er flyttet til håndbok N200
Vegbygging. Se krav i kapittel 25 i
N200.
Tyngdetettheter for lettklinker og
skumglass er oppdatert. Gjeldende tabell
finnes i NA-rundskriv 2019/03 Rettelsesblad til håndbok N200
Vegbygging, tabell 235.1
(forts. neste side)
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Kap.
2.4.2.1
Side 255

Krav til tørr tyngdetetthet ved levering
av ukomprimerte lettklinkermasse er
γ≤4,0 kN/m3 for 0/32 mm fraksjonen
og γ≤3,0 kN/m3 for sortert materiale.

Krav til tørrdensitet til ukomprimerte
lettklinker er gitt i kap. 235.2 i håndbok
N200 Vegbygging.

Kap.
2.4.2.3|
Side 256

Som dimensjonerende tyngdetetthet
benyttes γ=5,5 kN/m3 for usortert
materiale 0/32 mm og γ=5,0 kN/m3 for
sortering 10/20 mm under forutsetning
av at fyllingen ligger drenert.

Som dimensjonerende tyngdetetthet
benyttes γ=4,5 kN/m3 for usortert
materiale 0/32 mm og γ=4,0 kN/m3 for
sortering 8/20 mm under forutsetning av
at fyllingen ligger drenert.

Kap.
2.4.2.3
Side 256

Dimensjonerende tyngdetetthet av
lettklinker ved beregning av sikkerhet
mot oppdrift skal være γ=5,5 kN/m3
for usortert materiale 0/32 mm og
γ=5,0 kN/m3 for sortert materiale
10/20 mm ved normale leveranser.

Dimensjonerende tyngdetetthet av
lettklinker ved beregning av sikkerhet
mot oppdrift skal være γ=3,0 kN/m3 for
usortert materiale 0/32 mm og
γ=2,5 kN/m3 for sortert materiale
8/20 mm ved normale leveranser.

Kap.
2.4.2.7
Side
260-262

Eksempel på kontroll av sikkerhet mot
oppdrift. Her er det brukt γ=5,5 kN/m3
for usortert materiale 0/32 mm i
beregning.

Eksempel på kontroll av sikkerhet mot
oppdrift. Her bør det benyttes
γ=3,0 kN/m3 for usortert materiale
0/32 mm.

Kap.
2.4.4.2
Side 273

Glasspulveret smelter og det dannes
store mengder små luft porer
(skumning) slik at volumet øker
hvilket medfører at skumglass består
av ca. 92% luft og får en densitet på
rundt 200kg/m3.

Glasspulveret smelter og det dannes store
mengder små luft porer (skumning) slik
at volumet øker hvilket medfører at
skumglass får en densitet på rundt
180 kg/m3.
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Kap.
2.4.4.2
Side 273

Det produseres i dag to typer
Det produseres i dag kun en type
skumglassgranulat. Disse har
skumglassgranulat i Norge, med tørr
betegnelsen «Lett» og «Standard». Det densitet på 180 kg/m3.
oppgis følgende verdier for produsert
materiale (ETA-05/0187).

Kap.
2.4.4.3
Side 273

Som dimensjonerende tyngdetetthet
benyttes verdier som vist i tabell Figur
2-4-20.

For dimensjonerende tyngdetetthet i
fylling benyttes 3,0 kN/m3.

Kap.
2.4.4.3
Side 274

Dimensjonerende tyngdetetthet av
skumglass ved beregning av sikkerhet
mot oppdrift skal være γ=3,5 kN/m3.

Ved beregning av sikkerhet mot oppdrift
benyttes dimensjonerende tyngdetetthet
γ=2,2 kN/m3.

Kap.
2.4.4.6
Side 279

For dimensjonerende tyngdetetthet i
fylling benyttes 3,0 kN/m3.
For dimensjonerende tyngdetetthet av
skumglass mot oppflytning benyttes
2,2 kN/m3.

Kap.
3.3.2.3,
side 335,
figur
3-3-15

(fortegnene i figuren skal byttes om)

Kap.
3.3.2.3,
side 341

Beregningsgrunnlaget er gitt i del 3.3.4
Eksempler

