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Høringsbrev: Ny retningslinje som skal erstatte V770 Modellgrunnlag og 

R700 Tegningsgrunnlag 

  

1.1 Bakgrunn 

Som del av VU-053 Modellbaserte vegprosjekter skal håndbøkene V770 Modellgrunnlag og 
R700 Tegningsgrunnlag erstattes av en ny håndbok med status retningslinje.  

Den nye håndboken har en annen struktur og utvidet innhold sammenlignet med V770 
Modellgrunnlag. Se denne presentasjonen for mer informasjon om formål og endringer.  

Den nye håndboken stiller krav til digital dokumentasjon som utarbeides i vegprosjekter. Det 
er gjennomført flere uformelle evalueringer av utkast til ny håndbok, der fagfolk i og utenfor 
Statens vegvesen har gitt sine innspill. Nå sendes håndboken ut på høring.  

Høringsdokumentene blir gjort tilgjengelige på informasjonssiden til prosjektet og på Statens 
vegvesens internettsider: www.vegvesen.no/hoeringer 

1.2 Formål 

Vi ønsker at høringsinstanser og berørte parter går igjennom tekstene og gir 
tilbakemeldinger om det faglige innholdet. Høringsutkastet er ikke 100% ferdig, det gjenstår 
noe redigering, det mangler innhold på noen punkt, dessuten gjenstår språkvask og 
rendyrking av skal, kan og bør- krav. Men vi vurderer det slik at det faglige innholdet er godt 
nok til å gjennomføre høring. Følgelig er det det faglige innholdet vi ønsker tilbakemeldinger 
om, dvs. inndeling, definisjon og kravstilling av de ulike dokumentasjonstypene.  

 

https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/om-prosjektet
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/2016.03.14-handbok-v770-modellgrunnlag.pdf
https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-r700-2019.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene
https://docs.google.com/presentation/d/1s7b2E1lNRt_cReG7Gzl8CsSi6gLRTQVmuGkKBcA3dlE/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/view/modellbaserte-vegprosjekter/h%C3%B8ring
https://www.vegvesen.no/hoeringer
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1.3 Organisering av teksten 

Teksten er bygd opp hierarkisk med felles krav som gjelder alle/et utvalg 
dokumentasjonstyper og spesielle krav til hver dokumentasjonstype. 

For å evaluere teksten til f. eks “fagmodell Veg” må du lese følgende kapitler for å få hele 
bildet: 

2 Felles krav til dokumentasjon 
5.1 Felles krav til modeller 
    5.3.1 Felles krav til fagmodeller 
    5.3.25 Krav til fagmodell veg 

Det er forsøkt å bruke samme overskrifter/struktur i beskrivelsen til alle 
dokumentasjonstypene. 

1.4 Dokumenter 

Det er utarbeidet to dokumenter: 
• Kommenterbart web-dokument.  

Dette er et levende dokument med kommentarer og endringsforslag.  
• Statisk PDF-dokument. Dette dokumentet kan ikke redigeres.  

 

1.5 Slik gir du tilbakemeldinger 

1.5.1 Skriv konkrete endringsforslag 

Vi ønsker konkrete endringsforslag, dvs. nye ord, setninger eller avsnitt som skal erstatte de 
som står i dokumentet. 

Vi ønsker tilbakemeldinger på denne formen: 

• Originalord/-setning/-avsnitt: 
• Ny setning/avsnitt/endring: 
• Begrunnelse:  

Eksempel: 

• Originalsetning:  
"Kabler skal prosjekteres som enkelt-kabler i trekkerør, i kabelgrøft eller kabelkanal." 

• Endring:  
“Setningen bør slettes.” 

• Begrunnelse:  
“Kravet er dekket av håndbok XYZ.” 

1.5.1 Kommenter gjerne direkte i web-dokumentet 

Fordelen med å skrive kommentarer i web-dokumentet er at andre ser hva du har skrevet, de 
som er enige trenger ikke skrive samme kommentar. Dessuten er det enkelt for oss å 
evaluere kommentarer som er lagt inn på denne måten. Du kan bruke web-dokumentet til å 
stille spørsmål eller komme med innspill, disse vil vi forsøke å besvare fortløpende før 
høringsfristen løper ut.  

https://docs.google.com/document/d/1FLfnpFqFTJWqatP6z4H1olZkBH7YTzo6xCXXJ7c7ZCQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FLfnpFqFTJWqatP6z4H1olZkBH7YTzo6xCXXJ7c7ZCQ/edit?usp=sharing
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Slik kan du skrive endringsforslag direkte i det kommenterbare tekstdokumentet med  
"Legg til kommentar"-funksjonen: 

1 Marker tekst i dokumentet du har kommentar til (overskrift, ord, setning, avsnitt) 

2 Klikk ikonet for "Legg til kommentar" som kommer til syne, se bildet under 

3 Skriv kommentaren 

 
 

1.5.2 Laste opp dokumenter med endringsforslag 

Eventuelt kan tekstdokumenter med endringsforslag kan lastes opp her. 
Sørg for å ta med kapittelhenvisning slik at det er lett å skjønne hva endringsforslaget 
gjelder. 

1.6 Hvem kan gi høringsuttalelser? 

Alle med relevant kompetanse er velkomne til å gi tilbakemeldinger. Vi oppfordrer 
fagmiljø/firma/organisasjoner til å gi samlede tilbakemeldinger. 

1.7 Frist for å gi høringsuttalelser 

1. april 2022 

 

  

Med hilsen 

Thor Sigurd Thorsen 

 
Statens vegvesen, Utbygging 

Teknologi og utvikling Utbygging 

Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, Oslo 

Mobil: +47  epost: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  

 

 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1FLfnpFqFTJWqatP6z4H1olZkBH7YTzo6xCXXJ7c7ZCQ/edit?usp=sharing
https://support.google.com/docs/answer/65129?hl=no&co=GENIE.Platform=Desktop
https://drive.google.com/drive/folders/1HpKJShq7HgAsGmUOryipjRBlWFVwHfxB?usp=sharing
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