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1 Forord
Håndbok R000 Modellgrunnlag skal bidra til tydelig bestilling av dokumentasjon som brukes i
vegprosjekters livsløp. Håndboken stiller krav til bestilling, innhold, kvalitet og bruk av
dokumentasjonen. Kravene er fundamentert i Statens vegvesens øvrige håndbøker og
relevant lov- og regelverk. Håndboken bygger videre på metoder utviklet i håndbok V770
Modellgrunnlag som ble utgitt i 2012.
Håndboken beskriver:
● Definisjon av dokumentasjonstyper
● Generelle krav til dokumentasjon
● Spesielle krav til hver dokumentasjonstype
○ Grunnlagsdata
○ Modeller
○ Resultatdata
● Krav til hvordan dokumentasjon skal utarbeides og leveres
○ Regelverk
○ Definisjon av prosjektområde
○ Koordinatsystem
○ Stedfestingsnøyaktighet
○ Prosjekteringsregler
○ Dataformat
○ Metadata
○ Objekttyper og egenskapsdata
○ Navnekonvensjoner
○ Bestilling
○ Kontroll
○ Godkjenning
○ Levering
○ Lagring
○ Arkivering
● Fagdomeners ansvar for dokumentasjon/Roller og ansvar

Utbyggingsavdelingen
Statens vegvesen
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo
Januar 2022
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2 Felles krav til modellbaserte vegprosjekter
2.1 Definisjon av vegprosjekt og prosjektfaser
2.1.1 Vegprosjekt
Et vegprosjekt er et tiltak innenfor et geografisk avgrenset område hvor utredning,
planlegging, bygging, drift/vedlikehold skal gjennomføres for å oppnå konkrete mål
innenfor gitte rammebetingelser. Et vegprosjekt vil normalt omfatte flere faser, ofte vil det
opprettes et prosjekt med finansiering for hver enkelt fase. Dokumentasjonen av hver
prosjektfase samlet utgjør dokumentasjonen til et vegprosjekt.
En kontrakt er ikke et prosjekt, men inngår som en del av prosjektgjennomføringen. Et
vegprosjekt kan også styre flere mindre tiltak eller kontrakter som naturlig hører sammen
innenfor et fagområde, geografisk område eller organisatorisk enhet.

2.1.2 Prosjektfaser
Vegprosjekter utarbeides i faser. Til hver prosjektfase skal det leveres et sett dokumentasjon.
Følgende prosjektfaser kan gjennomføres som del av et vegprosjekt:
● utredning
○ konseptvalgutredning
○ regionale planer
○ øvrige overordnede utredninger
● kommune(del)plan
● reguleringsplan
● konkurransegrunnlag for entreprise
● bygging (entreprise)
● som utført
● drift
● vedlikehold
Det kan stilles krav om konsekvensutredning og planprogram i forbindelse med
gjennomføringen av en prosjektfase. Konsekvensutredning og planprogram utføres som del
av en prosjektfase, og regnes ikke som egen prosjektfase.

2.2 Definisjon av dokumentasjon
Dokumentasjon er digital informasjon om vegprosjekter. Dokumentasjonen beskriver
eksisterende situasjon samt planlagte- og utførte tiltak innenfor et geografisk område.
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2.2.1 Stedfestet dokumentasjon
I Statens vegvesens prosjekter forekommer to typer dokumentasjon med ulike egenskaper
og formål:
●
●

Dokumenter som beskriver noe med tekst og illustrasjoner
Stedfestet dokumentasjon
○ beskriver objekttyper med egenskapsdata
○ objektenes geometribeskrivelse er stedfestet i globale koordinatsystemer.

Denne håndboka handler mest om stedfestet dokumentasjon

2.2.2 Dokumentasjonstyper
Følgende dokumentasjonstyper kan inngå i et vegprosjekt:
● Grunnlagsdata:
○ Eksisterende data som beskriver prosjektområdet
○ Grunnlagsdata om prosjektområdet kan også registreres av vegprosjekter
● Modeller:
○ 3D-Modeller prosjekteres for å dokumenterer eksisterende situasjon,
planlagte inngrep eller utført situasjon
● Resultatdata:
○ Data som eksporteres fra, eller utarbeides med utgangspunkt i, modeller

2.2.3 Formål med dokumentasjonen
●
●
●
●
●
●
●

Dokumentasjon skal være resultat av- eller bevis på utført arbeid
Den skal beskrive eksisterende-, planlagt- eller utført situasjon
Den skal vise at kvalitetskrav i styrende dokumenter er fulgt
Dokumentasjon fra forrige prosjektfase skal danne grunnlag for neste fase
Den skal vise hva som er grunnlaget for inngåtte kontrakter
Den skal kunne benyttes i Statens vegvesens informasjonssystemer
Den skal kunne benyttes i informasjonssystemer utenfor Statens vegvesen

2.3 Fagdomener
For at det skal bli enklere å holde oversikt over hvilke dokumentasjonstyper et fagmiljø har
ansvar for, kan dokumentasjonstypene tilordnes fagdomener. Oversikt over fagdomener
med tilhørende dokumentasjonstyper finnes i dette dokumentet.
Et fagdomene vil ha et definert ansvar knyttet til dokumentasjonstyper, f. eks:
● Bestilleransvar
● Utførelse-hovedansvar
● Utførelse-delansvar
● Kontrollansvar
● Godkjenningsansvar
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Flere fagdomener kan ha delansvar for en dokumentasjonstype, men normal skal kun ett
fagdomene ha hovedansvar.
Aktuelle fagdomener:
● Arealplanlegging
● Bru
● Elektro
● Geodesi
● Geofag
● Landskapsarkitektur
● Miljøvitenskap
● Risiko
● Trafikkstyring
● Tunnel
● Vann
● Veg
● Prosjektledelse
● Dataforvalter

2.4 Roller
2.4.1 Roller hos oppdragsgiver
Følgende roller er definert i R760 Styring av vegprosjekter:
● Prosjekteier
● Prosjektleder
● Byggeleder
● Planleggingsleder
● Prosjekteringsleder
● Fagressurs
● HMS-koordinator
● Sikkerhetskontrollør
● Kontrollingeniør
● Tunnelforvalter
● Ytre miljøkoordinator
● Byggherrestøtte
● Dataforvalter

2.5 Regelverk
Regelverk for dokumentasjonen gis av Statens vegvesens håndbøker. Ved behov vises det
til krav i andre håndbøker og til lover, forskrifter og standarder.

2.6 Prosjektområdet
●

Prosjektområdet er den geografiske avgrensingen av et vegprosjekt
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●
●
●
●

Prosjektområdet skal deles i visualiseringssone og inngrepssone
Hvis det foreligger alternative traseér i et prosjekt, skal hvert alternativ ha et
prosjektområde med visualiseringssone og inngrepssone
Grenselinjene for sonene prosjekteres som polygoner med x,y og z koordinater
Plassering av sonene vedtas av prosjektleder etter tverrfaglig analyse

2.6.1 Inngrepssone
●
●
●
●
●
●

Fysiske inngrep prosjekteres i inngrepssonen.
Kvaliteten på grunnlagsdata og grunnlagsmodeller må være god nok til at
prosjektering kan utføres i henhold til krav
Skal inkludere planlagt regulert område til vegbygging inkludert midlertidig anlegg
Skal dekke grensesnitt mellom nytt og eksisterende anlegg
Tilsvarer “planområdet” definert i V712 Konsekvensanalyser
Skal inkludere båndleggingssone for kommunedelplaner

2.6.2 Visualiseringssone
●
●
●

Visualiseringssonen tilpasses prosjektfase og formålet med modelleringen
Normalt er det ikke behov for like nøyaktige grunnlagsmodeller som i inngrepssonen.
Visualiseringssonen skal ivareta:
○ visualisering av vegprosjekt i landskapet
○ grunnlagsmodeller til analyser av f. eks:
■ støyforhold
■ overvann
■ skredfare
■ korridoralternativer
○ influensområder for alle fagtema definert i V712 Konsekvensanalyser

2.6.3 Dekningsgrad
Dekningsgrad beskriver hvor stort del av prosjektområdet som er omfattet av en
registrering/et datasett:
● Hvis rødlistearter er registrert i hele prosjektområdet er dekningsgraden 100%
● Hvis det ikke er utført registrering er dekningsgraden 0%
Dekningsgrad deles i følgende kategorier:
● God dekning:
80 - 100% av arealet
● Middels dekning:
50 - 80% av arealet
● Dårlig dekning:
0 - 50% av arealet

2.7 Koordinatsystem
Alle knekkpunkter som beskriver komponenters geometri skal refereres i koordinatsystem
for:
● grunnriss (x og y)
● høyde (z)
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2.7.1 Krav til koordinatsystem for grunnriss (x og y-koordinater)
●
●
●
●

Referanseramme: EUREF89
Kartprojeksjon: NTM
Sone i kartprojeksjonen: Én sone skal benyttes for hele prosjektet, velg sonen som
best dekker prosjektets inngrepssone(r).
Ved kryssing av en eller flere soner i et prosjekt må det vurderes om det er
nødvendig med tiltak for å ivareta kvalitetskrav.

Figur : Viser soneinndelingen for Euref89 NTM
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2.7.2 Krav til geografiske høydereferanser (z-koordinater)
●

Høydesystem: NN2000

2.7.3 Transformering mellom koordinatsystemer
●

●

Grunnlagsdata referert i andre koordinatsystemer skal transformeres til prosjektets
koordinatsystem før de tas i bruk.
○ Det er oppdragsgiver sitt ansvar å foreta transformering av grunnlagsdata
○ Transformering skal utføres i henhold til Kartverkets retningslinjer
Forvaltningssystemer (f. eks NVDB) kan ha andre krav til koordinatsystem enn det
som gjaldt i utbyggingsprosjektet, prosjekterte data transformeres da før de leveres.

2.8 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter med geometri som er posisjonert i globale koordinatsystem kalles stedfestet
dokumentasjon. Stedfestingsnøyaktighet beskriver hvor nøyaktig prosjekterte
referansepunkt som beskriver komponentens form, kan plasseres i terrenget i grunnriss (x,y)
og høyde (z). Krav til stedfestingsnøyaktighet spesifiseres for hver dokumentasjonstype.
Stedfestingsnøyaktighet deles i følgende kategorier:
≤+/- 2 cm
● Høy presisjon
● God presisjon:
+/- 3 til 6 cm
● Middels presisjon:
+/- 6 til 20 cm
● Lav presisjon:
> 20 cm

2.9 Dokumentasjonens innhold og detaljering
I beskrivelsen til hver dokumentasjonstype fremgår det hva den skal inneholde. Krav til
dokumentasjonens innhold er gitt i Statens vegvesens håndbøker, krav til detaljering varierer
med prosjektfase. Prosjekterende har ansvar for å koordinere- og ta hensyn til innhold andre
fagdomeners leveranser under prosjektering av sitt fag, slik at geometri og tekniske
krav/egenskaper harmonerer.

2.10 Dataformat
2.10.1 Datafiler
● Dokumentasjon i datafiler skal leveres på programvarens originalformat, det vil si
det dataformatet som programvaren normalt lagrer data på.
● Dokumentasjonen skal i tillegg leveres på et åpent, standardisert format.
● Øvrige krav til dataformat er gitt i beskrivelsen til hver dokumentasjonstype.
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2.10.2 Databaser
Databaser som inneholder dokumentasjon om vegprosjekter skal organiseres etter
prosjektstrukturen slik den er definert i kapittel 1.1.2. Innholdet i databaser skal videre
kategoriseres i dokumentasjonstyper slik de er definert her.

2.11 Metadata
2.11.1 Påkrevde metadata
Metadata knyttes til datafiler etter regler gitt her:
● OGC LandInfra Conceptual Model
● SOSI
● Hvilke metadata som skal følge dataleveranser er gitt her

2.11.2 Levering av metadata
Metadata kan leveres på følgende måter:
●
●

som metadata til datafiler
som tekst i tittelfelt eller i dokument vedlagt dataleveransen

2.12 Navnekonvensjoner
2.12.1 Generelle krav til navngiving
●
●
●
●
●

Navn skal være intuitive og ikke baseres på koder
Det skal ikke være mellomrom i navn
Navn skal ikke inneholde æ (ae), ø (oe) og å (aa).
Bruk understrek til å skille tema i filnavnet
Bruk bindestrek til å skille ord i tema

2.12.2 Navngiving av datafiler
●
●
●

Datafiler skal gis fornavn og etternavn skilt med punktum
Fornavn skal beskrive hva filen inneholder, etternavn angir dataformat
Spesielle krav til filnavn gis i beskrivelsen til den enkelte dokumentasjonstypen

2.12.3 Navngiving i databaser
● hovedprosjekt navngis med hovedprosjektnavn og hovedprosjektnummer
● delprosjekt navngis med delprosjektnavn og delprosjektnummer
● prosjektfaser navngis med prosjektfasens navn og prosjektfasenummer
●

krav til navngiving av komponenter i modeller er beskrevet i kapittel 4.1.4
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2.12.4 Bruk av stedsnavn ved navngiving av dokumentasjon
●
●

Navnsetting som omfatter stedsnavn skal være i samsvar med bestemmelsene i ”Lov
18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn”
Stedsnavn skal være i samsvar med Sentralt stedsnavnsregister

2.13 Bestilling av dokumentasjon
2.13.1 Bruk gjeldende mal for konkurransegrunnlag
Dokumentasjon av vegprosjekter bestilles med Statens vegvesens maler for
konkurransegrunnlag. I prosjektets konkurransegrunnlag beskrives:
● Hvilke grunnlagsdata som gjelder for oppdraget
● Hvilke dokumentasjonstyper som skal utarbeides som del av oppdraget
● Hvilken detaljeringsgrad dokumentasjonen skal leveres med

2.13.2 Grunnlagsdata skal legges ved konkurransegrunnlaget
Oppdragsgiver skal levere grunnlagsdata med konkurransegrunnlag uavhengig av
prosjektfase. Grunnlagsdata skal ha god nok kvalitet til at tilbyder kan kalkulere pris og
gjennomføre sitt oppdrag med de kvalitetskrav som er forutsatt i konkurransegrunnlaget.
Følgende grunnlagsdata skal leveres når de foreligger:
● Kvalitetssikrede og oppdaterte grunnlagsdata fra geonorge.no og andre
dataforvaltere
● Grunnlagsdata registrert av vegprosjektet
● Dokumentasjon fra foregående prosjektfaser
○ Modeller
○ Tegninger
○ Prosjektert grunnlag for tegninger
○ Plandokumenter (f.eks vedtatt reguleringsplan)
○ Rapporter

2.13.3 Krav til leveranser varierer med prosjektfase
●

Dokumentasjonstyper og detaljnivå som skal utarbeides varierer med prosjektfase
○ Se oversikt her:

2.13.4 Krav til kompetanse
Eventuelle krav til kompetanse/erfaring spesifiseres i beskrivelsen til dokumentasjonstypene.

2.14 Kontroll av dokumentasjon
Oppdragsgiver og utførende skal kontrollere at:
● dokumentasjon levert av oppdragsgiver oppfyller kvalitetskrav
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●

dokumentasjon levert av utførende oppfyller kvalitetskrav

Kontrollen skal foregå i fire trinn:
● Egenkontroll: Kontroll av kvaliteten på eget arbeid
● Kollegakontroll: En medarbeider kontrollerer arbeidet
● Tverrfaglig kontroll: Fagdisipliners dokumetasjon sammenstilles og kontrolleres
● Prosjektleders kontroll: Prosjektleder attesterer kvaliteten
Følgende kriterier skal kontrolleres
● Katalogstruktur, at filer er organisert iht. krav
● Datastruktur, at databaser er organisert iht. krav
● Filnavn
● Filformat
● Innhold, at dokumentasjonen dekker det den skal
● Geometritype og detaljnivå i geometribeskrivelsen til komponenter i modeller
● Koordinatsystem og høydereferansesystem
● Stedfestingsnøyaktighet på prosjektert eller innmålt geometri
● At det er samsvar mellom prosjekterte løsninger og krav i regelverk
● At løsningsvalg er hensiktsmessige og gjennomførbare
● At det ikke er kollisjon mellom komponenter i fagmodeller
● At det ikke er kollisjon mellom komponenter i fagmodeller og grunnlagsmodeller
● At komponentnavn og komponentkode er gitt for alle komponenter i modeller
● At komponentenes påkrevde egenskapsdata er levert i modeller
● At dokumentasjonen inneholder påkrevde metadata
● Alder, at dokumentasjonen ikke er utdatert

2.14.1 Dokumentasjonens gyldighet
Oppdragsgiver skal varsles og gjøre tiltak hvis utførende oppdager:
● feil eller mangler i dokumentasjon
● avvik mellom innhold i dokumentasjonstyper som beskriver samme komponent, f.
eks modell og teknisk beskrivelse

2.15 Godkjenning av dokumentasjon
2.15.1 Krav til godkjenning
●
●

●
●

Godkjenning skal være digital
Godkjenningen kan dokumenteres på følgende måter:
○ som metadata
○ som egenskapsdata
○ i tittelfelt eller tekstdokument
Dokumentasjon skal normalt godkjennes av oppdragsgivers prosjektorganisasjon
I noen tilfeller gjelder spesielle krav til kontroll og godkjenning, det spesifiseres i
beskrivelsen til dokumentasjonstypen.
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Oppdragsgiver skal godkjenne:
●
●
●

grunnlagsdata før de benyttes til modellering av grunnlagsmodeller.
prosjekterte data før de benyttes til vedtak/bygging/utførelse
sluttdokumentasjon/som utført data før de arkiveres/overleveres

2.16 Levering av dokumentasjon
2.16.1 Generelle regler for levering av dokumentasjon
●

●
●

Oppdragsgiver skal ha kontinuerlig innsyn i utførendes
○ prosjekterte dokumentasjon
○ som utfør dokumentasjon i byggefasen
Dokumentasjonen skal leveres digitalt til tidspunkt angitt i kontrakten
Levering kan innebære følgende for partene i prosjektet, hvilke metoder som skal
benyttes avklares i kontrakten for oppdraget:
○ Innsyn i dokumentasjon på annen parts server
○ Laste ned dokumentasjon fra annen parts server
○ Redigere dokumentasjon på annen parts server
○ Laste opp dokumentasjon til annen parts server
○ Levere fysisk medium med digital dokumentasjon til annen part
○ At en part presenterer dokumentasjon for annen part i møte

2.16.1.1 Levering av databaser
●
●

Dokumentasjon som lagres i databaser skal overføres til Statens vegvesens
databaser til tidspunkt angitt i kontrakten.
Innhold i databaser skal kunne eksporteres til åpne, standardiserte filformater.

2.16.1.2 Levering av datafiler
Datafiler skal leveres organisert i henhold til mal for katalogstruktur.

2.16.2 Varsling ved levering av dokumentasjon
●
●
●

Varsler skal være digitale og sporbare
Partene skal varsles når dokumentasjon leveres
Partene skal varsles hvis feil eller mangler i materialet oppdages

2.16.3 Endringer
Oppdragsgiver skal følge opp utførendes arbeid til intervaller spesifisert i kontrakten.
● Utførende skal presentere løsninger og status for oppdragsgiver i møter
● Basert på oppdragsgivers tilbakemeldinger utarbeides endringslister
● Endringslister skal ha koblinger til referansepunkt i modellene
● Endringer følges opp i henhold til fremdriftsplan
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2.16.4 Sluttdokumentasjon
Sluttdokumentasjon er den endelige leveransen av dokumentasjon i en prosjektfase.
Sluttdokumentasjon levert etter byggefasen kalles “som utført” dokumentasjon.
Sluttdokumentasjonen skal:
● Være godkjent av oppdragsgiver før partene løses fra prosjektfasens kontrakt
● Omfatte alle dokumentasjonstypene som inngår i prosjektfasens kontrakt

2.17 Lagring av dokumentasjon
Lagring er oppbevaring/tilgjengeliggjøring av dokumentasjon i pågående vegprosjekter.
● Lagring kan skje hos oppdragsgiver eller kontraktsparter
● Regler for lagring

2.18 Arkivering av dokumentasjon
Arkivering er oppbevaring/tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra avsluttede vegprosjekt.
● Arkivering skjer i arkiv- eller forvaltningssystemer
● Regler for arkivering

2.19 Rettigheter til dokumentasjon
Dokumentasjonen som utarbeides i vegprosjekter er finansiert over statsbudsjettet og kan
ha stor samfunnsmessig nytte i andre sammenhenger. Dokumentasjonen skal som
hovedregel gjøres tilgjengelig for andre samfunnsaktører.

2.19.1 Rettigheter til dokumentasjon levert av oppdragsgiver
●
●
●

Dokumentasjon vedlagt konkurransegrunnlag kan benyttes til å utarbeide pristilbud
Når kontrakt er undertegnet kan partene bruke dokumentasjonen til prosjektarbeid,
det vil si planlegging, prosjektering og bygging av veg, som angitt i kontrakten
Dokumentasjon vedlagt konkurransegrunnlag skal ikke benyttes i andre
sammenhenger uten avtale med oppdragsgiver

2.19.2 Rettigheter til dokumentasjon utarbeidet i vegprosjekter
●
●
●

Dokumentasjon som utarbeides av kontraktsparter i vegprosjekter er oppdragsgivers
eiendom
Det gjelder også dokumentasjon som utarbeides som følge av endringsordre,
endringsanmodninger eller avviksbehandling
Dokumentasjonen kan ikke benyttes i andre sammenhenger enn prosjektarbeid uten
avtale med oppdragsgiver
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3 Grunnlagsdata
3.1 Felles krav til grunnlagsdata
3.1.1 Definisjon av grunnlagsdata
Grunnlagsdata beskriver eksisterende situasjon med komponenter og tilstander på, under og
over bakken i prosjektområdet på et gitt tidspunkt. Grunnlagsdata kan beskrive
prosjektområdets:
● terreng
● geologi
● naturmangfold
● infrastruktur
● bebyggelse
● demografi
● med mer

3.1.2 Grunnlagsdatatyper
Oversikt over grunnlagsdata finnes her.

3.1.3 Formålet med grunnlagsdata
●
●
●
●
●
●
●

Ulike samfunnsaktører registrerer grunnlagsdata om Norge
Grunnlagsdata danner utgangspunkt for planlegging og gjennomføring av
vegprosjekter
Vegprosjekter starter med å samle og kvalitetssikre eksisterende grunnlagsdata
Det meste av grunnlagsdata er tilgjengelig via internett
Når grunnlagsdata ikke møter kvalitetskrav gjennomføres tilleggsregistreringer
Alle relevante forhold i prosjektområdet skal være dokumentert før planlegging
starter
Grunnlagsdata brukes til å prosjektere grunnlagsmodeller

Grunnlagsdata skal:
● gi gyldige opplysninger om eksisterende situasjon i prosjektområdet
● brukes som utgangspunkt for prosjektering av grunnlagsmodeller
● legge begrensninger- og gir premisser for:
○ korridorvalg
○ plangrep
○ tekniske løsninger
● ha god nok kvalitet til at planlegging og prosjektering kan utføres i henhold til
kvalitetskrav
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Figuren over viser at det er mange aktører som leverer og bruke grunnlagsdata.

3.1.4 Regelverk
3.1.4.1 Regelverk som gjelder for grunnlagsdata
Statens vegvesen er som følge av Norge digitalt- samarbeidet forpliktet til å levere data om
vegprosjekter, samt til å bruke tilgjengelige grunnlagsdata i vegprosjekter.
For stedfestet dokumentasjon gjelder følgende regelverk:
● Lovverk og forskrift:
○ Geodataloven
○ Geodataforskriften
● Nasjonale- og internasjonale avtaler:
○ Norge digitalt
○ Geovekst
○ NGIS
○ Inspire – regjeringen
○ Inspire - informasjonsside
● Nasjonale og internasjonale standarder:
○ SOSI
○ ISO TC-211
○ OGC LandInfra/InfraGML
○ Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag
● I tillegg kommer Statens vegvesens egne krav til stedfestet dokumentasjon i
planfaser, anbud, byggefasen og forvaltning, drift og vedlikehold.
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3.1.4.2 Kravstruktur i denne håndboken
Generelle kvalitetskrav gjelder hvis ikke annet er spesifisert for grunnlagsdatatypen.

3.1.5 Dekningsgrad i prosjektområdet
Grunnlagsdatas dekningsgrad angir hvor stor del av prosjektområdet en
dokumentasjonstype dekker. Grunnlagsdata skal dekke både inngrepssone og
visualiseringssone, øvrige krav gis i beskrivelsen til hver grunnlagsmodell.

3.1.6 Koordinatsystem
Stedfestede grunnlagsdata som foreligger i andre koordinatsystem enn det som er vedtatt
brukt i vegprosjektet, skal transformeres til prosjektets koordinatsystem før bruk.

3.1.7 Stedfestingsnøyaktighet
Krav til stedfestingsnøyaktighet for grunnlagsdata er gitt i beskrivelsen til hver
grunnlagsmodell og vurderes i forhold til risiko for feil i:
● analyser/planer som kan utløse risiko (f.eks historisk vannivå ved flom)
● reguleringsgrenser eller annen soneregulering som kan resultere i omprosjektering
● planvedtak som gir negative konsekvenser for miljøet (natur, klima osv)
● prosjekterte data som kan medføre kostnadsdrivende feil på anlegg
● mengdeberegning som kan medføre prisregulering
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3.1.8 Innhold og detaljering
Krav til innhold og detaljering i grunnlagsdata er definert av dataeier. Krav til hvilke
grunnlagsdata som skal benyttes i vegprosjekter er gitt i beskrivelsen til grunnlagsmodeller.

3.1.9 Dataformat
3.1.9.1 Dataformat for nedlastede grunnlagsdata
Vanligvis prioriteres formatene slik:
● GML-format benyttes hvis tilgjengelig
● SOSI-format benyttes når GML ikke er tilgjengelig
● WFS kan benyttes til visualisering, men ikke som beregningsgrunnlag
● Andre formater kan benyttes når ikke GML eller SOSI er tilgjengelig, eller når det
vurderes hensiktsmessig for datakvaliteten.

3.1.9.2 Dataformat for registrerte grunnlagsdata
●
●

●

Grunnlagsdata som registreres i vegprosjekter skal leveres på GML-format.
I tillegg skal følgende rå-data leveres på programvarens originalformat:
○ punktskyer fra skanning
○ data fra målebok
○ data registrert av maskiners sensorer
Bearbeidede/tolkede data leveres både på:
○ programvarens originalformat
○ åpent, standardisert format som spesifisert i kapittel 3

3.1.10 Metadata
3.1.10.1 Metadata for nedlastede grunnlagsdata
●
●

Digitale grunnlagsdata som lastes ned fra geonorge.no og andre kilder beholder
metadata fra dataeier og skal ikke tilføres nye.
Krav til kvalitet og kontroll av metadata er gitt i beskrivelsen til grunnlagsmodellene.

3.1.10.2 Metadata for registrerte grunnlagsdata
Krav til metadata for grunnlagsdata som registreres av vegprosjekter er gitt i kapittel 3.1.
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3.1.11 Navngiving av grunnlagsdata
Grunnlagsdatafiler navngis slik:
● Prefiks: gd_
● Fagtema: temanavn iht. geonorge.no_
● Datasett: datasettnavn iht. geonorge.no_
● (Beskrivelse: Fritekst, beskriver innholdet - frivillig)
● Prosjektfasenummer: 123456-01
● Skilletegn . (punktum)
● Format: GML
Eksempel: gd_samfunssikkerhet_flomsoner_Helleland_123456-01.gml

Bildet over viser kategorier av fagtema på geonorge.no

3.1.12 Bestilling av grunnlagsdata
●
●

Oppdragsgiver skal bestille og kvalitetssikre grunnlagsdata
Hvis utførende rådgivere eller entreprenører har behov for andre grunnlagsdata eller
bedre kvalitet enn det som foreligger i konkurransegrunnlaget/prosjektet, skal
behovet meldes til oppdragsgiver.

Grunnlagsdata er ikke nødvendigvis standardiserte, og datakvaliteten kan variere.
● Benytt beste tilgjengelige data.
● Gjennomfør ny registrering ved behov.
● Hvilke grunnlagsdata som skal bestilles er beskrevet i kapittelet “Innhold i modellen”
for hver grunnlagsmodell.
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3.1.13 Kontroll av grunnlagsdata
3.1.13.1 Nedlastede grunnlagsdata
Se krav i beskrivelsen til hver grunnlagsmodell. Hvis eksisterende grunnlagsdata ikke
oppfyller kvalitetskrav skal behov for ny registrering vurderes av fagfolk med relevant
kompetanse.

3.1.13.2 Registrerte grunnlagsdata
Krav til kontroll av registrerte grunnlagsdata er beskrevet i kapittel 3.

3.1.14 Godkjenning av grunnlagsdata
Oppdragsgiver ved prosjektleder skal godkjenne grunnlagsdata før prosjektering av
grunnlagsmodeller. Godkjenning skal baseres på vurderinger gjort av personer med relevant
fagkompetanse.

3.1.15 Levering av grunnlagsdata
●
●
●

Oppdragsgiver skal levere kvalitetssikrede grunnlagsdata med konkurransegrunnlag
Nye eller endrede grunnlagsdata skal leveres prosjektdeltakerne fortløpende
Registrerte grunnlagsdata leveres som beskrevet i kapittel 3.

3.1.16 Arkivering av grunnlagsdata
Eksisterende grunnlagsdata som er benyttet i prosjektet og grunnlagsdata som er registrert i
prosjektet skal arkiveres som del av sluttdokumentasjonen.

3.2 Grunnlagsdata fra forvaltningssystemer
3.2.1 Kilder til grunnlagsdata
Eksisterende data finnes på internett, i fagetaters interne, digitale arkiver eller papirakriver.
Eksisterende grunnlagsdata skal kvalitetssikres, og som regel må det utføres registreringer i
marka for å ha god nok beskrivelse av prosjektområdet.

3.2.1.1 Grunnlagsdata fra Geonorge
●
●
●

Datasett på geonorge.no er standardiserte i henhold til SOSI-standarden
Objekttyper, egenskapsdata, metadata med mer er definert i UML-modeller
Krav til dataleveranser basert på UML-modellene er gitt i produktspesifikasjoner

3.2.1.2 Grunnlagsdata fra Statens vegvesen
●

Se oversikt over Statens vegvesens grunnlagsdata her
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3.2.1.3 Grunnlagsdata fra øvrige dataeiere
●
●

Se oversikt over øvrige dataeieres grunnlagsdata her
Det kan også finnes papirarkiver med relevante data.
○ Grunnlagsdata på papirformat skal kvalitetssikres og digitaliseres før bruk.
○ Digitalisering innebærer skanning/prosjektering av innholdet.

3.3 Grunnlagsdata som registreres av vegprosjektet
3.3.1 Formål med registrering
Hvis grunnlagsdata eller informasjon som har betydning for planlegging og gjennomføring av
vegprosjektet mangler, skal vegprosjektet vurdere behov for nye registreringer. Behovet for
ny registrering skal vurderes av personer med relevant fagkompetanse.
Ny registrering skal vurderes hvis:
● Det ikke finnes relevante grunnlagsdata i kjente forvaltningssystemer/arkiver
● Det ikke finnes relevante data hos dataeiere/grunneiere
● Kvaliteten/dekningsgraden til eksisterende grunnlagsdata ikke oppfyller krav

3.3.2 Type registrering
Metoder for registrering av grunnlagsdata er beskrevet i kapittel 3.
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4 Registrering av data i vegprosjekter
4.1 Felles krav til registrering av data
4.1.1 Definisjon
Registrering er metoder som benyttes til å dokumentere egenskaper til fysiske objekter eller
tilstander i prosjektområdet til et vegprosjekt.
Relevante egenskaper kan for eksempel være objekters:
● plassering
● form
● kvantitet
● kvalitet
● tilstand

4.1.2 Formål med registrering av data
Registreringer utføres til flere formål, f. eks:
● når det mangler grunnlagsdata om et fagtema
● når grunnlagsdata ikke oppfyller kvalitetskrav
● for å dokumentere tilstander (stikkrenner, bruer)
● for å dokumentere utførelse i byggefasen

4.1.3 Regelverk
4.1.3.1 Regelverk som gjelder for registreringer
Krav til registreringsmetodikk, nøyaktighet og leveranser baseres på:
● Geodataloven
● Geodataforskriften
● SOSI-standarden
● Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag
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4.1.3.2 Kravstruktur i denne håndboken

4.1.4 Dekningsgrad i prosjektområdet
●
●

Registrering kan dekke både inngrepssone og visualiseringssone.
Personer med relevant fagkompetanse skal vurdere hva som er hensiktsmessig og
avgrense prosjektområdet i konkurransegrunnlaget for registreringsoppdraget.

4.1.5 Stedfestingsnøyaktighet
Krav til stedfestingsnøyaktighet skal beskrives i konkurransegrunnlaget for oppdraget.
Stedfestingsnøyaktigheten til registrerte objekter skal være god nok til at prosjektering av
prosjektfasen konkurransegrunnlag for entreprise kan utføres i henhold til krav.

4.1.6 Innhold
4.1.6.1 Organisering og koding av registrerte data
Registrerte objekter skal navngis og organiseres i henhold til:
gjeldende SOSI-standard for fagområdet i SOSI del 2.
Statens vegvesens definisjoner når objekttypen ikke er beskrevet i SOSI-standard

4.1.6.2 Krav til utførelse
●
●

Krav til utførelse er beskrevet for hver registreringstype.
Fagfolk med relevant kompetanse skal vurdere om leveransen skal omfatte
○ 3D-modellering av objekter basert på registreringsdata
○ kun registreringsdata
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4.1.7 Metadata
Når registreringsdata leveres i henhold til SOSI-standard for et fagområd, skal metadata
angis som spesifisert i standarden.

4.1.8 Godkjenning
Kravene i Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning for godkjenning og krav til som
bygd- og forvaltningsdokumentasjon gjelder for levering av sluttdokumentasjon for bru og
konstruksjoner.

4.2 Landmåling
4.2.1 Definisjon
Geodesi er vitenskapen knyttet til jordas form og størrelse. Geodesien danner grunnlag for
oppmålingsarbeid, der landmåling er en metode. Landmåling er oppmåling av terrenget med
et instrument, med tilhørende beregning i et plant kart.

4.2.2 Formål
Landmåling kan blant annet brukes til:
● innmåling av eksisterende objekter
● eiendomsmålinger
● innmåling av utførte objekter på anlegg

4.2.2.1 Registrering av grunnlagsdata med landmåling
Landmåling benyttes blant annet til registrering av grunnlagsdata når:
● det ikke finnes grunnlagsdata for et fagtema
● grunnlagsdata ikke oppfyller kvalitetskrav
● det er behov for mer detaljert geometri
● detaljer i terrenget ikke kan beskrives nøyaktig basert på punktskyer fra skanning

4.2.2.2 Landmåling i byggefasen
I byggefasen benyttes landmåling til følgende formål:
● dokumentere bygde/utførte komponenters form og plassering
● dokumentere mengder som fjernes/tilføres/transporteres/deponeres

4.2.3 Registreringsmetodikk
Registreringsmetodikk tilpasses nøyaktighetskrav, valget står mellom:
● totalstasjon
● satellittbasert posisjonering
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4.2.3.1 Krav til utførelse
●
●
●

Landmåling utføres iht. Kartverkets standarder.
Landmåling bør primært utføres på barmark.
I konkurransegrunnlag for landmålingsoppdrag spesifiseres krav til
○ stedfestingsnøyaktighet
○ utførelse

4.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
Krav til stedfestingsnøyaktighet gis i konkurransegrunnlaget for oppdraget.

4.2.5 Dataformat
Innmålingsdata leveres på GML-format iht. SOSI standard

4.2.6 Bestilling
I konkurransegrunnlaget opplyses det om formålet med oppdraget:
● innmåling av terreng
● innmåling av øvrige objekttyper
● bearbeiding av innmålingsdata
○ klassifisering
○ vektorisering
○ modellering
● oppdatering av terrengmodell
Følgende grunnlagsdata skal følge med bestilling:
● prosjektets inngrepssone og visualiseringssone på kart eller i modell
● opplysninger om prosjektets koordinatsystem for grunnriss og høyde
● prosjektets terrengmodell dersom denne finnes
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4.3 Skanning
4.3.1 Definisjon
Skanning er oppmåling av terrengoverflaten eller andre objekttyper med laserskanner.
Skanneren kan være:
● luftbåren (fly, helikopter, drone)
● montert på stativ på bakken
● montert på kjøretøy eller anleggsmaskin.
● montert på båt ved registrering av sjøbunn med multistråleekkolodd

4.3.2 Formål
I vegprosjekter brukes skanning til å registrere
● eksisterende terreng
● endret terreng
● objekter over og under vann (f. eks fylling, masseuttak, konstruksjoner)
Punktskyene som skapes danner, sammen med andre innmålingsdata, grunnlag for å
prosjektere digital geometri som beskriver terrengoverflater og andre objekttyper.

4.3.3 Registreringsmetodikk
4.3.3.1 Krav til utførelse
Skanning bør utføres før spiring og lauvsprett på våren, og skal uansett utføres på barmark.
Snølag og tett vegetasjonsdekke kan hindre laseren i å trenge ned til terrengoverflaten.
Før skanning skal det opprettes kontrollflater. En kontrollflate defineres av et sett 3D-punkter,
hver av dem innmålt med minst to uavhengige målinger.
Oppgaver forbundet med skanning av terreng skal utføres i denne rekkefølgen
● Vurder kvalitet på fastmerker i området
● Vurder kvalitet på eksisterende høydedata (f.eks: hoydedata.no) for prosjektområdet
● Bestem hvilke områder som skal klassifiseres som inngrepssone.
● Bestem nøyaktighetskrav for inngrepssone.
● Vurder om skanneoppdraget skal omfatte både visualiseringssonen og
inngrepssonen
● Bestill skanning

4.3.3.2 Klassifisering av punkt
Ved luftbåren laserskanning i områder med overheng og høye eksisterende fjellskjæringer
må det tas spesielle hensyn ved klassifisering .
4.3.3.2.1 Klassifisering av punkt skannet i overheng
●

Overheng er definert som punkter med like grunnriss-koordinater (x,y), ulik høyde(z)
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●
●
●
●

Oppdragstaker skal påvise områder som inneholder overheng
Laserpunkt skal gis klassen “Overheng”
Klassen ”Overheng” henter punkter fra klassen ”Ikke bakke” for å få med overheng
Dette er til dels automatisk, men i stor grad en manuell jobb

Oransje punkt er klassifisert som ”bakke”, grønne som ”ikke bakke”.

Oransje punkt er klassifisert som ”bakke”, grønne som ”ikke bakke”.
4.3.3.2.2 Luftbåren laserskanning av høye skjæringer
●
●
●
●

Høye eksisterende skjæringer kan ha betydning for hvordan skanningen utføres
Oppdragsgiver skal levere digital kartskisse som dokumenterer høye skjæringer
Områder med høye skjæringer angis med polygon i prosjektets koordinatsystem
Leverandør av laserskanningen får dermed bedre mulighet til å planlegge jobben
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Klassifisering av skjæring. Oransje punkt er klassifisert som ”bakke”, grønne som ”ikke
bakke”.

Klassifisering av skjæring. Oransje punkt er klassifisert som ”bakke”, grønne som ”ikke
bakke”.

4.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
Datafangst skal utføres med en presis laserskanner, LIDAR, med nøyaktighet bedre enn 1
cm som er stedfestet med nøyaktighet 1-2 cm.
Ved datafangst til konstruksjon av terrengmodell gjelder følgende:
1. Nøyaktighet i forhold til geodetisk referanseramme, det vil si hvor nøyaktig
komponenten er stedfestet i prosjektets koordinatsystem i grunnriss og høyde
2. Punkttetthet pr m2
3. Nabonøyaktighet i en punktsky
De to siste beskriver til sammen en målings presisjon.

4.3.5 Bestilling
I konkurransegrunnlaget opplyses det om formålet med oppdraget:
● skanning av terreng
● skanning av øvrige objekttyper
● bearbeiding av punktsky (klassifisering, siling, modellering med mer)
● utarbeide/oppdatere terrengmodell
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Følgende grunnlagsdata skal følge med bestilling:
● prosjektets inngrepssone og visualiseringssone på kart eller i modell
● opplysninger om prosjektets koordinatsystem for grunnriss og høyde
● fastmerker som skal benyttes
● prosjektets terrengmodell om denne finnes
● oversikt over områder med overheng og høye skjæringer hvis det er utarbeidet
Det skal opplyses om hvilke kvalitetskrav som gjelder:
● Krav til stedfestingsnøyaktighet
● Antall kontrollflater
Fagfolk med relevant kompetanse skal vurdere om det er behov for innmåling fra bakken
med totalstasjon, bil, bakke-skanner eller andre metoder i tillegg til luftbåren skanning for å
oppnå god nok nøyaktighet i inngrepssonen.
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4.4 Geologisk kartlegging
4.4.1 Definisjon
Geologisk kartlegging omfatter registrering av:
● bergart
● strukturer
● sprekkegeometri
● bruddsoners orientering og bredde
● eventuell leire
Spenningsforhold og vannlekkasjer skal vurderes og registreres.

4.4.2 Formål
●
●

Geologisk kartlegging skal utføres der det planlegges ny vegkorridor
I områder hvor det planlegges tunnel og større konstruksjoner gjelder spesielle krav
til kartleggingen

4.4.3 Krav til innhold
Følgende standarder og UML-modeller er relevante:
● Geologi generell del 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0
● Geofysikk 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0
● Geokjemi 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0
● Geologiske verneverdige objekter 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0
● Geotekniske undersøkelser 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0
● Geovitenskapelige undersøkelser 4.0:2006 (pdf), UML-modell 4.0

4.4.4 Dekningsgrad
Geologiske forhold i visualiseringssonen kan ha betydning for inngrepssonen, hvor stort
område som skal dekkes av geologisk kartlegging må vurderes av fagfolk med relevant
kompetanse.

4.4.5 Registreringsmetodikk
●
●
●

Krav til geologisk/Ingeniørgeologsik kartlegging står i N200 Vegbygging med
tilhørende retningslinjer og veiledere.
For tunneller finnes spesielle krav i N500 Vegtunneler.
For bruer finnes spesielle krav i N400 Bruprosjektering
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4.5 Målinger
4.5.1 Definisjon
Gjelder måling hvor formålet er å bestemme kvantitet, f. eks:
● Trafikkmengder
● Støynivåer
● Rystelses-nivåer
● Vannlekkasjer og permeabilitet i tunnel
● Forurensingsnivåer

4.5.2 Formål
Følgende standard målinger er definert:
Sett inn:
● Måletype 1
● Måletype 2
● Måletype n

4.5.3 Krav til innhold
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4.6 Inspeksjon
4.6.1 Definisjon
Inspeksjon innebærer at fagfolk inspiserer, registrerer og dokumenterer forekomster og
tilstander.

4.6.2 Formål
Inspeksjon av bruer og ferjekaier, se håndbok N401/R411 Bruforvaltning

4.6.3 Krav til innhold
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4.7 Befaring
4.7.1 Definisjon
Befaring og registrering innebærer at fagfolk befinner seg fysisk i marka og ser
på/registrerer/dokumenterer forekomster og tilstander.

4.7.2 Formål
Befaring for å registrere grunnlagsdata.
●

Naturfaglig kartlegging kan gjelde:
○ datasett som er definert i geonorge, men hvor dekningsgrad/alder etc. er
dårlig/mangelfull (eksempelvis naturtyper)
○ andre datasett som er hører med i de faglige analysene for fagtemaet.
Vurdering av nødvendig datafangst må gjøres i alle prosjekter.

●

Befaring for å kontrollere kvalitet på utførelse i byggefasen
○ Anleggsbefaring

4.7.3 Krav til innhold
Naturfaglig kartlegging:
● Selve kartleggingen skal møte kravene beskrevet i
○ Miljødirektoratets M-1941
○ Statens vegvesen håndbok V712.
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4.8 Registrering i byggefasen
4.8.1 Definisjon
Entreprenør skal dokumentere kvalitet på- og omfang av utført arbeid i byggefasen med
landmåling, skanning eller annen registreringsmetode.
Entreprenør skal registrere, dokumentere og rapportere:
● hva som er utført
● at plassering og utførelse av komponenter er i henhold til prosjekterte planer
● mengder som tas ut, fylles, transporteres eller deponeres ved terrengarbeid
● endringer i forhold til planlagte løsninger

4.8.2 Formål
4.8.2.1 Dokumentere at plassering og utførelse er i henhold til kontrakt
● Data fra landmåling/skanning/annen registreringsmetode skal dokumentere at det
er samsvar mellom objekters prosjekterte plassering/geometri og objekters
plassering/utførelse i terrenget
● Registreringsdata skal kunne sammenstilles med prosjektert geometri i modell
● Objekter med større avvik mellom prosjektert- og utført geometri enn tillatte
toleransekrav skal kunne vises isolert i modell

4.8.2.2 Dokumentere utførte mengder angitt i målebrev
● Data fra landmåling/skanning/annen registreringsmetode skal dokumentere
mengder som oppgis i målebrev

4.8.2.3 Som grunnlag for oppdatering av fagmodeller til «som utført»
● Data fra landmåling/skanning/annen registreringsmetode skal dokumentere
objekters nye plassering/geometri etter aksepterte endringer eller avvik

4.8.3 Dekningsgrad
Dekningsgrad beskrives i konkurransegrunnlaget for oppdraget.

4.8.4 Stedfestingsnøyaktighet
●
●

Når det utføres registrering for å dokumentere utførte komponenters plassering,
gjelder toleransekrav i håndbok R761 og R762 Prosesskoden.
Registreringsmetodikk og målemetode må være nøyaktige nok til å dokumentere
toleransekrav for komponentene som måles.
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4.8.5 Innhold
4.8.5.1 Komponenter som skal registreres
Generelle krav til hva som skal registreres/måles i marka er definert i R761 Prosesskoden.
Hva som skal registreres/måles i hvert prosjekt fremgår av kontrakten.

4.8.5.2 Dokumentasjon av utført registrering
Dokumentasjon kan leveres på tre måter:
1 Som fagmodeller med reviderte komponenter
● Entreprenøren omprosjekterer/erstatter komponenter i modeller
● Modellene leveres oppdragsgiver for kontroll/godkjenning
2 Med nok innmålinger til at byggherre kan oppdatere fagmodellene
● Innmålingene av en komponent (for eksempel en VA-ledning) skal leveres som
sammenhengende geometri, og det skal ikke være brudd eller overlapp mellom
elementene som utgjør den geometriske beskrivelsen av komponenten.
● Hvis innmåling gjøres i flere etapper, skal registrert geometri fra hver etappe
kobles sammen før levering.
● Utførte komponenter med avvik mellom innmålt og prosjektert geometri større
enn toleransekrav skal kunne identifiseres og vises isolert i modell
● Ved avvik skal byggherrens avvikshåndtering avgjøre om avviket godtas eller om
det er behov for ombygging.
● I tilfeller hvor komponenter ikke har toleransekrav i styrende dokumenter, utføres
innmålinger basert på prinsippet om at rettvinklet, maksimal avstand fra korde til
linje (pilhøyde) skal være mindre enn 10 cm.

● Geometrien leveres som punkt og linjedata, og i tillegg som TIN-modell når
innmålingsdata beskriver flater (terrengoverflate, avdekket fjelloverflate med mer).
● Punktskyer eller innmålingsdata som ligger til grunn for TIN-modeller og annen
geometri skal også leveres.
● Innmålingsdata som beskriver ledninger leveres som hele ledningsstrekk fra kum
til kum.
● Innmålingsdata som beskriver bunn og topp kum leveres sammen, og først når
topp kum er etablert.
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3 Som bearbeidede data fra skanning
● Det er ikke tilstrekkelig å levere en punktsky, entreprenøren må foreta siling av
punktskyen og skape vektorisert geometri som beskriver komponentene.
● Innmålinger av flater, f. eks avdekket fjellflate, leveres som TIN-modeller, i tillegg
leveres punktskyen eller innmålingsdata som ligger til grunn for trianguleringen.

4.8.6 Registreringsmetodikk
Innmåling/registrering av utførte komponenter kan, avhengig av krav til målenøyaktighet,
utføres med:
● skanning
● landmåling
● med utstyr montert på anleggsmaskin
Valg av registreringsmetode avklares i prosjektets konkurransegrunnlag, metode må
oppfylle krav til målenøyaktighet for objektet som skal dokumenteres.

4.8.7 Dataformat
● Data registrert med landmåling, skanning og øvrige datafangstmetoder leveres
på GML-format iht. SOSI standard eller på LandXML-format.
● Prosjekterte data som leveres sammen med registrerte data (f. eks TIN-modeller)
leveres på prosjekteringsverktøyets originalformat og på åpent format.
● Rapport om egen kvalitetskontroll leveres som utskrift, ikke skannet, på PDF-format.

4.8.8 Metadata
Objekttyper som registreres gis metadata iht. SOSI-standard.

4.8.9 Filnavn

4.8.10 Bestilling
Følgende avklares i bestillingen:
● Hvilke komponenter som skal registreres
● Registreringsmetode
● Hvordan data skal leveres

4.8.11 Kontroll
Kontroll av at plassering og utførelse er i henhold til prosjekterte løsninger:
● Entreprenør skal fortløpende dokumentere resultater av egen kvalitetskontroll
● Entreprenøren skal dokumentere avvik mellom utført og prosjektert geometri
● Registreringsdata settes inn i fagmodell, slik at samsvar mellom utført og prosjektert
geometri kan kontrolleres visuelt/maskinelt.
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●
●
●

Komponenter med avvik i utførelse utover toleransekrav markeres i modellene
Levering skjer som beskrevet i kapittel 3.8.12
Avvik rapporteres med avviksmeldinger

4.8.12 Godkjenning
●
●
●

Entreprenørens rapportering benyttes som grunnlag for å avgjøre om komponenter
godkjennes «som utført» eller ikke.
Byggherre skal varsle entreprenør om komponenter som ikke godkjennes
Komponenter som ikke godkjennes blir gjenstand for avvikssøknad eller
endringsanmodning.

4.8.13 Levering
●

●
●
●
●
●

●
●

Byggherre skal ha kontinuerlig innsyn i registrerte data som dokumenterer
○ Mengder angitt i målebrev
○ At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav
Data skal tilgjengeliggjøres på server med web-grensesnitt for innsyn
Registrerte data skal kunne ses sammen med prosjekterte data i innsynsløsningen
Løsningen skal dokumentere avvik utover toleransekrav mellom prosjektert og utført
For komponenter utført med avvik utenfor toleransekrav skal det sendes
avvikssøknad
Byggherrens behandling av avvikssøknader avklarer om avvik
○ aksepteres
○ medfører ombygging eller omprosjektering
Løsningen skal tillate nedlasting av datasett med innmålingsdata på GML-format
Alle innmålingsdata skal leveres “som utført” på GML-format iht. SOSI standard
eller på LandXML-format.
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5 Modeller
5.1 Felles krav til modeller
5.1.1 Definisjon
Modeller prosjekteres for å dokumenterer eksisterende situasjon, planlagte inngrep eller
utført situasjon. Modeller bygges opp av komponenter som beskrives med 3D-geometri og
øvrige egenskapsdata. Komponentene kan beskrive fysiske objekter eller tilstander.

5.1.1.1 Modelltyper
Følgende modelltyper er definert
● Grunnlagsmodell
○ beskriver eksisterende situasjon for ett fagtema
● Situasjonsmodell
○ beskriver eksisterende situasjon for samtlige fagtema
● Fagmodeller
○ beskriver planlagt situasjon for et fagtema
● Tverrfaglig modell
○ beskriver planlagt situasjon for samtlige fagtema
● Samordningsmodell
○ beskriver planlagt situasjon satt inn i eksisterende situasjon

5.1.2 Formål
Formålet med å prosjektere modeller:
● Modeller skal visualisere planlagte inngrep
● Modeller skal forenkle kvalitetssikringen
● Data fra modellene skal kunne benyttes i veganleggets livsløp
● Priskalkulasjon skal skje med utgangspunkt i modelldata
● Negative konsekvenser av et planlagt vegprosjekt skal dokumenteres, f. eks for:
○ natur
○ klima
○ mennesker
● Samfunnsøkonomiske gevinster skal dokumenteres
● Modeller skal danne grunnlag for kostnadseffektiv gjennomføring av vegprosjekter:
○ realistiske fremdriftsplaner
○ effektiv bygging med maskinstyring og andre moderne produksjonsmetoder
Modellene, eller data fra modellene, skal brukes til:
● utvikling av planforslag og tekniske løsninger
● kommunikasjon med prosjektdeltakere, publikum og beslutningstakere
● kvalitetskontroll
● analyser av fagtema
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●
●
●
●
●
●

mengdeberegning og andre tekniske beregninger
beregning og håndtering av masser
produksjon av resultatdata
stikning, maskinstyring, prefabrikkering med mer i byggefasen
oppdatering av forvaltningssystemer, f.eks NVDB
oppdatering av forvaltningsdata iht. Norge digitalt - samarbeidet

5.1.3 Regelverk
5.1.3.1 Regelverk som gjelder for modeller
Regler for prosjektering av modeller gis i Statens vegvesens håndbøker.

5.1.3.2 Kravstruktur i denne håndboken

5.1.4 Dekningsgrad i prosjektområdet
●

●

●

Disse modelltypene skal vanligvis dekke både inngreps- og visualiseringssone:
○ Grunnlagsmodell
○ Situasjonsmodell
○ Samordningsmodell
Disse modelltypene prosjekteres vanligvis innenfor inngrepssonen:
○ Fagmodell
○ Tverrfaglig modell
Spesielle krav til dekningsgrad er gitt for hver modelltype

5.1.5 Koordinatsystem
Komponenter i modeller skal refereres til prosjektets koordinatsystem for grunnriss og
høyde.

5.1.6 Stedfestingsnøyaktighet
Spesielle krav til stedfestingsnøyaktighet er gitt for hver modelltype.
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5.1.7 Innhold
Spesifikke krav til hvilke komponenter som skal inngå gis i beskrivelsen til hver modelltype.

5.1.7.1 Komponenter i modeller
Modeller bygges opp av følgende komponenter:
● Delmodell: En definert del av modellen, f. eks vegmodell fra-til profilnr.
● Elementsamling: En definert samling elementtyper, f. eks “vegkropp”.
● Elementtype: Et definert element, f. eks “slitelag”
Komponentene kan beskrive:
● fysiske objekter
● tilstander
Komponenter i modeller skal ha:
● entydig navn
● et sett med egenskapsdata som beskriver dem
Komponenters geometribeskrivelse er egenskapsdata:
● en komponent kan beskrives med flere geometrityper (punkt, solid mm)
● all geometri skal prosjekteres i prosjektets koordinatsystem for grunnriss og høyde
Komponenter kan beskrive:
● relasjoner til andre komponenter
● prosjekteringsregler
● design-parametere

5.1.7.2 Egenskapsdata til komponenter
●
●
●
●

Komponentenes navn og egenskaper gis som egenskapsdata til komponenter
Hvilke egenskaper en komponent kan ha defineres i UML-modellen for fagmodellen
Hvilke egenskaper som skal tildeles bestemmes i kontrakten for oppdraget
Følgende egenskaper er definert i OGC LandInfra Conceptual model:
○ FeatureID: Tildeles av programvare
○ Name: Navnet på komponenten
○ Description: Definisjon av komponenten
○ SpatialRepresentation: Geometri og stedfesting
○ LinearlyReferencedLocation: Lineær referanse
○ Property: Egenskapsdata som kan eller skal tilordnes komponenten
○ propertySet: Sett av egenskapsdata som kan/skal tilordnes komponenten

5.1.7.2.1 Felles krav til egenskapsdata
Her er oversikt over egenskapsdata som skal/kan gis som atributt “Property” eller
“PropertySet”.
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5.1.7.3 Informasjonsmodell
●
●

Hvilke komponenter med tilhørende egenskaper som inngår i en
dokumentasjonstype beskrives i en informasjonsmodell.
Informasjonsmodellene modelleres i UML etter regler utarbeidet av:
○ ISO/TC-211
○ Kartverket
○ OGC (LandInfra/InfraGML)
○ Statens vegvesen

5.1.8 Prosjekteringsregler
5.1.8.1 Forutsetninger
●

Prosjektering skal utføres
○ i henhold til gjeldende regelverk
○ basert på kvalitetssikrede grunnlagsdata

5.1.8.2 Resultater
●

Prosjekteringen skal dokumentere
○ eksisterende forhold i prosjektområdet i grunnlagsmodeller
○ planløsninger og tekniske løsninger i fagmodeller
○ komponenters plassering og plassbehov i forhold til andre komponenter
○ komponenters form og funksjon med geometri og øvrige egenskapsdata
○ at kvalitetskrav er fulgt

5.1.8.3 Prosjektering av geometri
Komponenter i modeller kan beskrives med ulike geometrityper til ulike formål.
Komponenter i grunnlags- og fagmodeller skal ha geometri som viser:
● komponentens plassering i terrenget referert i prosjektets koordinatsystem
● komponentens plassbehov i terrenget og i forhold til andre komponenter
● komponentens utvendige form
● sammenkobling med- eller avslutning mot andre komponenter (grensesnitt)
● terrenginngrep
● kalkulasjon av mengder (antall, volum, løpemeter osv) for kostnadsberegning
● i prosjektfasen konkurransegrunnlag skal det prosjekteres geometri til:
○ kalkulasjon av mengder tilpasset prosesskoden
○ maskinstyring
○ stikning
○ fagarbeideres bruk av data i felt
○ forvaltningssystemer
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Geometrityper

Figuren viser tillatte geometrityper i standarden OGC LandInfra conceptual model

5.1.8.4 Detaljeringsgrad
Detaljeringsgraden til geometrien skal tilpasses formålet.
Krav til detaljering og innhold i modeller er et produkt av følgende faktorer:
● prosjektfase
● om komponenten ligger i visualiseringssone eller inngrepssone
● komponenttype
● lokale forhold i prosjektområdet (geologi, topologi, kompleksitet osv)
Komponenter kan prosjekteres med forenklet geometri når det ikke går på bekostning av:
● forståelsen av hva komponenten representerer
● beregning av plassbehovet til komponenten
● mengdeberegning/priskalkulasjon
● trafikksikkerhet som følge av fri sikt og HMS
● forståelsen av hvordan komponenten kobles sammen med øvrige komponenten
● forståelsen av hvordan komponenten skal bygges, utføres eller plasseres
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●

kvaliteten på stikningsdata og maskinstyringsdata

Komponenter med standardiserte krav til geometri (f. eks skiltplate for vikepliktskilt) kan
vises forenklet, forutsatt at komponenten har henvisning til nøyaktig geometri
(standard-modeller, standard-tegninger, produktspesifikasjoner mm).

5.1.8.5 Presentasjon av innhold
●
●
●
●

Modelltyper skal kunne vises individuelt i situasjonsmodell, tverrfaglig modell og
samordningsmodell
Komponenter i modeller skal kunne vises individuelt og samlet
Modellenes innhold skal kunne vises i 3D, snitt og i plan.
Spesielle krav til presentasjon gis i beskrivelsen til hver modelltype.

5.1.8.6 Fullføringsgrad
Fullføringsgrad kan gis for:
● komponent
○ modelltype
○ delmodell
○ elementsamling
○ elementtype
●

prosjektfase
○ utredning
○ fylkesdelplan
○ kommunedelplan
○ reguleringsplan
○ konkurransegrunnlag
○ bygging
○ som utført

●

vegprosjekt
○ hovedprosjekt
○ delprosjekt

Fullføringsgrad defineres av tre egenskaper:
● FullføringsStatus
● Oppgave
● Vekting
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Figuren viser eksempler på hvordan egenskapstype fullføringsstatus, oppgave og vekting
kan konfigureres for å angi fullføringsgrad.

Eksempel:
Fullføringsgrad settes/beregnes for hvert element i elementsamlingen “Overbygning” og
“Underbygning”. Fullføringsgrad for komponenter som ligger høyere i hierarkiet
(Overbygning, Underbygning, Vegkropp) beregnes automatisk.
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Eksempel på aggregering av fullføringsgrad i regneark. Konseptet skal UML-modelleres og
testes i programvare. Klikk bildet for å teste konseptet regneark.
Fullføringsgrad skal kunne aggregeres fra:
● elementtyper til elementsamlinger/delmodell/grunnlagsmodell/fagmodell
● elementsamlinger til delmodell/grunnlagsmodell/fagmodell
● delmodeller til grunnlagsmodell/fagmodell
● grunnlagsmodell/fagmodeller til prosjektfaser
● prosjektfaser til delprosjekt/hovedprosjekt

5.1.8.7 Fremdrift
Fremdrift er avvik mellom forventet fullføringsgrad og faktisk fullføringsgrad.
Fremdrift kan f.eks visualiseres som %-andel av utførte oppgaver eller i dagsverk.

For å kunne beregne framdrift må egenskapsdata definert her registreres.
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5.1.9 Dataformat
●
●

●

●
●

●

Beregnings-/dimensjonerings-parametere for geometri skal følge med eksport til
åpent format når programvare har funksjonalitet som støtter slik eksport
Når beregnet geometri eksporteres til åpent format uten
beregnings-/dimensjonerings-parametere, skal det maksimalt være 3 mm avvik i
pilhøyde i grunnriss og høyde sammenlignet med kurver i originalformatet
Det tillates forenklet innhold i åpent format når:
○ formatet mangler komponent- og egenskapsdefinisjoner
○ formatet mangler geometridefinisjoner
○ prosjekteringsverktøy mangler eksportfunksjonalitet
Informasjon som eventuelt mangler i åpent format skal leveres med originalformatet.
Når modeller eller komponenter kobler til informasjon i databaser, objektbiblioteker
eller andre informasjonskilder utenfor modellen, skal denne informasjonen følge
leveransen også ved eksport til filformater.
Det tillates ikke å koble informasjon fra tredjeparts-databaser/løsninger til modeller
som utløser abonnements- eller lisensplikt.

5.1.10 Metadata
Krav til metadata for modeller er gitt her.

5.1.11 Navngiving av datafiler og databaser
5.1.11.1 Navngiving av datafiler
Når modeller lagres som datafiler, skal filene gis navn etter følgende prinsipp:
● Tema i filnavn skilles med understrek (_)
● Ord i tema skilles med bindestrek (-)
● Fornavn og etternavn skilles med punktum (.).
● Prefiks:
○ g (grunnlagsmodell)_
○ si (situasjonsmodell)_
○ f (fagmodell)_
○ t (tverrfaglig modell)_
○ sa (samordningsmodell)_
● Modellnavn: navn_ (f. eks veg_, landmåling_)
● (Beskrivelse (fritekst)_)
● Prosjektfasenummer: 123456k-01
● (Entreprisenummer:)
● Punktum .
● Filformat
Følgende elementer er valgfrie i filnavn:
● (Beskrivelse (fritekst)_)
● (Entreprisenummer:)
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Eksempler:
● f_veg_123456k-01.gml
● f_veg_.gml

5.1.11.2 Navngiving i databaser
Modeller i databaser navngis etter samme prinsipp som datafiler, men uten:
● Punktum
● Filformat
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5.2 Grunnlagsmodeller
5.2.1 Felles krav til grunnlagsmodeller
5.2.1.1 Definisjon
Grunnlagsmodeller beskriver eksisterende objekter på, under og over bakken i
prosjektområdet på et gitt tidspunkt i 3D. Grunnlagsmodeller utarbeides med utgangspunkt i
grunnlagsdata, og kan beskrive fagtema som terreng, geologi, naturforhold, infrastruktur,
bebyggelse, demografi med mer.

5.2.1.2 Formål
Grunnlagsmodeller visualiserer eksisterende situasjon i prosjektområdet i 3D. Med
eksisterende situasjon menes både fysiske komponenter, som terrengoverflate, infrastruktur
og vegetasjon, og tilstander som risiko eller vern. Grunnlagsmodeller brukes i analyser og
som grunnlag for planlegging, prosjektering og bygging.

5.2.1.3 Dekningsgrad
Grunnlagsmodeller skal dekke både inngrepssone og visualiseringssone.

5.2.1.4 Koordinatsystem
●
●

Grunnlagsdata skal transformeres til prosjektets koordinatsystem før prosjektering av
grunnlagsmodeller
Grunnlagsmodeller skal prosjekteres i prosjektets koordinatsystem

5.2.1.5 Stedfestingsnøyaktighet
●
●

Krav til stedfestingsnøyaktighet for grunnlagsdata er gitt i beskrivelsen til hver
grunnlagsmodell.
Hvis det er behov for data med bedre nøyaktighet enn de grunnlagsdata som
foreligger, skal det gjennomføres ny registrering.

5.2.1.6 Innhold
Grunnlagsmodeller skal kun inneholde eksisterende objekter og tilstander, ikke planlagte
objekter eller objekter som er resultat av analyse. Objekter prosjekteres med 3D-geometri og
beskrives med egenskapsdata.
5.2.1.6.1 Grunnlagsdata
Hvilke grunnlagsdata som skal inngå- og visualiseres i en grunnlagsmodell fremgår av
beskrivelsen til grunnlagsmodellen.
5.2.1.6.2 Informasjonsmodell
For hver grunnlagsmodell skal det utarbeides en UML-modell som definerer objekttyper og
egenskapsdata.
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5.2.1.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●
●

Kvaliteten på grunnlagsdata skal kontrolleres før modellering av grunnlagsmodeller.
Grunnlagsmodeller skal kun inneholde informasjon om eksisterende komponenter i
prosjektområdet
Endringer av eksisterende komponenter prosjekteres i fagmodeller
Grunnlagsdata som skal brukes i analyser/beregninger, eller som skal fjernes/endres,
skal ha 3D vektor-geometri.
Grunnlagsdata som kun skal visualiseres i modellen og ikke brukes til beregninger
kan ha raster-geometri
I beskrivelsen til hver grunnlagsmodell er følgende spesifisert:
○ Hvilke grunnlagsdata som skal inngå
○ Krav til stedfestingsnøyaktighet
○ Krav til geometrityper
○ Krav til dekningsgrad
○ Krav til metadata
○ Krav til dataformat

5.2.1.7.1 Bearbeiding av grunnlagsdata som mangler høyde (z-koordinater)
●
●
●
●

Nedlastede grunnlagsdata kan mangle høydedata (z-koordinater)
Krav til høydedata er gitt i beskrivelsen til den enkelte grunnlagsmodell
Hvis nøyaktig høydeangivelse er nødvendig for å oppfylle kvalitetskrav, skal det
gjennomføres ny registrering
Hvis nøyaktig høydeangivelse ikke er viktig kan grunnlagsdata modelleres på to
måter:
○ Rasterdata draperes over terrengoverflatemodellen
○ Komponenter modelleres med antatte høyder
■ Komponentene gis egenskapen HøydeAntatt
■ Komponenter skal kunne vises isolert i grunnlagsmodell

5.2.1.8 Metadata
Komponenter i grunnlagsmodeller arver metadata fra grunnlagsdata.

5.2.1.9 Kontroll
Før prosjektering av grunnlagsmodeller skal grunnlagsdata kontrolleres.
For kontroll av eksisterende grunnlagsdata gjelder følgende:
● Oppdragsgiver skal kontrollere eksisterende grunnlagsdata
● Kontrollen skal utføres av personer med relevant fagkompetanse
● Kontrollen skal gi oversikt over grunnlagsdata som ikke oppfyller kvalitetskrav
● Behovet for ny registrering vurderes av personer med relevant fagkompetanse
Kontrollen skal dokumentere følgende:
● Hvilke grunnlagsdata som er tilgjengelige i prosjektet
● Hvilke grunnlagsdata som ikke tilfredsstiller kvalitetskrav
● Hvilke grunnlagsdata som skal registreres av vegprosjektet
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5.2.1.9.1 Kvalitetskontroll av metadata
●
●

Krav til metadata er gitt av standarden: “SOSI produktspesifikasjoner – Krav og
godkjenning”, versjon 5.0 –august 2014, tabell 6.
Følgende metadata skal alltid kontrolleres:
● 48 Kontaktpunkt
● 58 datasettSpråk
● 60 temakategori
● 64 Utstrekning
● 343 GeografiskAvgrensningBoks
● 351 gyldighetTidsrom
● 300 publiseringsDato
● 89 prosessDato/etablering
● 57 datasettOppløsning
● 68 brukBegrensninger
● 70 tilgangRestriksjoner
● 71 brukerRestriksjoner
● 72 andreRestriksjoner
● 9 metadataEtableringsDato

●

I tillegg skal metadata definert i denne håndboken kontrolleres:
○ Dekningsgrad

●

Se beskrivelsen til hver grunnlagsmodell for spesifikke krav til metadata
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5.2.2 Befolkning
5.2.2.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om hvor folk bor og beskrive bomiljø i
prosjektområdet.

5.2.2.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om befolkning og kvaliteter/tilbud i
prosjektområdet, slik at informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.2.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.2.5 Innhold
Aktuelle tema:
●
●
●
●
●
●

Befolkningstetthet
Skoler og barnehager
Idrettsanlegg og fritidstilbud innendørs (utendørs dekkes av grunnlagsmodell
Friluftsliv)
Helseregioner
Tilgjengelighet for de med nedsatt funksjonsevne
By, tettsted, bygd, sentrumssoner

Aktuelle grunnlagsdata:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.2.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.3 Bygg
5.2.3.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om bygninger på, under og over terrengoverflate
og vann i prosjektområdet.

Illustrasjonen viser bygninger og installasjoner ved bygg

5.2.3.2 Formålet
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om bygninger, slik at informasjonen blir
tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.3.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
Inngrepssonen
Krav til stedfestingsnøyaktighet skal vurderes i det enkelte prosjekt og avklares i
konkurransegrunnlaget for oppdraget. I områder der planlagt veganlegg grenser mot bygg er
det behov for god presisjon.
Visualiseringssonen
Krav til stedfestingsnøyaktighet vurderes i forhold til hva bygningsdata i visualiseringssonen
skal brukes til. Normalt vil det ikke være behov for registrering utover eksisterende
grunnlagsdata.
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5.2.3.5 Innhold
Aktuelle tema:
●
●
●
●
●
●

Bolighus
Hytter
Næringsbygg
Bygg tilhørende samferdselsanlegg
Skoler og barnehager
Installasjoner ved bygg, f. eks:
○ murer
○ gjerder
○ hekker

Aktuelle grunnlagsdata:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet
○ Registrering av bygg utføres med landmåling eller skanning

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.3.6 Prosjekteringsregler
Bygg og installasjoner ved bygg prosjekteres som hovedregel med forenklet solid-geometri
basert på grunnlagsdata. Egenskapsdata som følger med grunnlagsdata skal kunne vises i
grunnlagsmodellen.
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5.2.4 Eiendom
5.2.4.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om eiendomsforhold i prosjektområdet.

5.2.4.2 Formålet
Grunnlagsmodellen skal visualisere eiendomsforhold i 3D, slik at informasjonen blir tatt
hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.4.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.4.4 Stedfestingsnøyaktighet
Middels presisjon

5.2.4.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Eiendomsgrenser
● Eiendommer
● Gårds- og bruksnummer

Figuren viser eksisterende eiendomsgrense og reguleringsgrense.
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Aktuelle grunnlagsdata:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet
○ Oppmåling av eksisterende eiendomsgrenser bestilles av kommunen

Informasjonsmodell:
● Sett inn lenke

5.2.4.6 Prosjekteringsregler
●
●
●

Eiendomsgrenser modelleres med geometritypen polygon
Eiendommer kan visualiseres som TIN-flater eller med egenskapsdata
Egenskapsdata:
○ Gårdsnummer
○ Bruksnummer
○ Grunneier
○ Rettighetshaver
○ Takstnummer (gjelder det bare fagmodeller?)
○ Klausulert areal (gjelder det bare fagmodeller?)
○ Avtaler (lenker)
○ Skjønnsforutsetninger

57

5.2.5 Forurensning
5.2.5.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise forurensede områder i luft, på og under terrengoverflaten og
under kote 0 i vann og sjø slik forurensning det er definert i Forurensninsloven § 6.

5.2.5.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om forurensing, slik at informasjonen blir
tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.5.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.5.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.5.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● forurenset grunn, herunder syredannende bergarter
● avløpsanlegg
● industrianlegg
● kostholdsområde
● radioaktiv forurensning, naturlig eller som følge av menneskelig aktivitet
● støy
● luftkvalitet
● lysforurensning
Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Det kan i tillegg være aktuelt med miljøgeologiske undersøkelser som identifiserer:
● potensial for grunnforurensning inkludert sediment
● forurensning i vannforekomster
● kartlegging av støysituasjon
● analyser av potensielle kilder til radioaktiv forurensning eller sur avrenning
Det skal avgjøres av fagfolk med relevant kompetanse i hvert enkelt prosjekt hvilke
undersøkelser og registreringer det er behov for.
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Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.5.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.6 Friluftsliv
5.2.6.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om friluftsområder og friluftsaktiviteter i
prosjektområdet.

5.2.6.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere data om friluftsområder og -aktiviteter, slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.6.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.6.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.6.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
Områder:
● naturområder
● idrettsanlegg
● lysløyper
● parker
● møteplasser
● torg og egnede byrom
● parker
● badestrender
● naustområder/ småbåthavner
● lekeplasser/akebakker
● øvrige utendørs oppholdssteder i byer og tettseder
● forbindelseslinjer for myke trafikanter
● nett for tursykling
Friluftsaktiviteter:
● tur
● trening
● hundelufting
● lek
● sosiale møter
● opplevelser
● arrangementer
● rekreasjon
● sykling
Aktuelle grunnlagsdata:
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Aktuelle grunnlagsdata:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.6.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.7 Grunnforhold
5.2.7.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen “Grunnforhold” skal vise informasjon om geologiske- og geotekniske
forhold på og under terrengoverflate og vann i prosjektområdet.

5.2.7.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere relevante grunnlagsdata om grunnforhold, slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering. Modellen kan dekke både
geologi og geoteknikk, og det skal fremgå av modellen hva som er løsmasser og berg.

5.2.7.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.7.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.7.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● alle utførte grunnundersøkelser
○ boringer
○ kjerneboringer
○ geofysiske undersøkelser
○ mm
● bergoverflate
● berg i dagen, bergblotninger
● lagdeling av ulike jordarter
● løsmasseoverdekning
● bergartsgrenser
● svakhetssoner/forkastninger med egenskapsdata og utstrekning
● representative strukturmålinger
● vann, bekker, myrområder
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Figuren viser grunnboringer utført langs vegstrekningen og triangulerte flater.
Rød flate=Bergl, Grønn=Humus, Gul=Matjord
Aktuelle grunnlagsdata:
● Geonorge.no
● Statens vegvesen
● Øvrige dataeiere
● Tilgrensende prosjekter
● Registrert av vegprosjektet
○ Aktuelle grunnundersøkelser:
■ boringer
■ kjerneboringer
■ geofysiske undersøkelser
Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.7.6 Prosjekteringsregler
Det skal skilles mellom måleresultater, faktiske observasjoner og tolkninger.
Usikkerheter i grunnlaget for modellerte komponenter må dokumenteres i modellen.
● Vurder om tema i kapittel 4.2.7.3 skal prosjekteres/visualiseres om geologi
● bergoverflate konstrueres med resultater av grunnundersøkelser og feltkartlegging
● løsmasseoverdekning prosjekteres som differansen mellom terrengmodell og
generert bergoverflate
● bergarter angis med egenskapsdata
● bergartsgrenser kalibreres med resultater av grunnundersøkelser og feltkartlegging
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Geometribeskrivelse
● Boringer modelleres enten som 3D-punkt eller som solid
● Bergoverflater modelleres som TIN
● Lagdeling i løsmasser modelleres som solid eller TIN

64

5.2.8 Kulturarv
5.2.8.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om kulturarv på, under og over terrengoverflate og
vann i prosjektområdet.

5.2.8.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om kulturarv, slik at informasjonen blir tatt
hensyn til i planlegging og prosjektering.
●

5.2.8.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.8.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.8.5 Innhold
Aktuelle tema:
● Enkeltminner
● Freda bygninger
● Kulturmiljøer
● SEFRAK-bygninger
● Sikringssoner
● Verneverdige tette trehusmijøer
● Brannsmitteområder

Aktuelle grunnlagsdata:
● Geonorge.no
● Statens vegvesen
● Øvrige dataeiere
● Tilgrensende prosjekter
● Registrert av vegprosjektet
Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.8.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.9 Landskap
5.2.9.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om landskapstyper i prosjektområdet.

5.2.9.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om landskapstyper slik at informasjonen
blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.
●

5.2.9.3 Dekningsgrad
Tilsvarer generelle krav i kapittel 1.

5.2.9.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.9.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Landskapsgrenser
● Landskapstyper
Aktuelle grunnlagsdata:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.9.6 Prosjekteringsregler
●
●

Områdegrenser modelleres som polygoner
Flater modelleres som TIN-modeller, eller landskapstype fremgår av egenskapsdata
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5.2.10 Naturmangfold
5.2.10.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om naturmangfold på, under og over
terrengoverflate og vann (ferskvann, brakkvann og saltvann) i prosjektområdet.

5.2.10.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om naturmangfold slik det defineres i
naturmangfoldloven, slik at informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.10.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.10.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.10.5 Innhold
Landskapsmessig mangfold omhandles i grunnlagsmodellen “Landskap”.
Aktuelle fagtema:
●

Tema definert i Tema definert i Miljødirektoratets veileder M-1941 og Statens
vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser skal inngå:
○ Verneområder og områder med båndlegging
○ Naturtyper
○ Arter og økologiske funksjonsområder
○ Landskapsøkologiske funksjonsområder
○ Geologisk mangfold

Aktuelle grunnlagsdata:
●
●

●

Geonorge.no
○ Økologiske grunnkart
Statens vegvesen
○ NVDB
■ artsrike vegkanter
■ fremmede skadelige arter
■ faunapassasjer
■ trær
■ mm
Øvrige dataeiere
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●
●

Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.10.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.11 Naturressurser
5.2.11.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om naturressurser på, under og over
terrengoverflate og vann i prosjektområdet:

5.2.11.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om naturressurser, slik at informasjonen
blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering. Naturressurser vurderes ikke på
eiendomsnivå, men som tilgjengelige ressurser ut fra samfunnets interesser.

5.2.11.3 Dekningsgrad
God dekning.

5.2.11.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.11.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● jordbruk
● reindrift
● utmark
○ beite
● jakt og fiske i ferskvatn
● vann
○ drikkevann
○ grunnvann
○ vannforsyning til næringsvirksomhet
● mineralressurser
Aktuelle grunnlagsdata:
● Geonorge.no
● Statens vegvesen, se også vedlegg 2 i håndbok V712 Konsekvensanalyser
● Øvrige dataeiere
● Tilgrensende prosjekter
● Registrert av vegprosjektet
Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.11.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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●

Eksisterende hydrotekniske anlegg i landbruket inngår i grunnlagsmodell Teknisk
infrastruktur
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5.2.12 Næring
5.2.12.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om områder som er regulert til/brukt til
næringsformål.

5.2.12.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om næring, slik at informasjonen blir tatt
hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.12.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.12.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.12.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Oppdrett
● Skogbruk
● Energi (olje, vannkraft, vindkraft osv)
● Industri
● Fiskeri
Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.12.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.13 Plansituasjon
5.2.13.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om planer på, under og over terrengoverflate og
vann i prosjektområdet.

5.2.13.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere planlagte tiltak i prosjektområdet, slik at informasjonen
blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.
●

5.2.13.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.13.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.13.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Plantyper som gjelder i prosjektområdet
● Administrative enheter
● Stedsnavn

Figuren viser reguleringsplan drapert over terrengmodell.
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Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell:
● Sett inn lenke

5.2.13.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.14 Samfunnssikkerhet
5.2.14.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om naturfare og fare for liv og helse i
prosjektområdet.
●

●

Med “naturfare” menes områder som er utsatt for:
○ skred
○ flom
○ flo
○ øvrige naturlige hendelser som innebærer risiko for liv, helse eller eiendom.
Med fare for liv og helse menes:
○ områder med forhold som kan medføre risiko for redusert helse

5.2.14.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om samfunnssikkerhet, slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.14.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.14.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.14.5 Innhold
Følgende fagtema kan inngå:
● Skredsoner
● Flomsoner
● Områder med dårlige grunnforhold
● Spenningssatte kabler
● Gassledninger
● Forurensede områder
Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

74

5.2.14.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.15 Samferdsel
5.2.15.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen “Samferdsel” skal vise informasjon om samferdselsanlegg på, under og
over terrengoverflate og vann i prosjektområdet.

5.2.15.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om samferdsel i prosjektområdet, slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.15.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.15.4 Stedfestingsnøyaktighet
●
●

Normalt vil det være nødvendig med høy presisjon i inngrepssonen
Må vurderes i det enkelte prosjekt

5.2.15.5 Metadata
Brunummer for data som beskriver bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner.

5.2.15.6 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Veger
● Anlegg for skinnegående trafikk
● Lufthavner
● Ferjeleder
● Skipsleder
● Bruer og øvrige bærende konstruksjoner
● Kaier
● Tunneler
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Figuren viser eksisterende veganlegg i prosjektområdet
Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.15.7 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.2.16 Terrengmodell
5.2.16.1 Definisjon
Terrengmodellen skal beskrive terrengoverflaten i prosjektområdet uten oppstikkende
objekter som f. eks vegetasjon eller bygg. Terreng under kote 0 i vann og sjø inkluderes i
modellen når det er relevant for prosjektet.

5.2.16.2 Formål
Terrengmodellen skal være prosjektets referanse for stedfesting av objekter og
registreringer. Den skal benyttes som utgangspunkt for prosjektering, beregninger og
analyser som relaterer seg til terrengoverflaten.

5.2.16.3 Dekningsgrad
Terrengmodellen skal ha god dekning i inngreps- og visualiseringssone.

5.2.16.4 Stedfestingsnøyaktighet
Terrengmodellen modelleres med:
● God presisjon i inngrepssonen
● Middels presisjon i visualiseringssonen
● Ved konstruksjon av terrengmodell skal krav til stedfestingsnøyaktighet til TIN-modell
og annen geometri tilsvare kravene ved datafangst, se kapittel 3.

5.2.16.5 Innhold
Terrengmodellen skal beskriver terrengformer ved hjelp av trekanter (TIN-modell). I
geomatikk skilles det mellom digital terrengmodell (DTM) og digital overflatemodell (DOM).

Digital terrengmodell beskriver terrenget.
Digital overflatemodell beskriver terrenget og oppstikkende objekter.
●
●
●

Digital terrengmodell skal utarbeides før utredning, planlegging eller prosjektering
Terrengmodellen består av en sammenhengende TIN-flate som dekker hele
prosjektområdet
Hvis terrengmodellen blir for stor for praktisk bruk, leveres den i flere delmodeller.
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Figuren viser terrengmodell klassifisert med markslagstyper.
Fagfolk med relevant kompetanse skal vurdere:
● Hvilke grunnlagsdata som skal benyttes til prosjektering av terrengmodell
● Om det er behov for registrering av supplerende data fra landmåling/skanning
● her er oversikt over aktuelle grunnlagsdatasett
● andre kilder skal vurderes hvis det gir bedre datakvalitet
● høydekurver (koter), skal ikke benyttes
Grunnlagsdata i inngrepssone
● Inngrepssonen har høyere krav til stedfestingsnøyaktighet i grunnriss og høyde enn
visualiseringssonen
● Data registrert av vegprosjektet
● Høydedata - laser kan benyttes når:
○ data oppfyller kvalitetskrav
○ punkttettheten er 5 punkt pr m2 eller bedre
○ punktskyen er justert med utgangspunkt i kontrollflater/innmålte data
● Høydedata - laser som ikke oppfyller kvalitetskrav suppleres med
○ landmåling
○ skanning
● Fastmerker
○ skal oppfylle toleransekrav i standarden Grunnlagsnett for Områdetype 2
Tettbygd/utbyggingsområder (p=k=20 for grunnriss og høyde)
Grunnlagsata i visualiseringssone
● Terrengoverflaten i visualiseringssonen har lavere krav til nøyaktighet enn
inngrepssonen
● Normalt kan Kartverkets Nasjonal detaljert høydemodell benyttes
● Visualiseringssonen bør minimum dekke 100 meter utenfor inngrepssonen.
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●

Størrelsen på visualiseringssonen til terrengmodellen må vurderes ut fra:
○ hvor stort område som skal vises i tverrfaglig modell/presentasjonsmodell
○ hvor stort område som er nødvendig for å gjennomføre analyser

Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.16.6 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Terrengmodellen konstrueres som trekantmodell (TIN) fra laserdata og innmålte
objekter
Objekter som ikke defineres som terrengoverflate skal ikke brukes
Data fra øvrige registreringer trianguleres og innarbeides i terrengmodellen
TIN modell for inngrepssone settes sammen med TIN modell for visualiseringssone
Fastmerker skal inngå i DTM
Rapport om fastmerker som er brukt skal leveres som dokumentasjon
En kopi av TIN-modellen skal skal klassifiseres:
○ Områder avgrenses med 3D-polygoner
○ Polygon/TIN-flater gis egenskapsdata som beskriver terrengoverflaten
○ Følgende kategorier er definert (foreløpig utkast):
■ Markslag (FKB-AR5 nasjonalt klassifikasjonssystem for
arealressurser). Andre FKB-data benyttes som grunnlag for
klassifisering av markslag hvis det ikke finnes AR5-data.
■ Geologi (SOSI del 2)
■ Infrastruktur (SOSI del 2)
■ Bygg (SOSI del 2)
2D-data som beskriver komponenter som skal inngå i høydegrunnlaget til
terrengmodellen i inngrepssonen forkastes, og det foretas ny registrering.
2D data som beskriver markslag og annen informasjon som ikke trenger nøyaktig
høydeangivelse/kan hente høydeangivelse fra terrengmodellen kan draperes over
terrengmodellen eller gis antatte høyder hvis det vurderes hensiktsmessig.
Større punktskyer skal deles opp på en logisk måte uten overlapp i grensesnitt.
Objekter skal være i henhold til objektkodeliste-DTM på gjeldende SOSI-format, inkl
kvalitetsangivelse for hvert enkelt objekt.

5.2.16.7 Klassifisering av punktsky før konstruksjon av terrengmodell
For at terrengmodellen skal få ønsket nøyaktighet klassifiseres punktskyer før konstruksjon
starter. Klassifiseringen er et resultat av ulike matematiske operasjoner utført på en
punktskyer.
5.2.16.7.1 Klassifiseringsstandard
For klassifisering brukes klasser fra gjeldende versjon av OGC-standarden LAS
Specification.
Følgende klasser er definert:
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I forbindelse med konstruksjon av DTM benyttes hovedsakelig klasse 2 “Ground”.
5.2.16.7.2 Støy
Defineres ofte som klasse 7 Low points og 18 High points. Dette er punkter som kan være
forårsaket av sensor-støy eller uønskede effekter ved refleksjoner fra bakken, og kan
medføre grove feil i terrengmodellen.
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Feilklassifisering av bakkepunkter – Low points. (FKB-Laser10 data)

Feilklassifisering er korrigert. (FKB-Laser10 data)

5.2.16.7.3 Vann
Finnes det områder med vann, elv, bekk eller lignende skal dette omklassifiseres til LAS
formatets klasse 9 Water. FKB data for definert vannkant kan benyttes.
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5.2.16.7.4 Bratt terreng og overheng
Områder med bratt terreng, kan i noen tilfeller bli modellert og klassifisert feil. Det er viktig
at det i disse områdene blir foretatt en manuell justering, slik at modellen i størst mulig
grad representerer terrenget.

Illustrasjonen over viser ekesmpel på manglende klassifisering i bratt terreng. (FKB-Laser10
data)

Illustrasjonen over viser eksempel på manglende klassifisering som er korrigert
(FKB-Laser10 data)
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Illustrasjonen over viser eksempel på utilfredsstillende DTM (Bilbårne laserdata)
På illustrasjonen over vises laserdata i hvitt, og DTM konstruert fra klassifiserte
bakkepunkter i rødt. I dette tilfellet kreves det en manuell jobb for å lage en god DTM. En
mulig løsning kan være å digitalisere en terrenglinje i punktskyen ved skråningskanten, og å
inkludere denne i DTM konstruksjonen som knekklinje.

Illustrasjonen over viser eksempel på overheng (Bilbårne laserdata)
Illustrasjonen over viser laserdata i hvitt, og DTM konstruert fra klassifiserte bakkepunkter i
rødt. Dersom prosjektet inneholder slike områder, kan masseavviket bli signifikant. I slike
tilfeller skal oppdragsgiver varsles, og løsning må utarbeides. Utførende skal levere oversikt
over alle områder med kjent overheng. Det skal ikke finnes overheng i den ferdige
terrengmodellen.

5.2.16.7.5 Bakkepunkter i vegetasjon
Tett vegetasjon vil gi et tynnere punktgrunnlag på bakken. Dette kan medføre at de
automatiske prosessene som er benyttet for å klassifisere bakke tar med punkter i
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vegetasjonen. Dette er en problemstilling som spesielt gjør seg gjeldende i lav og tett
vegetasjon, og i vegetasjonsområder ned mot vannarealer.

Illustrasjonen over viser feil klassifisering av bakke. Vegetasjon er blitt tatt med.
(FKB-Laser10 data)

Illustrasjonen over viser eksempel på feilklassifisering som er korrigert. (FKB-Laser10 data)
I illustrasjonen over vises det tydelig at punktene er feilklassifisert, men mange tilfeller er
ikke like åpenbare. Lavt kratt og buskas kan gjøre det svært vanskelig å identifisere den
korrekte terrengoverflaten.

85

Illustrasjonen over viser eksempel problematisk tilfelle av laserdata i busk og kratt
Laserdata fra den lave vegetasjonen måler omtrent 1,5 m fra topp til bunn. Automatiske
prosesser har tatt med bakkepunkter fra hele høydesjiktet, og det er vanskelig å si med
sikkerhet at selv de laveste punktene faktisk er terrengoverflaten. Observeres slike tilfeller i
stor utstrekning skal oppdragsgiver informeres slik at ytterligere landmåling kan utføres om
området er kritisk i forhold til beregning av masser.

5.2.16.7.6 Bru og kulvert
Automatiske prosesser kan påføre feil i terrengmodellen i områder med bru, disse må
korrigeres i den manuelle klassifiseringen.

Illustrasjonen over viser feilklassifisering, bru er delvis klassifisert som bakke. (FKB-Laser10
data)
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Illustrasjonen over viser at feilklassifisering er fikset. (FKB-Laser10 data)
Forskjellen på bru og kulvert kan være misforstått av den som har utført den manuelle
klassifiseringen av datasettet.

Under vises et eksempel der kulvert er blitt tolket som bru og forsøkt fjernet fra
terrengmodellen.

Illustrasjonen over viser feilklassifisering av bakke, kulvert er delvis fjernet. (FKB-Laser10
data)

87

Illustrasjonen over viser at feilklassifisering er korrigert. (FKB-Laser10 data)

5.2.16.7.7 Redusert punktsky
Laserdata kan gi svært store datamengder. Det er derfor ønskelig å redusere datamengden
ved å filtrere bort punkter som ikke er nødvendig for å beskrive terrengformasjonene. En
reduksjon skal utføres i hele prosjektomjrådet. Veldefinerte jevne flater vil gi en større
datareduksjon enn kuperte områder. I illustrasjonen under kan de grå punktene filtrert bort,
da de røde punktene er tilstrekkelig for å beskrive terrenget. Punkt som definerer skarpe
knekker i terrenget (grøft, skjæringer, veiskulder med mer) beholdes, og overflødige punkt
på jevne flater fjernes. Å eliminere annen hvert punkt eller tilsvarende er ikke godkjent
metode for å redusere en punktsky.

Illustrasjonen over viser redusert punktgrunnlag for DTM-modell - røde punkt beholdes - grå
punkt forkastes.

5.2.16.7.8 Grunnriss
Landmålte data, eventuelt vektoriserte data fra laserskanning skal benyttes. Punkttettheten
må være tilstrekkelig slik at objekter blir godt nok definert i en punktsky.

5.2.16.7.9 Laserdata i vegbanen
Landmålte, eventuelt vektoriserte data som knekklinjer skal benyttes til å beskrive
vegprofilet. Vegoverflaten skal modelleres ved hjelp av brytningslinjer og eventuelt
laserdata.
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5.2.16.7.10 Landmålte data
En tilrettelegging av landmålte data i form av avgrensninger og fortetting vil være
nødvendig. Områder uten naturlige brytningslinjer kan resultere i store avvik i vegens fall,
noe som ikke er ønskelig.

Illustrasjonen over viser eksempel kryssområde uten (til venstre) og med (til høyre)
brytningslinje.

●

5.2.16.8 Metadata
Følgende opplysninger gis som metadata:
● rådatagrunnlag
○ filnavn
○ registrert av
○ dato for registrering
● beregningsparametere
● nøyaktighet på høydeangivelsen

5.2.16.9 Dataformat
●
●

Terrengmodell leveres på GML- eller LandXML-format.
Punktskyer skal leveres på LASF format iht. LAS Specification

5.2.16.10 Filnavn

5.2.16.11 Bestilling
Hva som skal bestilles avhenger av:
●
●

hvilke data som finnes i prosjektet fra før
formålet med oppdraget

Bestill en av tre alternative leveranser:
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1. Datafangst og konstruksjon av terrengmodell
2. Kun datafangst, oppdragsgiver utfører konstruksjon av terrengmodell
3. Kun konstruksjon av terrengmodell, oppdragsgiver leverer grunnlagsdata
I tillegg bør det vurderes å bestille innmåling av:
●
●
●
●

fastmerker
grunnlagsnett
bygg- og anleggsnett
kumkort

Følgende grunnlagsdata skal vedlegges konkurransegrunnlaget når de finnes i prosjektet:
● Punktskyer
● Terrengmodeller
● Innmålingsdata
● Fastmerker
● Øvrige relevante datasett fra geonorge.no
Oppdragsgiver skal opplyse om:
● Maksimal pilhøyde ved tynning/reduksjon av data
Når bestilling omfatter datafangst spesifiseres registreringsmetode som oppfyller
kvalitetskrav til datafangsten:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Totalstasjon
GNSS
Terrestrisk skanner/multistasjon
Ryggsekkskanner
Bilskanning (bilbåren)
Dronebasert laserskanning
Helikopterbasert skanning
Flybasert skanning
Multistråleekkolodd (sjø, vann og elv)

Følgende skal leveres av utførende
Georefererte rådata som er brukt til produksjon av terrengmodell
● punktskyer
● data fra landmåling eller andre målemetoder
Rapport med beskrivelse av følgende:
● hvem som har utført arbeidene
● datafangstmetoder
● Koordinatsystem, horisontalt og vertikalt datum
● beregninger
● hvilke programvarer og versjoner som er benyttet
● kommentarer til arbeidet
● Metode for tynning/reduksjon av data
● Metode for modellering av vegkroppen, bruk av knekklinjer ved modellering
● Dokumentasjon av kontroll av konstruert modell
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●
●
●
●
●

Metode for høydejustering av laserdata/modell mot landmålte data
○ hvordan måle inn kontrollflater etc
Hvordan kvaliteten på modellen er dokumentert
○ f.eks. ved bruk av avviks-statistikker
Metode for kvalitetskontroll ved bruer og kulverter
Metode for å finne, og rette opp feil i bratt terreng og overheng
Dokumentasjon i henhold til tillegg D i NS3580 ved etablering av fastmerker

5.2.16.12 Kontroll
5.2.16.12.1 Kontroll av eksisterende terrengmodell
●
●

Ved oppstart av ny prosjektfase undersøkes om det har skjedd endringer i terrenget
som krever oppdatering av terrengmodellen
Hvis modellen er utdatert, skal den oppdateres med nye registreringer

Følgende skal kontrolleres:
● Om det er gjort vesentlige endringer i terrenget som fordrer ny datafangst
● Koordinatsystem
● Format
● Stedfestingsnøyaktighet
5.2.16.12.2 Kontroll av registrerte data og ny terrengmodell
Høydekontroll
Det vil ofte være et systematisk avvik i høyde mellom landmålte data og laserdata, og
mellom ulike sett av laserdata. Landmålte data har vanligvis en bedre nøyaktighet i høyde
enn laserdata, og benyttes derfor som referanse. Landmålte punkter skal benyttes til kontroll
av laserdata. Da en eventuell høydejustering vil bli todelt, beskrives dokumentasjonen av
høydekontrollen videre under avsnittet Høydejustering av punktsky.
Høydejustering av punktsky
En justering av punktskyen i høyde, foretas primært etter en sammenligning av punktskyen
på en hard veldefinert overflate mot landmålte data. Et slikt område er typisk asfaltflaten på
en veg. For å kunne gjøre en sammenligning, må det genereres kontrollpunkter fra den
landmålte senterlinja. Resultatet av sammenligningen skal dokumenteres i en rapport
sammen med begrunnelsen på om det ble foretatt en justering eller ikke.
Justering av hele datasettet
Etter en eventuell justering av hele laserdatasettet, skal det utføres en kontroll for å påvise
om områder utenfor de harde flatene, trenger ytterligere justering. Høydekontrollen i terreng
utføres ved å kontrollere linjepunktene fra landmålte terrenglinjer, og- eller terrengpunkter,
mot bakkeklassen. FKB-AR5 kan her benyttes som en støtte til arbeidet for å identifisere
kjente problemområder.
Konstruere DTM
Når dataene er kontrollert og eventuelt rettet opp, kombineres disse i en DTM konstruksjon.
Det skal utføres en kontroll av DTM etter konstruksjon. Det skal legges spesiell vekt på
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vegkroppen/vegområder og i området der ulike datasett er kombinert (i skjøt mellom ulike
datakilder).
Rapport av kontroll
Ved en leveranse til oppdragsgiver skal en DTM med rapport på hvordan dataene er
kontrollert og konstruert, foreligge. Prosjektfiler for kontroll og konstruksjon skal leveres på
originalformat fra benyttet programvare.
Klassifisering
I inngrepssonen kan FKB-data brukes til støtte for kontroll av klassifisering.

5.2.16.13 Godkjenning

5.2.16.14 Levering
Følgende datasett skal produseres og leveres:
● Terrengmodell
● Punktskyer som er brukt i terrengmodellen
● Data fra landmåling som er brukt i terrengmodellen
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5.2.17 Teknisk infrastruktur
5.2.17.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise informasjon om teknisk infrastruktur på, under og over
terrengoverflate og vann i prosjektområdet.

5.2.17.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om teknisk infrastruktur, slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.17.3 Dekningsgrad
God dekning

5.2.17.4 Stedfestingsnøyaktighet
Inngrepssonen
Normalt god presisjon, skal vurderes i det enkelte prosjekt.
Behov for stedfestingsnøyaktighet skal vurderes i forhold til risiko for:
● Overgraving av spenningssatte/trykksatte ledninger:
○ Sikkerhet for maskinfører og andre på anlegget
○ Samfunnssikkerhet generelt
○ Kostnader forbundet med overgraving
● Feil i prosjekterte planer eller kapasitetsberegninger
● Feil i reguleringsplaner eller annen soneregulering
Visualiseringssonen
Krav til stedfestingsnøyaktighet vurderes i forhold til hva data i visualiseringssonen skal
brukes til. Normalt vil eksisterende grunnlagsdata ha tilstrekkelig kvalitet uten ekstra
registrering.

5.2.17.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Vann- og avløpsledninger
● Fjernvarmeledninger
● Elektrisitetsledninger
● Tele-/internettledninger
● Tilhørende installasjoner
● Eksisterende hydrotekniske anlegg i landbruket
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Figuren viser eksisterende el- og belysningsanlegg
Aktuelle grunnlagsdata:
Følgende grunnlagsdata skal benyttes:
●
●
●
●
●

Geonorge.no
Statens vegvesen
Øvrige dataeiere
Tilgrensende prosjekter
Registrert av vegprosjektet
○ Kabelpåvisning
○ Innmåling med totalstasjon
○ Befaring
Informasjonsmodell
● Sett inn lenke

5.2.17.6 Prosjekteringsregler
Modellen skal vise infrastruktur for samtlige eiere av kabler og linjer i prosjektområdet, det
skal fremgå hvor strømmen er hentet fra. Fremføringsnoder, fremføringsveier og koblinger
samt relevante tekniske installasjoner skal inngå.
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5.2.18 Vær og klima
5.2.18.1 Definisjon
Grunnlagsmodellen skal vise normaler for nedbør, temperatur, vind og lufttrykk.

5.2.18.2 Formål
Grunnlagsmodellen skal visualisere grunnlagsdata om vær og klima, slik at informasjonen
blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering.

5.2.18.3 Dekningsgrad
God dekning.

5.2.18.4 Stedfestingsnøyaktighet
Lav presisjon

5.2.18.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Historiske data for ekstremvær
● Normaler
Aktuelle grunnlagsdata:
● Geonorge.no
● Statens vegvesen
● Øvrige dataeiere
● Tilgrensende prosjekter
● Registrert av vegprosjektet
Informasjonsmodell:
● Sett inn lenke

5.2.18.6 Prosjekteringsregler
Tema i modellen prosjekteres:
● som polygoner med egenskapsdata
● ved at wfs-data draperes over terrengmodell
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5.3 Fagmodeller
5.3.1 Felles krav til fagmodeller
5.3.1.1 Definisjon
Nye eller endrede objekter prosjekteres i fagmodeller. Fagmodeller prosjekteres med
utgangspunkt i grunnlagsmodeller. Objektene prosjekteres med 3D-geometri og kan
representere fysiske objekter eller tilstander på, under og over bakken i prosjektområdet.

5.3.1.2 Formål
Fagmodeller skal blant annet benyttes til:
● planlegging og visualisering av fremtidig situasjon for et fagtema
● grunnlag for planlegging, modellering og visualisering av andre fagtema
● grunnlag for analyser
● tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring
● planlegging, stikking, maskinstyring og fagarbeid i byggefasen

5.3.1.3 Regelverk
●

?

5.3.1.4 Dekningsgrad
Fagmodeller skal normalt dekke inngrepssonen.

5.3.1.5 Stedfestingsnøyaktighet
Krav til stedfestingsnøyaktighet fremgår av beskrivelsen til hver fagmodell.

5.3.1.6 Innhold
Krav til innhold fremgår av beskrivelsen til hver fagmodell.

5.3.1.7 Prosjekteringssregler
5.3.1.7.1 Generelle prosjekteringsregler
●
●

●
●

Kvalitetskrav til prosjektering av fagmodeller står i vegvesenets håndbøker
Prosjektering er en iterativ prosess
○ Prosjekterte løsninger i en fagmodell kan f.eks endres som følge av:
■ analyser
■ arbeid i andre fagmodeller
■ tverrfaglig kvalitetskontroll
Fagmodellenes innhold skal koordineres og kvalitetssikres i tverrfaglig modell
Innholdet i fagmodeller skal benyttes til produksjon av resultatdata
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5.3.1.7.2 Forhold som skal vurderes og dokumenteres i prosjekteringen
●

Negative konsekvenser for klima og miljø vurderes iht. håndbøkene V710
Oversiktsplanlegging og V712 Konsekvensanalyser
○ Aktuelle tema
■ Klimagassutslipp
■ Forurensing til luft, vann og grunn
■ Barrierevirkninger (også for organismer i jordsmonn, f. eks mycel og
røtter)
■ Støy
■ Naturmangfold
■ Landskapsbilde
■ Kulturarv
■ Friluftsliv/by- og bygdeliv
■ Naturressurser
■ Vannmiljø, endring av vannveger
■ Fragmentering av naturområder
■ Nedbygging av sårbare markslag/sårbar natur

●

Risiko/samfunnssikkerhet
○ Aktuelle tema
■ Flomfare
■ Skredfare
■ Forurensingsfare (klima, luft, støy, forurensede masser osv)
■ Annen risiko

●

Gjennomførbarhet
○ Aktuelle tema:
■ Bruk samme koordinatreferansesystem for hele prosjektet
■ Kontroller eksisterende grunnlagsdata
■ Gjør tilleggsregistreringer av grunnlagsdata ved behov
■ Etablere grunnlagsmodeller før prosjektering starter
■ Prosjekter detaljert nok til å avklare plassbehov i alle prosjektfaser
● Det innebærer god kontroll på:
○ høydegrunnlaget til terrengmodellen
○ skjæringstopp og fyllingsfot
○ siktsoner
■ Reduser feilmargin i teoretiske mengdeberegninger:
● Bruk nøyaktig terrengmodell i alle prosjektfaser
● Utfør nok grunnundersøkelser til å håndtere usikkerhet
● Referer data fra grunnboring i prosjektets koordinatsystem
■ Registrer eksisterende infrastruktur i bakken
■ Ha kontroll på grensesnitt mellom eksisterende og nytt anlegg
■ Analyser fordeler/ulemper med alternative løsninger:
● planløsninger
● tekniske løsninger
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■
■
■
■

● materialvalg
Start produksjon av resultatdata når modellene er ferdige
Prosjekter stiknings- og maskinstyringsdata i fagmodellene
Ta med sikringssoner i maskinstyringsdata
Prosjekter data til NVDB/FKB i fagmodellene

5.3.1.7.3 Informasjon om produkt og produsent i modellene
Til og med prosjektfasen “konkurransegrunnlag for entreprise” gjelder følgende:
● alle komponenter i fagmodeller skal være produktnøytrale
● det skal ikke refereres til produktnavn eller produsentnavn
● Komponenter i fagmodellene som ikke kan gis nøyaktig geometribeskrivelse før
produkt er valgt, prosjekteres med omtrentlig utforming slik at det blir satt av nok
plass i modellen.
● I konkurransegrunnlaget for entreprise avklares om slike generiske komponenter skal
oppdateres med nøyaktig geometribeskrivelse i “som utført”-modeller.
5.3.1.7.4 Terrengarbeider
Definisjon
● Med terrengarbeider menes inngrep i eksisterende terreng og arbeid med masser:
○ Graving
○ Fylling
○ Masseutskifting
○ Transport
○ Lagring
○ Deponering
○ Behandling
Prosjekteringsregler
● Terrengarbeider prosjekteres i fagmodellen som utløser behovet for terrengarbeid
● Terrengarbeider prosjektert i ulike fagmodeller skal kunne vises samlet i
○ modellvisningen “Terrengarbeider”
○ Tverrfaglig modell
○ Samordningsmodell
● Terrengarbeider prosjekteres/beregnes mot terreng-/grunnforholdsmodell
● Geometrien til komponenter som beskriver terrengarbeider skal ikke overlappe
● Geometri skal avgrenses mot øvrige komponenter i fag- og grunnlagsmodeller
● Teoretiske mengder beregnes i fagmodeller med terreng-/grunnforholdsmodell som
grunnlag
● Usikkerhet knyttet til beregnede teoretiske mengder for ulike massetyper skal
dokumenteres i modellen eller i rapport vedlagt modellene.
● Der skråninger kommer i konflikt med bygninger, konstruksjoner, graveskråninger fra
andre fagmodeller eller installasjoner i grunnen, må det gjøres anleggstekniske
og/eller geotekniske vurderinger før byggegropen kan modelleres ferdig. I slike
tilfeller skal rekkefølge på utførelsen av elementer og behov for midlertidige
støttekonstruksjoner som spunt eller bjelkestengsel vurderes.
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●
●

Lagdeling i skråninger og byggegroper, f. eks steinskråning, tetningslag og jord skal
modelleres
Skjæringstopp i fjell skal vise rensket bredde og utforming av ytterskråning mot
fjellvegg med teoretisk sprengningslinje

Egenskapsdata
Det skal fremgå av egenskapsdata hvilke materialer/massetyper som utgjør ulike
lag/komponenter i vegfyllinger og andre typer terrengfyllinger som:
● oppbygging av motfylling
● utforming av vegskuldre
● overgang mellom vegskulder og (grøfte)skråning
Terrengarbeider og økonomistyring
● Terrengarbeider i vegprosjekter er dyrt og energikrevende
● Berg og løsmasser under terrenget prosjekteres i grunnlagsmodell “Grunnforhold”
● Løsmasser prosjekteres i lagdelte sjikt ned til fast fjell
● For å dokumentere massetyper og plassering av sjikt utføres grunnundersøkelser
● Nøyaktigheten til grunnlagsmodellen “Grunnforhold” avhenger av grunnboringer
○ I hvert borpunkt har man god oversikt over lagdelingen til fast fjell
○ Mellom borpunktene er det usikkert hvordan lagdelingen forløper
○ Antall grunnboringer påvirker nøyaktigheten til Grunnforholdsmodellen
● Når vegkroppen prosjekteres, beregnes den mot terrengmodell
○ Når vegkroppen legges skjæres i terrenget må masser fjernes
■ Fjell må sprenges/pigges
■ Løsmasser graves
■ Kvikkleire må ofte fjernes og skiftes med stabile masser
○ Når vegkroppen legges over terrenget må masser tilføres
■ Det er god økonomi å hente masser fra linja
■ Sprengt fjell fra skjæring brukes til fyllinger
● Arbeidsoperasjoner knyttet til arbeid med ulike massetyper har ulik pris
● Ulike massetyper har ulike egenskaper, kvikkleire kan ikke brukes til fyllinger
● Nøyaktigheten til terrengmodell og grunnforholdsmodell påvirker
○ priskalkulasjon
○ massebalanse
○ endringer
○ avviket mellom tilbudspris og sluttoppgjør
○ konfliktnivå
● Det vil alltid være usikkerhet knyttet til mengdene som beregnes i prosjekteringen
● Mengdene som kommer fra prosjekteringen kalles “teoretiske mengder”
● Når entreprenør graver ut veglinja beregnes “utførte mengder”
● Utførte mengder dokumenteres med innmåling
● Normalt får entreprenør betalt for arbeid knyttet til de teoretiske mengdene
● Vesentlig avvik mellom teoretiske- og faktiske mengder påvirker sluttoppgjøret
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5.3.1.7.5 Prosjektering av midlertidige komponenter
●
●

Det skal fremgå av modellen hvilke komponenter som er midlertidige i byggefasen.
Midlertidige komponenter skal kunne vises isolert i modellen.

5.3.1.7.6 Prosjektering av data til NVDB og FKB
Data prosjekteres og leveres i henhold til krav i Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og
NVDB.

5.3.1.8 Oppdatering av fagmodeller i byggefasen
5.3.1.8.1 Teoretiske og utførte mengder
Teoretiske mengder
● Terrengarbeider prosjekteres basert på opplysninger gitt i grunnlagsdata
● De teoretiske mengdene brukes til anslag og priskalkulasjon
Utførte mengder
● Når lagdeling og massetyper under terrengoverflaten avdekkes i byggefasen
dokumenteres utførte mengder
● Det angis i kontrakt om modellene skal justeres iht. utførte mengder
● Det skal oppgis hvilke datasett som er brukt til beregning av utførte mengder.
5.3.1.8.2 Generiske komponenter i som-utført modeller
●

●
●

Det kan inngå i oppdraget å oppdatere generiske komponenter beskrevet i kapittel
4.3.1.6.3 med produktinformasjon/nøyaktig geometribeskrivelse før leveranse av
som-utført modeller
Generiske komponenter kan erstattes med komponenter fra produsenters
produktbiblioteker
Generiske komponenter lenker til eksterne databaser med nøyaktig
geometribeskrivelse eller produktinformasjon
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5.3.2 Belysning
5.3.2.1 Definisjon
Modellen skal vise belysningsanlegg med tilhørende grunnarbeid og fundamentering.

5.3.2.2 Formål
Fagmodellen skal vise
● hvordan nytt eller endret belysningsanlegg skal plasseres i terrenget
● hvordan nytt belysningsanlegg kobles til eksisterende og annen infrastruktur
● behov for antall beslysningspunkt basert på analyse

5.3.2.3 Regelverk
●

Belysning

5.3.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.2.5 Innhold
I planfasene kan belysningsanlegg prosjekteres uten at det elektriske anlegget (kabelanlegg,
tekniske skap mm) prosjekteres detaljert. Sammen med fagmodell elektro skal fagmodell
belysning vise komplett belysningsanlegg med alle tekniske installasjoner fra og med
prosjektfasen konkurransegrunnlag for entreprise.
Aktuelle fagtema:
● master til veglys, gang- sykkelanlegg, effektbelysning
● armaturer
● fundamenter
● terrengarbeider for fundamenter
○ masseutskifting
○ drenering
○ frostsikring
Følgende fagtema modelleres normalt i fagmodell elektro:
● kabelføring
○ trekkerør
○ trekkerørpakker
○ kabelgrøfter
○ trekkekummer
● transformatorstasjoner
● nettstasjoner
● omformerstasjoner
● fotoceller
● terrengarbeider for komponentene
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Figuren viser fagmodell belysning sammen med fagmodell elektrisitetsanlegg.
Informasjonsmodell
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til SOSI Ledning 4.6
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.2.6 Analyser
Lysberegning skal dokumentere:
● Lysforurensing, negative konsekvenser med veglys for natur og mennesker
● At nødvendig lysstyrke (luminansnivå og luminans-jevnhet) oppnås med valgte
plassering av belysningspunkt for gjeldende belysningsklasser
● At avstanden mellom belysningspunktene er optimalisert i henhold til krav, dvs. at det
ikke er prosjektert flere belysningspunkt enn nødvendig for å ivareta krav til lysstyrke

5.3.2.7 Prosjekteringsregler
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5.3.3 Bru
5.3.3.1 Definisjon
Modellen skal vise bruer/bærende konstruksjoner definert i håndbok N400 Bruprosjektering
med tilhørende grunnarbeid, fundamentering og tekniske installasjoner.

5.3.3.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan nye eller endrede bruer og konstruksjoner skal plasseres i
terrenget, og hvordan de skal kobles til eksisterende veganlegg og annen infrastruktur.

5.3.3.3 Regelverk
●

Bru

5.3.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.3.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Aktuelle fagtema beskrives i håndbok N400 Bruprosjektering
● Ferjekaier prosjekteres i fagmodell Ferjekai
● Konstruksjoner som ikke er bærende prosjekteres i fagmodell Konstruksjoner
● Brurekkverk prosjekteres i fagmodell Rekkverk

Figuren viser prosjektert bru med grunnarbeider
Informasjonsmodell
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●
●
●

Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.3.6 Analyser
5.3.3.7 Prosjekteringsregler
I tillegg til krav i håndbok N400 bruprosjektering gjelder:
● Beregnede linjer skal inngå i modellen
● Byggegroper og øvrige terrengarbeider prosjekteres iht. 4.3.1.6.4 Terrengarbeider
● Når brua skal ivareta funksjoner for miljø, skal løsninger prosjekteres i fagmodell bru,
f. eks:
○ faunapassasje
○ eller vanngjennomløp med funksjon for fiskevandring
● Fagmodell Naturvern kan inneholde informasjon om viktige forhold på YM-området
og objekter som må hensyntas i prosjektering av fagmodell bru
● Følgende tema prosjekteres i egne fagmodeller og vises i fagmodell bru:
○ Geotekniske tiltak for bru/konstruksjon
○ Veg på bru
○ Skilting på bru
○ Oppmerking på bru
○ Belysningsanlegg på bru
○ Elektrisk anlegg til komponenter på bru
○ Anlegg for håndtering av overvann på bru
● For komponenter i bruer gjelder i noen tilfeller krav om at produktinformasjon må
innarbeides i modellene før bygging. Se N400 Bruprosjektering, punkt 12.1 og
håndbok R762 Prosesskode 2 i diverse prosesser i 84 og 87.

5.3.3.8 Metadata
Brunummer angis som metadata.

5.3.3.9 Filnavn
Brunummer settes inn etter “modelltype” i filnavnet.

5.3.3.10 Kontroll
Kravene her kommer i tillegg til generelle krav for kontroll.

5.3.3.11 Godkjenning og levering
Kravene her for godkjenning og her for levering av sluttdokumentasjon kommer i tillegg til
generelle krav.
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5.3.4 Bygninger
5.3.4.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise bygninger som tekniske bygg, leskur, servicebygg, toaletter ol. med
tilhørende grunnarbeid, fundamentering og tekniske installasjoner.

5.3.4.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan bygninger skal plasseres i terrenget, og hvordan den skal
kobles til teknisk infrastruktur.

5.3.4.3 Regelverk
●

Må oppdatere oversikt

5.3.4.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.4.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.4.6 Analyser
5.3.4.7 Prosjekteringsregler
Krav til prosjektering er gitt ?
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5.3.5 Elektrisitetsanlegg
5.3.5.1 Definisjon
Modellen skal vise elektrisk ledningsnettverk med koblinger, fremføringsveier og -noder med
tilhørende grunnarbeid.

5.3.5.2 Formål
Fagmodellen skal vise:
● hvordan nytt eller endret elektrisk anlegg skal plasseres i terrenget
● hvordan ledninger skal føres- og kobles til komponentene som skal ha strøm
● hvordan nytt anlegg skal kobles til eksisterende elektrisk anlegg og annen
infrastruktur

5.3.5.3 Regelverk
●

Elektrisitetsanlegg

5.3.5.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.5.5 Innhold
Komponentene som skal kobles til ledningsnettet kan prosjekteres i andre fagmodeller:
● Belysning skal prosjekteres i fagmodell belysning
● Signal skal prosjekteres i fagmodell signal
● Variable skilt og øvrig elektrisk vegoppmerking skal prosjekteres i fagmodell skilt

Figuren viser prosjektert kabelanlegg og trekkekummer.
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Figuren viser prosjektert kabelanlegg med terrengarbeider.
Med denne inndelingen kan planlegging av belysning, signal og skilting utføres i egne
fagmodeller før ledningsanlegg, styring og øvrige elektriske installasjoner prosjekteres.
Informasjonsmodell
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til SOSI Ledning 4.6
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.5.6 Analyser
5.3.5.7 Prosjekteringsregler
Generelt:
● modellen kan vise fremføring og tilkobling av elektriske ledninger til:
○ komponenter på konstruksjoner
○ komponenter i tunnel
○ belysningspunkt
○ signal
○ skilt
○ øvrig utstyr som går på strøm
● avklar i kontrakt i forhold til plassbehov om:
○ kabler og trekkerør skal prosjekteres med egen geometri
○ om det er tilstrekkelig å prosjektere kabelkanaler og trekkerørpakker
● avklar i kontrakt i forhold til behov for detaljprosjektering om:
○ komponenter skal prosjekteres med eksakt geometri
○ fremføring skal tilpasses i byggefasen, f. eks med
■ fleksible kabler
■ trekkerør med små dimensjoner
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○

kabler skal prosjekteres til tilkoblingspunkt i tekniske skap og andre
installasjoner, eller om det holder å prosjektere kabelføring frem til
installasjonen

Følgende fagtema kan være aktuelle:
● Elektrisitetsledninger
○ luftlinje
○ hengekabel
○ jordkabel
○ sjøkabel
○ jordingsledning
● Elektrisitetskoblinger
○ armatur
○ kveil
○ tamp
○ skjøt
○ koblingspunkt
○ matepunkt
○ tilknytningspunkt
○ sikring
○ bryter
○ feilindikator
○ jordingspunkt
○ generator
○ transformator
● framføringsnoder
○ master
○ kummer
○ kabelskap
○ transformatorstasjoner
○ nettstasjon
○ omformerstasjon
● framføringsveier
○ traseer
○ trekkerør
○ kabelgrøfter
○ nødutstyr (sos-stasjoner, ledelys etc)
● tekniske bygg
● varmekabler
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5.3.6 Ferjekai
5.3.6.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise ferjekaier med tilhørende landområde og havneområde, samt
grunnarbeid, fundamentering og øvrige tekniske installasjoner.

5.3.6.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan ferjekai med tilleggskai, ferjekaibru, landkar,
heisetårn-ramme og utstyr skal plasseres i terrenget, og hvordan den skal kobles til
eksisterende kaianlegg og annen infrastruktur.

5.3.6.3 Regelverk
●

Ferjekai

5.3.6.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.6.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Tiltak for erosjonssikring
● Kaikonstruksjoner
● Fenderverk
● Fundamentering
● Kaiutstyr
● Utdyping og erosjonssikring
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Figuren viser prosjektert ferjekai med tekniske installasjoner.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.6.6 Analyser
5.3.6.7 Prosjekteringsregler
Krav til prosjektering er gitt i håndbok V431 Ferjekai.

5.3.6.8 Metadata
Brunummer skal gis som metadata.

5.3.6.9 Filnavn
Brunummer settes inn etter “modelltype” i filnavnet.

5.3.6.10 Kontroll
Kravene her kommer i tillegg til generelle krav for kontroll.

5.3.6.11 Godkjenning og levering
Kravene her for godkjenning og her for levering av sluttdokumentasjon kommer i tillegg til
generelle krav.
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5.3.7 Gatemøbler
5.3.7.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise gatemøbler, utstyr og utsmykning med tilhørende grunnarbeid,
fundamentering og øvrige tekniske installasjoner.

5.3.7.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan ny eller endret møblering skal plasseres i terrenget/anlegget,
og hvordan komponentene i modellen skal kobles til eksisterende anlegg og annen
infrastruktur.

5.3.7.3 Regelverk:
●

Gatemøbler

5.3.7.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.7.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● benker og andre møbler
● gjerder og skjermer (i tettbygde strøk, byrom, boliger)
● sykkelstativer
● avfallsdunker, kildesortering
● lekeutstyr
● pullerter, vern
● rekkverk og håndlister
● utsmykning
● informasjonstavler, - skilt (som ikke hører under fagmodell Skilt)
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Figuren viser prosjektert benk og sykkelstativ.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.7.6 Analyser
5.3.7.7 Prosjekteringsregler
●

●
●
●
●
●
●
●

Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Gatemøbler modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring for gjerder modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
fundamenter og stolpeplassering modelleres med solid-geometri
Alternativt kan gjerder modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Fagmodellen har grensesnitt bla. mot fagmodell Vegetasjon ogKonstruksjon
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5.3.8 Geologi
5.3.8.1 Definisjon
Fagmodellen skal dokumentere geologisk- og ingeniørgeologisk kartlegging, inkludert måling
av vannlekkasje og permeabilitet.

5.3.8.2 Formål
●
●
●
●
●

Modellen skal vise resultat av geologisk og ingeniørgeologisk kartlegging
Modellen danner grunnlag for å vurdere- og prosjektere sikrings- og
stabiliseringstiltak
Sikrings- og stabiliseringstiltak skal prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Miljøgeologi prosjekteres i fagmodell Massehåndtering eller fagmodell Naturvern
Tiltak knyttet til Hydrogeologi prosjekteres i fagmodell Hydrogeologi

5.3.8.3 Regelverk
●

Geologi

5.3.8.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med lav presisjon.

5.3.8.5 Innhold
Detaljeringsnivå for innholdet tilpasses prosjektfasens krav til geologisk rapport i håndbok
N500 Vegtunneler.
Tiltak for vann- og frostsikring skal ikke prosjekteres i denne fagmodellen, men i fagmodell
Tunnel.
Aktuelle fagtema:
● Bergsikring
● Tetting

Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.8.6 Analyser
5.3.8.7 Prosjekteringsregler
Bergsikring i tunnel og bergskjæring skal prosjekteres på et detaljnivå som samsvarer med
opplysningene man har om geologiske forhold. I planfasene prosjekteres bergsikring som
antas tilstrekkelig. Under bygging registreres de geologiske forholdene, og endelige
sikringstiltak prosjekteres når bergets beskaffenhet er vurdert.
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I tunneler skal det for hver bergmasseklasse angis tilhørende sikringsklasse. Det skal gis
tetthetskrav for innlekkasje av vann i tunnel, og det skal prosjekteres tiltak for tetting
(injeksjon) som antas tilstrekkelig.
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5.3.9 Geoteknikk
5.3.9.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise nye eller endrede tiltak for å sikre og stabilisere berg og terreng
under- og etter anleggsfasen.

5.3.9.2 Formål
Modellen skal vise stabiliseringstiltak for berg og terreng der terrengarbeider, tunneler,
konstruksjoner eller andre inngrep skal utføres.

5.3.9.3 Regelverk
●

Geoteknikk

5.3.9.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.9.5 Innhold
Geotekniske konstruksjoner og tiltak skal inngå når det er relevant for prosjektet.
Følgende fagtema er aktuelle:
● masseutskifting
● ulike bergsikringstiltak i tunneler og bergskjæringer
● injeksjon
● geotekniske konstruksjoner
● lettfyllinger
● lette masser (skumglass, lettklinker, ekspandert polystyren (EPS))
● bjelkestengsler
● peler
○ kalk-/sementpeler
○ jetpeler
● støttevegger
○ støttemurer
○ permanent spunt
○ rørvegger
○ slissevegger
○ armert jord
○ jordnagling
○ gabioner
● graveplaner for byggegrop
● erosjonssikring av
○ strandsoner
○ elvebredder
○ skråninger og terreng
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Figuren viser prosjekterte geotekniske tiltak.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.9.6 Analyser
5.3.9.7 Prosjekteringsregler
Modellen skal inneholde komponenter med geometri og øvrige egenskapsdata som tilsvarer
krav satt i prosjekteringsrapporter.
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5.3.10 Grunnerverv
5.3.10.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise areal som skal erverves eller omdisponeres i forbindelse med et
vegprosjekt.

5.3.10.2 Formål
Basert på fagmodell grunnerverv skal det kunne utarbeides plankart som viser ervervet
grunn og nye eiendomsgrenser.

5.3.10.3 Regelverk
●

Grunnerverv

5.3.10.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.10.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● ervervet areal
● nye og endrede eiendomsgrenser
● nye og endrede rettigheter
●
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.10.6 Analyser
5.3.10.7 Prosjekteringsregler
Vanligvis utarbeides oversikt over grunnerverv i forbindelse med reguleringsplanleggingen.
Modellen skal vise:
● nye og endrede eiendomsgrenser
● arealer
○ permanent erverv
○ permanent klausulert
○ midlertidig beslaglagt
○ tilbakeført areal
● gårdsnummer/bruksnummer for eiendommene
● takstnummer for hver rettighetshaver
● arealer som er ervervet for å sikre frisikt

117

Avtaler, alminnelige og spesielle skjønnsforutsetninger med tilhørende planer/skisser som er
av betydning ved bygging av anlegget skal vedlegges eller fremgå av modellen.
Nye eiendomsgrenser skal prosjekteres som 3D-linjer/polygoner.
Arealer prosjekteres som TIN-overflater.
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5.3.11 Klimatiltak
5.3.11.1 Definisjon
Fagmodellen skal dokumentere og visualisere hvilke konsekvenser plangrep og tekniske
løsninger får for utslipp av klimagasser og øvrig luftforurensning. Modellen skal identifisere
løsninger og korridorvalg med lavest estimerte utslipp av klimagasser.

5.3.11.2 Formål
Modellen skal benyttes til å beregne og visualisere informasjon om utslipp av klimagasser i
CO2-ekvivalenter, slik at informasjonen blir lett tilgjengelig for fagfolk og beslutningstakere.

5.3.11.3 Regelverk
●

Klimatiltak

5.3.11.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med lav presisjon.

5.3.11.5 Innhold
Konsekvenser av følgende forhold skal vurderes:
● Valg av vegkorridor
● Markslag og naturmiljø i vegkorridor
● Fjerning av skog og annen vegetasjon
● Endringer i trafikkmengde som følge av tiltak
● Utforming av horisontal- og vertikalkurvatur
● Massebalanse/ masseflytting
● Sprenging og deponering av berg
● Fjerning og deponering av øvrige masser
● Behov for tiltransporterte mengder
● Materialvalg
Eksempler på klimagasser som skal vurderes:
● Karbondioksid (CO2)
● Metan (CH4)
● Lystgass (N2O)
● F-Gasser
Omregning til CO2-ekvivalenter:
Alle klimagasser skal omregnes til CO2-ekvivalenter i henhold til Miljødirektoratets
omregningstabell.
I tillegg skal følgende utslipp dokumenteres:
● Utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser som fører til sur nedbør
● Utslipp av nitrogenforbindelser som fører til at det dannes ozon
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● Utslipp av tungmetaller og giftige organiske stoffer
●
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)

5.3.11.6 Analyser
For prosjektfasene utredning til og med kommunedelplan skal utslipp beregnes i henhold til
beregningsmetodikken EFFEKT.

5.3.11.7 Prosjekteringsregler
Utslipp som genereres av materialvalg skal kategoriseres i henhold til VegLCA for
prosjektfasene fra og med reguleringsplan.
Prosjektering:
For hver alternative vegkorridor skal det beregnes totale utslipp for vegens levetid.
Fagmodellen skal lenke til evt. analyser som dokumenterer estimatene.
Modellen skal vise estimert utslipp av klimagasser forbundet med:
● Alternative korridorvalg
● Alternativ vertikal/horisontalkurvatur (vegens lengde og stigningsforhold)
● Naturinngrep, f. eks fjerning/drenering av myr, andre markslag og vegetasjon
● Trafikkmengde i vegens levetid
● Trafikkøking i forhold til null-alternativet
● Utslipp forbundet med drift og vedlikehold i vegens levetid
● Utslipp forbundet med anleggsfasen:
○ Massebalanse
○ Sprenging, transport og deponering av berg
○ Fjerning, transport og deponering av øvrige masser
○ Behov for tiltransporterte masser
○ Materialvalg
○ Drivstoff
● Estimert utslipp angis med
○ egenskapsdata knyttet til senterlinje veg
○ egenskapsdata knyttet til egne objekttyper som dokumenterer estimert utslipp
av klimagasser
● Modellen skal identifisere løsninger og korridorvalg med lavest estimerte utslipp av
klimagasser
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5.3.12 Konstruksjoner
5.3.12.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise ikke-bærende konstruksjoner med tilhørende grunnarbeid,
fundamentering og tekniske installasjoner.

5.3.12.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan nye eller endrede konstruksjoner skal plasseres i terrenget
og hvordan komponentene i modellen skal kobles til eksisterende anlegg og annen
infrastruktur.

5.3.12.3 Regelverk
●

Konstruksjoner

5.3.12.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.12.5 Innhold
●
●

Geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Tiltak forbundet med ytre miljø modelleres i fagmodell naturvern

Aktuelle fagtema:
● trapper
● murer, lave støttemurer
● støyskjermer
● små kulverter
● ramper
● plattinger i tre
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Figuren viser prosjekterte støttemurer og trapp

Figuren viser prosjektert støyskjerm og mur med mer
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)
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5.3.12.6 Analyser
5.3.12.7 Prosjekteringsregler
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Grensesnitt mot bærende konstruksjoner, se N400 Bruprosjektering
Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Konstruksjoner modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
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5.3.13 Kulturminnevern
5.3.13.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise tiltak for
● midlertidig og permanent sikring av kulturminne-forekomster
● skadereduserende tiltak for kulturmiljø

5.3.13.2 Formål
Modellen skal identifisere verdifulle forekomster og beskrive sikringstiltak.
Modellen brukes som grunnlag for prosjektering av andre fagmodeller slik at:
● prosjekterte tiltak ikke truer eksistensen til verdifulle forekomster
● verdien/tilstanden til verdifulle forekomster opprettholdes
● verdifulle forekomster sikres mot inngrep og forstyrrelser

5.3.13.3 Regelverk
●

Kulturvern

5.3.13.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med god presisjon.

5.3.13.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● beskyttelse av verdifulle forekomster:
○ midlertidig
○ permanent
● forekomster som må sikres fordi de kan skade miljøet (f. eks grunnforurensning)
● skadereduserende tiltak (f.eks. funksjonskrav for vanngjennomløp)
● midlertidige sikringstiltak i byggefasen (faseplaner)
Det kan gjelde vern av:
● Bygninger
● Gravhauger
● Konstruksjoner
● Industrielle kulturminner
● mm
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)
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5.3.13.6 Analyser
?

5.3.13.7 Prosjekteringsregler
Modellen skal vise komponenter som beskytter forekomster på land eller vann:
● Gjerder
○ sikringsgjerder rundt vegetasjon
○ viltgjerder
○ andre stengsler
● Voller
● Fyllinger
● Annen terrengforming med sikringsfunksjon
Beskrivelse av formål:
● Begrunnelse for tiltakene
● Kobling til analyser som ligger til grunn for tiltakene
Komponenter i fagmodellen som beskriver sikringstiltak skal leveres som maskinstyringsdata
og være synlige i modellen til maskinførere.
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5.3.14 Massehåndtering
5.3.14.1 Definisjon
Fagmodellen skal dokumentere om det er massebalanse, overskudd eller underskudd av
masser, samt tiltak for å håndtere masser i og etter anleggsfasen korrekt etter lov og
forskrift.

5.3.14.2 Formål
Fagmodellen skal danne grunnlag for arealdisponering, planlegging av massetransport,
masselagring og økonomistyring i forbindelse med håndtering av ulike typer stein- og
jordmasser. Modellen kan også vise tiltak for å redusere risiko for feil og skade som følge
massehåndtering.

5.3.14.3 Regelverk
●

Regelverk om massehåndtering

5.3.14.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.14.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● massebalanse
● grad av overskudd eller underskudd for ulike massetyper
● behov for tiltransportering av masser
● behov for deponering av masser
○ permanent
○ midlertidig
● eksisterende masser som skal gjenbrukes i anleggsfasen
● behov for areal til mellomlagring og deponi
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)

5.3.14.6 Analyser
Følgende analyser skal utføres og dokumenteres i analysen “Terrengarbeider”
Analyse og dokumentasjon av massetyper og mengder
● vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur
● massebalanse
○ plan for håndtering av overskuddsmasser
○ plan for å håndtere underskudd av masser
● behov for masseutskifting
● andelen gjenbrukbare masser
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●

behov for midlertidige/permanente massedeponier

5.3.14.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●

Opplysninger om eksisterende terrengform, markslag og jordsmonn hentes fra
grunnlagsmodeller
Fagmodellen skal dokumentere type masser
Fagmodellen har grensesnitt mot fagmodell Vegetasjon for de biologisk aktive
massene
Fagmodellen skal inneholde informasjon om skjøtsel og ugrasbekjempelse ved
mellomlagring av jord, og ved utlegging

Følgende komponenter kan identifiseres i modellen:
● Biologisk aktive toppmasser (inneholder rot og frøbank), herunder:
o Masser fra vegetasjonsrydding (oppkvernede kvist, røtter ol)
o Vegetasjonsdekke fra naturområder
o Vegetasjonsdekke utenom naturområder (langs veg, hager, tettsted, industri)
o matjord herunder
▪ fulldyrka jord A-sjikt og B-sjikt
▪ overflatedyrka jord
o biologisk forurensede masser (fremmede arter, smitte, sykdom)
● Jord-/løsmasser herunder
o undergrunnsjord
o myrtorv (CO2)
● forskjellige rene grus- sand og leire som ikke er forurenset
● ubrukbare løsmasser (f.eks kvikkleire)
● kjemisk forurensede masser (tilstandsklasser)
●
● Bergmasser herunder
○ Ulike typer /kvaliteter som byggeråstoff
Syredannende bergarter
Komponenter prosjekteres som
● polygoner
● TIN-flater med tykkelse som egenskapsdata
● solid geometri
Risikoreduserende tiltak for å beskytte eller hindre feil skal være synlige i modellen til
maskinførere, sikkerhetssoner skal framgå av maskinstyringsdata.
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5.3.15 Naturvern (miljøtiltak?)
5.3.15.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise tiltak for sikring av naturforekomster og skadereduserende tiltak for
ytre miljø.

5.3.15.2 Formål
Modellen skal identifisere verdifulle naturforekomster og beskrive sikringstiltak.
Modellen skal brukes som grunnlag for prosjektering av andre fagmodeller slik at:
● prosjekterte tiltak ikke truer eksistensen til verdifulle naturforekomster
● verdien/tilstanden til verdifulle forekomster opprettholdes
● skadelige forekomster sikres mot inngrep

5.3.15.3 Regelverk
●

Naturvern

5.3.15.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med god presisjon.

5.3.15.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● beskyttelse av arealer med naturforekomster
○ midlertidig
○ permanent
● forekomster som må sikres fordi de kan skade miljøet (f. eks grunnforurensning)
● skadereduserende tiltak (f.eks. funksjonskrav for vanngjennomløp)
● midlertidige sikringstiltak i byggefasen
Det kan gjelde vern av:
● Arter og naturtyper
● Landskapstyper
● Geologisk arv
● Vassdrag, grunnvann og andre vannressurser med kantsoner
● Dyrket mark, myr og andre markslag
● Områder med biologisk eller kjemisk forurensning
Uønskede hendelser innen SHA-området adresseres i fagmodellen “Risikoreduksjon”.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)
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5.3.15.6 Analyser
●

5.3.8 Miljøkonsekvenser

5.3.15.7 Prosjekteringsregler
Modellen skal vise objekter som beskytter forekomster på land eller vann:
● Gjerder
○ sikringsgjerder rundt vegetasjon
○ viltgjerder
○ andre stengsler
● Voller
● Fyllinger (f.eks midlertidige fyllinger i vassdrag)
● Annen terrengforming med sikringsfunksjon
● Kantsoner og randsonebeplanting
● Beskyttelse av trær:
○ rotsone
○ stamme
○ krone
● Tiltak mot avrenning til resipienter som bekker, vann osv av:
○ sedimenter
○ skadelige stoffer
● Tiltak for vern og bevaring av arter på rødelista
Skadereduserende tiltak for å sikre at viktige funksjoner for ytre miljø opprettholdes:
● Funksjonskrav for:
o vanngjennomløp
o omlagte vannveier
o vannkvalitet i anleggsfasen (krav i utslippstillatelse)
o håndtering av drivevann og vaskevann fra tunnel
o faunapassasjer
o restaurerende tiltak (f.eks myr, vannforekomster, revegetering av fastmark)
o kompenserende tiltak (f.eks. Nye dammer eller istandsetting av
naturområder)
Beskrivelse av formål:
● Begrunnelse for tiltakene
● Kobling til analyser som ligger til grunn for tiltakene.
Komponenter i fagmodellen skal inngå i maskinstyringsdata og være synlige i modellen til
maskinførere.
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5.3.16 Overvann
5.3.16.1 Definisjon
Fagmodellen omfatter
● tiltak for håndtering av vann fra naturen og fra veg/gate
● bruk av åpne og lukkede dreneringssystemer og fordrøyningssystemer
● tiltak for å bevare eller gjenåpne vann, bekker og elver

5.3.16.2 Formål
Modellen skal vise
● hvordan nye eller endrede overvannsanlegg skal plasseres i terrenget/anlegget
● løsninger for å bevare eller gjenåpne vannforekomster
● hvordan komponenter skal kobles til eksisterende anlegg og annen infrastruktur

5.3.16.3 Regelverk
●

Overvann

5.3.16.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.16.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● anlegg for håndtering av overvann fra veg/gate
● anlegg som skal hindre vann fra omliggende områder i å havne i kjørebane,
sykkelanlegg, gangareal, holdeplasser, hos tredjepart el.
● vannspeil
● bassenger
● bekker
● regnbed (staudebed)/fordrøyningsbasseng (graskledt swale)
● omlagte vannveier
● fontener
● kanaler
● øvrige estetiske tiltak med vann
● tiltak for å bevare/sikre/gjenåpne/restaurere:
○ vann
○ våtmark
○ myr
○ vassdrag
● tilhørende komponenter for:
○ frostsikring
○ grunnarbeid
○ fundamentering
○ øvrige tekniske installasjoner
● midlertidige omlegginger i byggefasen (faseplaner)
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Figuren viser prosjekterte kummer og ledninger med fall-piler
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til SOSI-ledning (må kvalitetsikres)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.16.6 Analyser
Som grunnlag for modelleringen skal det foreligge analyser som dokumenterer:
Dimensjonering av anlegg for:
● overvann
● dreneringsvann
● fordrøyning
● å håndtere urban flom (bebygde områder r med mye tette flater)
Tiltak/inngrep i vann i dagen:
● omlegging av bekker
● gjenåpning av bekker
● reetablering av vannkant/kystlinje
● hydrologiske vurderinger
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Figuren viser eksempel på analyse av vannavrenning med fallpiler

5.3.16.7 Prosjekteringsregler
Prosjektering av dreneringsanlegg
● Geometri for langsgående dreneringsgrøfter kan modelleres som del av fagmodell
vegGeometri for kantstein i gater med regnbed modelleres normalt som del av
fagmodell steinsetting
● Inn- og utløpshøyder for vannledning skal refereres til topp utvendig rør
● Inn- og utløpshøyder for øvrige ledninger skal referere til bunn innvendig rør
● Prosjekter ledninger med referanselinjer for stikning i henhold til Kartverkets norm
for VA-ledningskartverk.
Prosjektering av tiltak i ved/i vann
● Endringer i eksisterende- eller nye vannelementer med nødvendige terrenginngrep
● Før prosjektering av inngrep i vannveier med biologiske funksjoner skal det gjøres en
faglig gjennomgang av nødvendige hensyn
Fagmodell Naturvern kan inneholde informasjon om miljøverdier som setter rammer for
prosjektering og objekter som må hensyntas.
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5.3.17 Planfag
5.3.17.1 Definisjon
Modellen skal vise nye eller endrede reguleringssoner, formål og hensynssoner med
tilhørende bestemmelser.
Definisjon av planlegging fra N100 Veg- og gateutforming:
“Med planlegging forstås her prosessen der planforutsetningene for prosjekteringen av et
tiltak blir identifisert, analysert og fastlagt med utgangspunkt i politiske og faglige
forutsetninger og føringer.”

5.3.17.2 Formål
Fagmodellen skal brukes som grunnlag ved prosjektering av plankart etter bestemmelser i
Plan- og bygningsloven.

5.3.17.3 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.17.4 Regelverk
●

Planfag

5.3.17.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
●
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.17.6 Analyser
Analyser som dokumenterer nok regulert areal til følgende formål:
● sikkerhetsavstand for trær
● areal til trærs rotsoner og kroner
● skråningsutslag med riktig helning fra vegmodell til eksisterende terreng
● terrengforming/tilpasning av skråningstopp og -bunn
● støttemurer som kan påvirke reguleringsgrenser
● støyvoller for å unngå høye støyskjermer
● areal til lagring av frø-jordlag for naturlig revegetering og andre brukbare jordmasser
● areal til kompostering av hogstavfall, riggområde og asfalteringsutstyr
● minimere veganleggets areal i verdifulle natur- og landskapsområder
● sikkerhetssonen
● anleggsbelte
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

anleggsadkomster
sikringsgjerder, viltgjerder og faunatiltak
tiltak i vassdrag (midlertidige tiltak, erosjonssikring, omlegging)
tiltak/plastringer langs sjø
areal til anleggsveger, riggområder, midlertidige anleggsområder/masselager
areal til midlertidig trafikkomlegging (alle trafikantgrupper)
areal til masseuttak byggeråstoff
areal til permanente masselager
areal regulerttil seinere råstoffuttak (masselager med overskudd av bergmasser)
Hensynsoner for å ivareta naturmangfold, kulturmiljø, vilt/reindrift ol.
Fareområder (kraftledninger, kvikkleire, rasfare, flomfare osv.)

5.3.17.7 Prosjekteringsregler
Prosjekteringen skal sikre at nødvendige plandokumenter kan produseres iht. krav.
Oversiktsplan
● Veilederen T-1491 Kommuneplanens arealdel gir føringer for fremstilling av
arealdelen.
● Spesifikasjon for tegneregler gir oversikt over arealformål, SOSI-koder og
tegneregler.
Reguleringsplan
● Reguleringsplaner utarbeides i henhold til bestemmelser i Plan og bygningsloven.
● Se blant annet pbl § 12-5 Arealformål i reguleringsplan og pbl § 12-6 Hensynssoner i
reguleringsplan, samt veiledere til PBL.
● Veilederen T-1490 Reguleringsplan gir føringer for fremstilling av reguleringsplaner.
● Vedlegg 2 til veilederen T-1490 er en detaljert sjekkliste over tema som kan inngå i
reguleringsplan.
● Spesifikasjon for tegneregler gir oversikt over arealformål, SOSI-koder og
tegneregler.
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5.3.18 Rekkverk
5.3.18.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise utforming og plassering av rekkverk med tilhørende grunnarbeid,
fundamentering og øvrige tekniske installasjoner.

5.3.18.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan nytt eller endret rekkverk skal plasseres i terrenget, og
hvordan det skal avsluttes eller kobles til eksisterende rekkverk eller annet utstyr.
Modellen skal dokumentere at krav til sikkerhetssoner og andre forhold er ivaretatt, og at
alternative løsninger til rekkverk er vurdert.

5.3.18.3 Regelverk
●

Rekkverk

5.3.18.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.18.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Rekkverk som plasseres langs veg:
○ i krappe kurver
○ i skjæringer
○ i øvrig stigende terreng
○ i underganger
○ på bruer
○ i øvrige situasjoner
● Rekkverk som ivaretar universell utforming og gående
Fagmodellen skal inneholde:
● komponenter som utgjør rekkverket:
○ fundamenter
○ stolper
○ rekkverksskinner
○ andre deler
Siden stolpeplassering, innfesting og skinner vil variere med produkt kan rekkverksdetaljer
prosjekteres med forenklet geometri. Det skal prosjekteres beregnede linjer som viser hvor i
vegkroppens tverrprofil fundamenter skal plasseres (senter fundament), hvor høyt
rekkverksskinner skal monteres (senter skinne) samt omtrentlig volum rekkverket vil
beslaglegge.
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Figuren viser prosjektert rekkverk.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.18.6 Analyser
Eksempler:
● Skille rekkverk med ulike styrkeklasser med farge
● Skille rekkverkstype med farge

5.3.18.7 Prosjekteringsregler
●

●
●
●
●
●
●
●

Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Rekkverk modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
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5.3.19 Risikoreduksjon
5.3.19.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise tiltak for økt sikkerhet i henhold til begrepene:
● Helse- miljø og sikkerhet (HMS)
● Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

5.3.19.2 Formål
Modellen skal vise tiltak for å redusere risiko for liv og helse på- og utenfor veganlegg slik at
informasjonen blir lett tilgjengelig for beslutningstakere, arbeidere og publikum.
Komponentene som utgjør sikkerhetstiltak på anlegg skal være synlige i modellen til
maskinførere, sikkerhetssoner skal fremgå av maskinstyringsdata.

5.3.19.3 Regelverk
●

Risikoreduksjon

5.3.19.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

5.3.19.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● gjerder med grunnarbeid/fundamentering
○ for fallsikring
○ viltgjerder
○ samle og ledegjerder for husdyr/rein
● sikkerhetssoner
●
●

Stakitt- og flettverksgjerder i by/ved bebyggelse modelleres i fagmodell Gatemøbler
Ytre miljø-delen av HMS skal modelleres i fagmodellene:
○ Naturvern
○ Kulturminnevern
○ Massehåndtering
○ Klimatiltak

Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.19.6 Analyser
Risikoområder:
Analyser og registrer områder med fare og risiko basert på informasjon i
grunnlagsmodellene.
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5.3.19.7 Prosjekteringsregler
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Identifiser prosjekterte komponenter som kan medføre økt risiko
○ under bygging
○ i drift- og vedlikehold
○ for trafikanter i vegens levetid
Prosjekter tiltak for å avbøte fare og risiko
Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Tiltak modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
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5.3.20 Signal
5.3.20.1 Definisjon
Modellen skal vise signalanlegg med tilhørende grunnarbeid og fundamentering.

5.3.20.2 Formål
Modellen skal brukes til å vurdere behov for signalanlegg og til å prosjektere signalanlegg.
Modellen skal vise
● hvordan nytt eller endret signalanlegg skal plasseres i terrenget
● hvordan nytt signalanlegg kobles til eksisterende anlegg og annen infrastruktur
● behov for antall signal basert på analyse

5.3.20.3 Regelverk
●

Signal

5.3.20.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.20.5 Innhold
I planfasene kan signalanlegg prosjekteres uten at det elektriske anlegget (kabelanlegg,
tekniske skap mm) prosjekteres detaljert. Sammen med fagmodell elektro skal fagmodell
signal vise komplett signalanlegg med alle tekniske installasjoner fra og med prosjektfasen
konkurransegrunnlag for entreprise.
Aktuelle fagtema:
● signalstolper
● signalhoder
● fotgjengertrykknapper
● detektortyper
○ sløyfer
○ video
○ radar
○ infrarød
● anlegg i grunnen
○ fundamenter
○ kummer
○ grøfter
● styrelogikk
● faseplan
● styreparametere
Modellen skal vise:
● utstrekningen til sløyfedetektorer
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●

detekteringsområde for videodetektorer

Figuren viser prosjekterte signaler med fundamenter.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse (signal)
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til SOSI Ledning 4.6 (må kvalitetssikres)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.20.6 Analyser
Eksempel:
● Analyse som viser vekslingstid mellom signalmastene, ref HB N303.

5.3.20.7 Prosjekteringsregler
●

●
●
●
●
●
●
●

Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Signal modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
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5.3.21 Skilt
5.3.21.1 Definisjon
Fagmodell skilt skal vise skilt med tilhørende fundamenter, stolper, festemateriell og
grunnarbeider.

5.3.21.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan nye eller endrede skilt med fundamenter og grunnarbeid skal
plasseres i terrenget, og hvordan de eventuelt skal belyses eller kobles til strømnett.
Modellen skal dokumentere at krav i skiltforskriften er ivaretatt.

5.3.21.3 Regelverk
●

Skilt

5.3.21.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.21.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● skiltplate
● stolper
● fundamenter
● innfestingsbraketter og øvrig montering
Skilt som skal kobles til elektrisitetsnett prosjekteres i fagmodell skilt, fremføring og tilkobling
av elektriske ledninger prosjekteres i fagmodell elektrisitetsanlegg.
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Figuren viser prosjekterte skilt med fundamenter.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.21.6 Analyser
5.3.21.7 Prosjekteringsregler
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Skilt modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
Følgende informasjon kan gis som egenskapsdata:
○ Skiltnummer
○ Posisjonsnummer
○ Folieklasse
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5.3.22 Steinsetting
5.3.22.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise steinsetting og belegning med tilhørende grunnarbeid,
fundamentering og øvrige tekniske installasjoner.

5.3.22.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan ny eller endret steinsetting og belegning skal plasseres i
terrenget, og hvordan komponentene i modellen skal kobles til eksisterende anlegg og
annen infrastruktur.

5.3.22.3 Regelverk
●

Steinsetting

5.3.22.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.22.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● kantstein
● belegningsstein
● heller
● taktil oppmerking
● settemønster
● terrengarbeider
○ settelag
○ frostsikring
○ fundamenter

143

Figuren viser prosjekterte taktile heller.

Figuren viser prosjektert kantstein.
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.22.6 Analyser
Analyse av behov for ulike typer kantstein:
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●
●
●

Materialer
Dimensjoner
Utførelse

Figuren viser analyse av hvilke kantsteinstyper som er prosjektert.

5.3.22.7 Prosjekteringsregler
Steinsetting
● Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje.
● Settemønster for belegning vises for deler av feltet slik at mengde stein kan
beregnes
● Krav til detaljering avgjør om komponenter modelleres som:
○ enkeltobjekter med solid-geometri
○ flater med solid- eller triangulert geometri
●

●
●
●
●
●
●
●

Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ settelag
○ frostsikring
○ fundamentering
Eventuelle geotekniske tiltak prosjekteres i fagmodell geoteknikk
Steinsetting modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
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5.3.23 Terrengforming
5.3.23.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise hvordan nytt terreng skal formes i forbindelse med fremføring av
veganlegget.

5.3.23.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan nytt veganlegg skal integreres i eksisterende landskap med
terrengforming.

5.3.23.3 Regelverk
●

Terrengforming

5.3.23.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.23.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● sidearealer
● skråninger, skjæringer og fyllinger
● arealer mellom ramper
● masselager
● masseuttak (berg og løsmasser)
● terrengvoller, støyvoller
● terrengtiltak (stier, oppholdsareal) på rasteplasser ol.
● dekker som ikke inngår i andre fagmodeller
● plastringer og erosjonssikring
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.23.6 Analyser
Som grunnlag for prosjektering skal det gjennomføres analyser:
Landskapsressursanalyse:
● landformer og vann
● vegetasjonsdekke og vegetasjonsstruktur
● estetiske forhold
● jordanalyse
Analyser av massetyper og mengder:
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●
●
●
●
●
●
●

massebalanse
håndtering av masseoverskudd/-underskudd
terrengform
masseutskifting
gjenbruk av masser
massedeponier
jordforbedring

5.3.23.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●

Opplysninger om eksisterende terrengform, markslag og jordsmonn hentes fra
grunnlagsmodeller
Nytt terreng prosjekteres slik det skal se ut når anlegget ferdigstilles
Nytt terreng kan prosjekteres med trinnvis innfylling eller uttak
Nytt terreng prosjekteres som triangulerte flater (TIN)
Jordlag prosjekteres med tykkelse, enten som flere triangulerte flater eller med
solid-geometri
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5.3.24 Tunnel
5.3.24.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise nytt eller endret tunnelanlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

5.3.24.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan vegtunnel skal plasseres i terreng eller berg, og hvordan den
skal kobles til nytt- eller eksisterende veganlegg og annen infrastruktur.

5.3.24.3 Regelverk
●

Tunnel

5.3.24.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.24.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
Følgende komponenter skal modelleres i fagmodell tunnel:
● Geometrisk utforming
● Tunnelelementer som er definert i håndbok N400:
○ Portaler
○ Løsmassetunneler
○ Øvrige elementer
● Vann- og frostsikring
● Ventilasjonsanlegg
Følgende komponenter kan modelleres i fagmodell tunnel:
● Sikkerhetstiltak, kan også modelleres i fagmodell “Risikoreduksjon”.
Følgende komponenter modelleres i øvrige fagmodeller:
● Fagmodell geologi:
○ Geologisk- og ingeniørgeologisk kartlegging, inkludert:
■ måling av vannlekkasje
■ permeabilitet modelleres
● Fagmodell geoteknikk:
○ Stabiliseringstiltak for berg og terreng der følgende skal utføres:
■ terrengarbeider
■ tunneler
■ konstruksjoner
■ øvrige inngrep
● Fagmodell veg:
○ Vegkonstruksjonen som går gjennom tunnel, inkludert:
■ drenering
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●
●

■ vegfundament
■ vegdekke
Fagmodell skilt:
○ Trafikkskilt
Fagmodell elektro:
○ Signalanlegg
○ Belysning
○ Øvrige elektroinstallasjoner

Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.24.6 Analyser
5.3.24.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Krav til geologiske forundersøkelser og geometrisk utforming er gitt i håndbok N500
Vegtunneler
Fagmodell tunnel skal vise fullstendig geometribeskrivelse for tunnelsystemet
Beregnede konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Komponenter modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri

5.3.24.8 Dataformat
Ved eksport av teoretisk sprengningsprofil og normalprofil til LandXML eller øvrige åpne
formater gjelder følgende:
● Profiltettheten skal sikre at interpolering mellom profilene gir maks avvik på 1 cm.
● Overgangssoner mellom typiske tverrsnitt skal identifiseres med
○ profilnummer start
○ profilnummer slutt
● Profiltettheten skal økes i soner med tverrsnittendringer

5.3.24.9 Godkjenning og levering
Kravene til godkjenning og levering i følgende håndbøker kommer til anvendelse:
● N500 Vegtunneler
● N601 Elektriske anlegg
● Tunnelsikkerhetsforskriften
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5.3.25 Vann og avløp
5.3.25.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise:
● vann- og avløpsanlegg med tilhørende grunnarbeid, grøfter og øvrige tekniske
installasjoner
● hydrotekniske anlegg (grøfting, drenering ol) for jordbruksarealer berørt av
anleggsarbeid

5.3.25.2 Formål
Modellen skal dokumentere:
● hvordan vann- og avløpsanlegg skal plasseres i terreng eller berg
● hvordan nytt anlegg skal kobles til eksisterende anlegg og øvrig infrastruktur
● grøfter og andre nødvendige terrengarbeider
● midlertidige omlegginger i byggefasen (faseplaner)

5.3.25.3 Regelverk
●

Vann og avløp

5.3.25.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.25.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
Informasjosmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til SOSI Ledning (må kvalitetssikres)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.25.6 Analyser
Eksempler:
● Skille ledninger for vann og avløp med fargebruk.

5.3.25.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●

Selvfallsledninger skal prosjekteres med beregnet geometri som viser at krav til fall
er ivaretatt.
Inn- og utløpshøyder for vannledning skal refereres til topp utvendig rør.
Inn- og utløpshøyder for øvrige ledninger skal referere til bunn innvendig rør.
Beregnede konstruksjonslinjer skal inngå i modellen
Terrengarbeider prosjekteres iht.til generelle krav og kan omfatte:
○ terrenggrøfter
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●
●
●
●
●
●

○ byggegrop
○ frostsikring
○ fundamentering
Komponenter modelleres slik at plassering, fundamentering og plassbehov avklares
Komponenter skal ikke ha informasjon om produkttype eller produsent
Linjeføring modelleres som konstruksjonslinje eller 3D-polylinje
Øvrige komponenter modelleres med solid-geometri
Alternativt kan komponenter modelleres med linje og “swept-solid”-geometri
Prosjekter ledninger med referanselinjer for stikning i henhold til Kartverkets norm for
VA-ledningskartverk.

151

5.3.26 Veg
5.3.26.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise veganlegg med tilhørende grunnarbeid, grøfter og øvrige tekniske
installasjoner. Begrepet veg omfatter her også gater.

5.3.26.2 Formål
Fagmodellen skal vise hvordan ny/rehabilitert veg skal plasseres i terrenget, og hvordan den
skal kobles til nytt- eller eksisterende veganlegg og annen infrastruktur.

5.3.26.3 Regelverk
●
●

Veg
Krav til utforming, dimensjonering og klassifisering av komponenter i fagmodell veg
er gitt i håndbok N100, V120, V121 og N200.

5.3.26.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.26.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
Fagmodellen skal vise komponenter som til sammen utgjør en vegmodell, det vil normalt
omfatte:
● Vegkonstruksjon
○ Vegkropp
○ Drenering
○ Skille mellom kjøreretninger
● Vegområdets overflater
○ Vegbane
○ Sideområde
○ Sideanlegg
● Veg og gatesystem
○ Vegklasser
○ Gatetyper
● Veggeometri
○ Horisontalkurvatur (utforming i plan)
○ Vertikalkurvatur (stigning)
○ Tverrfall - overhøydeoppbygning
○ Resulterende fall
○ Breddeutvidelse
○ Sikt
● Veg og gateelementer
○ Felt
○ Kryssløsninger
○ Holdeplasser for buss
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○
○

Areal til plassering av øvrige elementer som
■ kantstein
■ belysning
■ parkering
■ vegetasjon
■ rabatter
■ signalanlegg
■ skilt
■ sikt

Fagmodellen skal vise:
● hvordan veg- og kryssløsninger skal plasseres i terrenget/gatesystemet
● terrengarbeider for vegkropp:
○ skjæringer
○ fyllinger
○ drenering
○ øvrige fagtema
● hvor mye areal som kreves til regulering
● hvordan vegen kobles til
○ eksisterende veganlegg
○ øvrige fagmodeller
○ annen infrastruktur
● at vegen oppfyller krav til geometrisk utforming
○ horisontal- og, vertikalkurvatur
○ tverrfall/lengdefall
○ sikt
○ øvrige krav
● midlertidige omlegginger i byggefasen (faseplaner)
Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.26.6 Analyser
Eksempler:
● ÅDT - Trafikkmengde
● Fartsgrense
● Overbygning
● Horisontalkurvatur (utforming i plan)
● Vertikalkurvatur (stigning)
● Tverrfall - oppbygging av overhøyde
● Resulterende fall
● Breddeutvidelse
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●

Sikt

5.3.26.7 Prosjekteringsregler
Vegmodellen prosjekteres og beregnes med utgangspunkt i:
● terrengmodell
● grunnforholdsmodell
Vegmodellen kan deles i delmodeller avgrenset av fra-til profilnummer.
Hver delmodell beskrives med følgende komponenter som angitt i N100:
● Vegkonstruksjon:
○ Vegkropp modelleres med samtlige lag i under- og overbygning. For
prosjektfaser før reguleringsplan modelleres kun under- og overbygning.
○ Drenering: Åpne og lukkede drensgrøfter modelleres i fagmodell veg.
○ Skille mellom kjøreretninger: Midtlinje, -rekkverk, -deler og øvrige skiller
●

Vegområdet
○ Vegbane: Arealer på vegoverflaten som kjørebane, kjørefelt, skulder mm.
○ Gang- og sykkelanlegg
○ Sideområde: Fylling, skjæring og sideterreng
○ Sideanlegg: Serviceanlegg, stopplommer, kontrollplasser mm.

●

Veg og gatesystemet:
○ Dimensjoneringsparametere gitt av vegklasser og gatetyper beskrevet i N100

●

Veg og gateelementer:
○ Inndeling av overflaten i felt:
■ fortau
■ kjørefelt
■ sykkelfelt, sykkelfelt med fortau mm
■ øvrige felttyper
○ Kryssløsninger:
■ Veg- og gatekryss
○ Holdeplasser for buss i veg og gate
○ Geometri/areal for plassering av øvrige elementer beskrevet i N100 som:
■ bruer
■ tunneler
■ kantstein
■ belysning
■ parkering
■ vegetasjon
■ signalanlegg
■ skilt
■ fordrøyningsanlegg for overvann

●
●

Kryss og rundkjøringer skal prosjekteres som egne delmodeller
Det skal være sammenhengende geometribeskrivelse mellom kryss og veg
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●
●
●

●
●

Det skal være klart definerte grensesnitt mellom delmodeller (f. eks veg og kryss).
Den lagvise oppbyggingen i grensesnitt vegkropp og vegkryss prosjekteres uten
overlapp eller opphold.
For elementer som bruer, tunneler, kantstein, belysning, trafikkøyer mm prosjekteres
tilstrekkelig areal i vegmodellen, mens detaljert prosjektering foretas i andre
fagmodeller.
Innhold og format på eksportert vegmodell tilpasses bruksformål.
Basert på geometribeskrivelse og øvrige egenskapsdata i fagmodell veg skal det
kunne beregnes mengder for lagene i vegens oppbygning samt for øvrige
komponenter som medfører terrenginngrep eller masseflytting.

155

5.3.27 Vegetasjon
5.3.27.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise etablering av ny vegetasjon og eksisterende vegetasjon som skal
bevares eller fjernes i prosjektområdet med tilhørende terrengarbeider.

5.3.27.2 Formål
Fagmodellen skal vise prinsippene for revegetering (naturlig innvandring, tilsåing)
samthvordan vegetasjonen i prosjektområdet vil se ut ved vegåpning, samt når den er ferdig
utvokst. Fagmodellen skal inneholde informasjon om skjøtsel.

5.3.27.3 Regelverk
●

Vegetasjon

5.3.27.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.27.5 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Ny vegetasjon
● Eksisterende vegetasjon som skal vernes
● Nødvendige terrengarbeider
Følgende komponenter skal modelleres:
● enkeltplanter
○ solitærtre
○ busker
● alleer
● trerekker, tregrupper
● feltsjikt/grasdekker
naturlig revegeterin
○ tilsådd grasareal (plen, grasbakke, blomstereng etc)
● plantefelt
○ etter planteplan med planteavstander og arter/sorter (busker, stauder,
sommerblomster, løk)
● vekstjord
○ volum plantegrop, plantebed/rabatt
○ plantekasser/-kum, nedgravde i bakken
○ rotvennlig forsterkningslag
● kompostlag
● masseutskifting
● øvrig jordforbedring og krav til vekstjorden
● beskyttelse av vegetasjon
○ oppstøtting
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●
●

●

○ tregruberister
○ trebeskyttelse
vanningsanlegg
tiltak for vern og bevaring av eksisterende vegetasjon
○ inngjerding av
■ sårbare områder
■ verneverdig vegetasjon
skjøtselstiltak

Informasjonsmodell:
● Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
● Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
● Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.27.6 Analyser
Naturtyper og vekstforhold
● Som grunnlag for fagmodell vegetasjon skal det gjøres en analyse av naturtyper og
vekstforhold i prosjektområdet
● Plantevalg skal tilpasses resultatet av analysen, slik at det brukes stedegne og
robuste arter og sorter
● Det skal ikke plantes /settes ut fremmede arter (forskrift om fremmede organismer)
Intensjonsbeskrivelse
● Følgende forhold dokumenteres i intensjonsbeskrivelse:
○ plantevalg
○ utforming
○ plassering av vegetasjon
○ hvordan anlegget skal fremstå over tid

5.3.27.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●
●

Vegetasjon skal prosjekteres i den størrelsen/utbredelsen den har ved vegåpning
Vegetasjonens antatte størrelse over bakken 15 år etter planting skal vises
Trærs antatte rotsone i fullvokst tilstand skal hensyntas ved modellering og vises
Jordlag/terrengoverflate prosjekteres med solid-geometri eller som TIN-geometri
○ areal, dybde og volum skal fremgå
Mengder jord som skal tilføres, fjernes eller flyttes skal kunne beregnes fra modellen
Tiltak for bevaring/ beskyttelse av eksisterende vegetasjon kan også framgå av
fagmodell Naturvern
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5.3.28 Vegoppmerking
5.3.28.1 Definisjon
Fagmodellen skal vise oppmerkingslinjer, -felt og -symboler på vegdekket som utføres med
maling, plastmaterialer, reflektorer eller andre egnede materialer.

5.3.28.2 Formål
Fagmodellen skal vise plassering av felt- og linjer på veg, samt hvordan ny oppmerking skal
kobles til eksisterende oppmerking. Modellen skal vise oppmerking av midlertidige
omlegginger i byggefasen (faseplaner).

5.3.28.3 Regelverk
●

Vegoppmerking

5.3.28.4 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med høy presisjon.

5.3.28.5 Innhold
Vegoppmerking består av
● linjer
● symboler
● tekst

Figuren viser prosjektert oppmerking.
Informasjonsmodell:
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●
●
●

Oversikt aktuelle UML-modeller til skisse
Innhold i fagmodellen organiseres i henhold til UML-modell (ikke utarbeidet)
Hva som skal leveres avgrenses av produktspesifikasjoner (ikke utarbeidet)

5.3.28.6 Analyser
?

5.3.28.7 Prosjekteringsregler
Krav til utforming som linjenes lengde, åpning, bredde og avstand for oppmerking er gitt i
håndbok N302 Vegoppmerking.
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5.4 Situasjonsmodell
5.4.1 Definisjon
Situasjonsmodell skal inneholde samtlige grunnlagsmodeller som inngår i prosjektfasen.

5.4.2 Formål
Formålet med situasjonsmodellen er å samle all relevant informasjon om eksisterende
situasjon i én felles modell, slik at alle eller utvalgte fagtema og komponenter kan vises
sammen eller isolert. Situasjonsmodellen skal benyttes som utgangspunkt for analyser,
planlegging og prosjektering.

5.4.3 Dekningsgrad
Samordningsmodell skal dekke samme område som grunnlagsmodellene.

5.4.4 Stedfestingsnøyaktighet
Situasjonsmodellen arver grunnlagsmodellenes krav til stedfestingsnøyaktighet.

5.4.5 Innhold
Samtlige grunnlagsmodeller som utarbeides i prosjektfasen skal inngå i situasjonsmodellen.

Figuren viser eksempel på situasjonsmodell med forklarende tekst
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Figuren viser eksempel på situasjonsmodell uten fjelloverflate.

Figuren viser eksempel på situasjonsmodell med prosjektert fjelloverflate.

5.4.6 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●

Skal vise eksisterende situasjon i prosjektområdet på tidspunktet modellen blir
prosjektert
Det skal ikke tilføres komponenter utover det som finnes i grunnlagsmodellene
Fagtema som mangler på et gitt tidspunkt skal fremstå som tomrom i modellen
Grunnlagsmodellene skal kunne vises isolert
Komponenter som inngår i grunnlagsmodeller skal kunne vises isolert
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5.5 Tverrfaglig modell
5.5.1 Definisjon
Tverrfaglig modell skal inneholde samtlige fagmodeller som inngår i prosjektfasen

5.5.2 Formål
Formålet med tverrfaglig modell er å samle all relevant informasjon om planlagt situasjon i
en felles modell/visning, slik at alle eller utvalgte fagtema og komponenter kan vises
sammen eller isolert. Tverrfaglig modell skal benyttes til tverrfaglig kvalitetskontroll, til
produksjon av resultatdata og som grunnlag for samordningsmodell.

5.5.3 Regelverk
-

?

5.5.4 Dekningsgrad
Tverrfaglig modell skal dekke samme området som fagmodellene.

5.5.5 Stedfestingsnøyaktighet
Tilsvarer krav til den enkelte fagmodellen som inngår i tverrfaglig modell.

5.5.6 Innhold
Samtlige fagmodeller som utarbeides i prosjektfasen skal inngå i tverrfaglig modell.

Figuren viser eksempel på tverrfaglig modell i kryssområde
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5.5.7 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●

Skal vise planlagt situasjon i prosjektområdet på tidspunktet modellen blir prosjektert
Det skal ikke tilføres komponenter utover det som finnes i fagmodellene
Fagtema som mangler på et gitt tidspunkt skal fremstå som tomrom i modellen
Fagmodellene skal kunne vises isolert
Komponenter som inngår i fagmodeller skal kunne vises isolert
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5.6 Samordningsmodell
5.6.1 Definisjon
Samordningsmodell skal vise grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår i prosjektfasen.

5.6.2 Formål
Samordningsmodellen skal samle all relevant informasjon om eksisterende og planlagt
situasjon i en modell/visning som beskriver fremtidig situasjon.
Samordningsmodellen kan blant annet benyttes til:
●
●
●
●
●
●
●
●

koordinering av prosjekteringen
tverrfaglig kvalitetskontroll
beslutningsstøtte
utvikling av løsninger i prosjektet
prosjektstyring, tekniske avklaringer og kontroll av fremdrift
grunnlag for analyser, modellvisninger, presentasjoner og andre resultatdata
presentasjon av løsningsvalg for beslutningstakere og publikum
visualisering av arbeidsoppgaver i byggefasen

5.6.3 Dekningsgrad
Samordningsmodellen skal dekke samme området som grunnlags- og fagmodellene.

5.6.4 Stedfestingsnøyaktighet
Tilsvarer krav til den enkelte grunnlags- og fagmodell som inngår i tverrfaglig modell.

5.6.5 Innhold
Samordningsmodellens innhold tilsvarer grunnlags- og fagmodellenes innhold.
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Figuren viser eksempel på snitt gjennom samordningsmodell

5.6.6 Prosjekteringsregler
●
●
●
●
●

Skal vise planlagt situasjon i prosjektområdet på tidspunktet modellen blir prosjektert
Det skal ikke tilføres komponenter utover det som finnes i grunnlags- og
fagmodellene
Fagtema som mangler på et gitt tidspunkt skal fremstå som tomrom i modellen
Fag- og grunnlagsmodeller skal kunne vises isolert
Komponenter som inngår i fagmodeller skal kunne vises isolert
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6 Resultatdata
6.1 Felles krav til resultatdata
6.1.1 Definisjon
Resultatdata er dokumentasjonstyper som produseres ved eksport fra modeller eller som
resultat av en arbeidsprosess basert på modelldata, for eksempel en analyse.

6.1.1.1 Resultatdatatyper
●
●
●
●
●

Modellvisninger: Tematiske visninger av innhold i en eller flere modelltyper
Analyser: Modeller som dokumenterer resultater av beregninger og analyser
Presentasjoner: Animasjoner, tegninger, presentasjonsmodeller
Datasett: Stikningsdata, data til NVDB, data til FKB mm
Rapporter: Dokumenter

6.1.2 Formål
Resultatdata utarbeides til følgende formål:
● støtte arbeidsprosesser som ikke kan utføres med modelldata direkte (maskinstyring)
● utføre, vise og dokumentere faglige analyser
● vise innhold i modeller til ulike formål på en standardisert måte (modellvisninger)
● oppfylle dokumentasjonskrav (tegninger til reguleringsplan)
● rapportering (mengder til konkurransegrunnlag)

6.1.3 Regelverk
6.1.3.1 Regelverk for resultatdata
Regler for resultatdata spesifiseres for hver type.

6.1.3.2 Kravstruktur i denne håndboka

For noen typer resultatdata er eksterne krav styrende, f. eks for tegningsproduksjon i
plansaker.
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6.1.4 Dekningsgrad
Resultatdata kan dekke både inngrepssone og visualiseringssone.

6.1.5 Koordinatsystem
Ved levering av resultatdata til NVDB, FKB og kommuner benyttes koordinatsystem:
●
●

Grunnriss: EUREF 89 UTM. Sone avklares før levering.
Høyde: Prosjektets vedtatte høydesystem, normalt NN2000.

6.1.6 Stedfestingsnøyaktighet
Stedfestingsnøyaktighet arves fra modellene som benyttes til produksjon av resultatdata.

6.1.7 Innhold
Krav til innhold fremgår av beskrivelsen til hver type resultatdata.

6.1.7.1 Organisering av resultatdata
●
●

For noen kategorier resultatdata er det definert egne komponenter
Ellers benyttes komponenter fra modellene

6.1.8 Prosjekteringsregler
Spesifiseres for hver kategori resultatdata.

6.1.9 Dataformat
Eventuelle tillegg til generelle krav er gitt i beskrivelsen til modelltypene.

6.1.10 Metadata
Eventuelle tillegg til generelle krav er gitt i beskrivelsen til modelltypene.

6.1.11 Navngiving av datafiler og databaser
Eventuelle tillegg til generelle krav er gitt i beskrivelsen til modelltypene.
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6.2 Modellvisninger
6.2.1 Felles krav til modellvisninger
6.2.1.1 Definisjon
Modellvisning viser deler av modellers innhold isolert og gjerne tilpasset en spesiell
arbeidsoppgave.

6.2.1.2 Formål
Modellvisninger skal tilrettelegge for effektiv visualisering og navigering i modelldata.

6.2.1.3 Innhold
Modellvisninger arver krav til innhold til modellene som vises.
Modellvisninger skal ikke tilordnes nye komponenter.

6.2.2 Standardvisninger
6.2.2.1 Definisjon
Standardiserte visningen av modellen.

6.2.2.2 Formål
Visningen skal støtte enkel navigering.

6.2.2.3 Innhold
●
●
●
●
●
●
●
●

Plan
Nord
Sør
Øst
Vest
Situasjonsmodell
Tverrfaglig modell
Samordningsmodell
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6.2.3 Beregnede linjer
6.2.3.1 Definisjon
Viser beregnede konstruksjonslinjer med dimensjoneringsparametere for vertikal- og
horisontalkurvatur.

6.2.3.2 Formål
Visningen skal gi oversikt over konstruksjonslinjer som inngår i samtlige fagmodeller.

6.2.3.3 Innhold
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår

6.2.4 Tekniske installasjoner
6.2.4.1 Definisjon
Viser tekniske installasjoner i fagmodeller og grunnlagsmodeller isolert.

6.2.4.2 Formål
Modellen skal gi oversikt over tekniske installasjoner i prosjektområdet.

6.2.4.3 Innhold
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår
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6.2.5 Mindre konstruksjoner
6.2.5.1 Definisjon
Viser mindre konstruksjoner i prosjektområdet isolert.

6.2.5.2 Formål
Modellen skal gi oversikt over mindre konstruksjoner i prosjektområdet.

6.2.5.3 Innhold
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår

6.2.6 Terrengarbeider
6.2.6.1 Definisjon
Viser terrengarbeider i prosjektområdet isolert.

6.2.6.2 Formål
Modellen skal gi oversikt over terrengarbeider i prosjektområdet.

6.2.6.3 Innhold
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår
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6.2.7 Rigg- og marksikring
6.2.7.1 Definisjon
Viser komponenter eller områder som skal hensyntas i anleggsfasen.

6.2.7.2 Formålet
Benyttes i prosjektfasene regulering og konkurransegrunnlag for entreprise.
I prosjektfasen regulering skal visningen dokumentere:
● reguleringsformål
● reguleringsgrenser
● bestemmelsesområder
● hensynssoner
I prosjektfasen konkurransegrunnlag for entreprise er formålet:
● å identifisere og visualisere komponenter/områder som skal beskyttes/hensyntas

6.2.7.3 Innhold
Innhold vil variere med prosjektets karakter og kan vise:
● reguleringsgrenser med formål og bestemmelser
● anleggsbelte
● inngrepsgrense
● arealer der inngrep bøtelegges
● områder med midlertidige inngrep
● arealer for ulike typer masselagring
● anleggsveger
● rigg- og anleggsområder
● tilkomster til anlegget
● eksisterende vegetasjon som skal bevares
o vegetasjonskledte arealer
o enkeltobjekter
o trerekker
● fremmede, skadelige organismer
● tiltak friluftsliv/ by- og bygdeliv
o Turløyper
o Stier
o Ferdselsårer for myke trafikanter som blir påvirket midlertidig
● kulturarv som skal skjermes under bygging
o kulturminner
o kulturmiljøer
● naturmangfold som skal hensyntas under bygging
o arealer med naturtyper
o arter
● hensyn/tiltak knyttet til naturressurser
● flyttlei og anlegg for reindrift
● hjortevilt – påkjørsler på veg og bane av betydning for løsninger i anlegget
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●
●
●
●
●
●
●
●

områder med revegetering og beskrivelse av metode
vannbeskyttelse
sikkerhetssoner mot høyspent
anleggsstøy
rasfare (anleggsfase)
risikofylte arbeider innen Ytre miljø, herunder ikke-prissatte tema ref. V712
objekter, leveområder og arealer som skal beskyttes
avbøtende og kompenserende tiltak

:

6.2.8 Risikoområder
6.2.8.1 Definisjon
Viser områder eller komponenter i prosjektområdet som er identifisert med risiko.

6.2.8.2 Formål
Modellen skal gi oversikt over risiko for mennesker og naturmiljø i prosjektområdet.

6.2.8.3 Innhold i modellen
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår

6.2.9 Midlertidige komponenter
6.2.9.1 Definisjon
Viser komponenter som er midlertidige i byggefasen.

6.2.9.2 Formål
Modellen skal gi oversikt over midlertidige komponenter prosjektområdet.

6.2.9.3 Innhold i modellen
●

Sett inn liste over
○ Hvilke grunnlagsmodeller som inngår
○ Hvilke fagmodeller som inngår
○ Hvilke elementtyper fra grunnlagsmodeller og fagmodeller som inngår
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6.3 Analyser
6.3.1 Felles krav til analyser
6.3.1.1 Definisjon
Analyser skal fremskaffe faktagrunnlag, gi beslutningsstøtte og dokumentere fordeler og
ulemper med plangrep og tekniske løsninger. Analyser utføres med en eller flere modelltyper
som grunnlag.

6.3.1.2 Formål
Formålet med analyser kan blant annet være:
● fremskaffe faktagrunnlag for valg av plangrep og tekniske løsninger
● dokumentere bakgrunn for løsningsvalg
● identifisere interesseområder eller fareområder
● identifisere forekomster som skal sikres
● ulike typer beregninger (mengdeberegning, støyberegning mm)

6.3.1.3 Regelverk
6.3.1.4 Dekningsgrad i prosjektområdet
Analyser kan dekke både inngrepssone og visualiseringssone.

6.3.1.5 Innhold
For å gjennomføre analyser og dokumentere resultatet av dem, er det ofte behov for et eget
sett med komponenter som kan holde på resultatet av analysene. Krav til innhold fremgår av
beskrivelsen til hver analyse.
Informasjonsmodell:
● Komponenter i modeller som danner grunnlag for analyser skal ikke endres
● Det etableres egne komponenter som dokumenterer beregninger og lagrer- og
visualiserer resultater av analyser
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6.3.2 Risiko
6.3.2.1 Definisjon
Analysen skal identifisere
● eksisterende risiko i prosjektområdet
● risiko som oppstår som følge av planlagte inngrep i prosjektområdet.

Figuren viser prosjektert veganlegg uten risikosoner.

Figuren viser soner med identifisert risiko. Fargebruken følger HB V712: Grønn=Tiltak ikke
nødvendig, Gul=Tiltak bør vurderes, Orange=Tiltak skal vurderes og Rød=Tiltak vurderes.
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6.3.2.2 Formål
Analysene skal dokumentere risiko for mennesker og naturmiljø som følger av å bygge veg i
prosjektområdet.
Analysen brukes blant annet til:
● Identifisere og dokumentere eksisterende risiko
● Identifisere og dokumentere tilført risiko forbundet med ulike
○ korridorer og linjer
○ plangrep
○ tekniske løsninger
● Risikovurdering av korridor- og linjevalg
● Prosjektering av tiltak for å eliminere eller redusere risiko i fagmodellene:
○ Naturvern
○ Kulturvern
○ Risikoreduksjon

6.3.2.3 Regelverk
Se krav i fagmodellene
● Naturvern
● Kulturvern
● Risikoreduksjon

6.3.2.4 Dekningsgrad
Analysen kan dekke både inngrepssone og visualiseringssone.

6.3.2.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.2.6 Innhold
Aktuelle fagtema:
Komponenter som kan inngå:
● Riggområder
● Sikkerhetssone til
○ spenningssatte kabler
○ vannledninger
○ gassledninger
● Områder med dype grøfter og store skjæringer som kan medføre utrasing
● Områder med fare for nedfall (eksempelvis under bruer)
● Soner med arbeid langs jernbane eller nær trafikk generelt
● Soner med arbeid i nærheten av sjøer og vann
● Elementer eller soner med arbeid i høyden
● Soner med rivearbeider
Typiske miljøforhold:
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●
●
●
●
●

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

Eksisterende risiko:
● Naturfare
○ skredområde
○ flomområde
○ kvikkleireområde
○ osv
● Forurensing
○ forurensede masser
○ stråling fra berggrunn
○ osv
● Infrastruktur
○ Spenningssatte kabler
○ Trykksatte ledninger
○ VA-ledninger
○ osv
Tilført risiko:
● Rasfare
● Flomfare
● Lokal helsefare
○ luftforurensing
○ støy
○ lysforurensing
● Global helsefare
○ økte klimautslipp
● Negative konsekvenser for naturmangfold
● osv
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
●

6.3.2.7 Prosjekteringsregler
6.3.2.7.1 Anleggsarbeider
Analysen skal dokumentere områder med risiko for liv og helse for arbeidere på anlegg:
● Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner:
● Arbeid nær installasjoner i grunnen
● Arbeid på steder med passerende trafikk
● Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff:
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler:
Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
Arbeid som innebærer fare for drukning
Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende
gjenstander
Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner
Arbeid med montering og demontering av tunge elementer
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller
vibrasjoner
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre
en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll
Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller
overvåkede soner
Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
Annet. Risiko også knyttet opp til 3.person. Valgt tatt med i SHA i planfase.
osv

6.3.2.7.2 Vegbruker
Analysen skal dokumentere områder med risiko for liv og helse for vegbruker:
● Rasfare
● Flomfare
● Vannplaning
● Viltpåkjørsel
● osv
6.3.2.7.3 Nabo til veg
Analysen skal dokumentere områder med risiko for liv og helse for vegbruker:
● Luftforurensing
● Lysforurensing
● Støy
● Visuell støy
● Påkjørsel
● osv
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6.3.3 Støy
6.3.3.1 Definisjon
Analysen skal dokumentere hvordan nytt veganlegg påvirker støyforhold i prosjektområdet.

6.3.3.2 Formål
Analysen skal dokumentere
● konsekvenser som følger av endrede støyforhold
● mulige tiltak for å begrense støyplager som følger av planene
Analysen brukes som grunnlag for
● å velge vegkorridor
● å velge støyreduserende tiltak

6.3.3.3 Regelverk
●
●

V716 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy
T1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

6.3.3.4 Dekningsgrad
Analysen kan omfatte både inngreps- og visualiseringssone, vurderes i prosjektet.

6.3.3.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.3.6 Innhold
Aktuelle fagtema:
● Identifisere støykilder og resipienter
● Identifisere støynivå
● Identifisere støyreduserende tiltak
● Anbefale løsninger som følge av støyanalyse
○ korridor-/linjevalg
○ plangrep
○ tekniske løsninger
Informasjonmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:

6.3.3.7 Prosjekteringsregler
Følger av:
● V716 Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy
● T1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
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6.3.4 Korridor- og linjevalg
6.3.4.1 Definisjon
Analysen skal vise alternative vegkorridorer og veglinjer og rangere dem ut fra konsekvenser
vurdert i øvrige analyser.

6.3.4.2 Formål
Analysen skal
● sammenligne konsekvenser med alternative vegkorridorer og -linjer
● dokumentere og underbygge valg av alternativer som skal videreføres i prosjektet

6.3.4.3 Regelverk
6.3.4.4 Dekningsgrad
Analysen vil normalt dekke inngreps- og visualiseringssonen til flere korridoralternativer.

6.3.4.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.4.6 Innhold
Aktuelle fagtema:
Samordningsmodellen danner utgangspunkt for analysen.
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
●

6.3.4.7 Prosjekteringsregler
Beskriv iht. V712/V710 metodikk.
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6.3.5 Masser
6.3.5.1 Definisjon
Analysen skal gi oversikt over ulike typer masser som prosjektet skal håndtere:
● steinmasser
● løsmasser
● masser fra rydding av vegetasjon
● masser fra riving av eksisterende anlegg/infrastruktur
● vannmasser som krever spesiell håndtering
● slam- og feiemasser
Ømfintlige fraksjoner som utgjør forurensningsfare, smittefare eller fare for infisering skal
fremkomme av analysen.

6.3.5.2 Formål
Analysen skal dokumentere grad av massebalanse i prosjektet og visualisere massetyper
som må flyttes, fylles, tilføres og deponeres som følge av terrengarbeider. Tiltak for
håndtering av massene skal beskrives, vurderes og rangeres.
Analysen skal bidra til å:
● minimere klimagassutslipp til transport
● minimere negative konsekvenser av terrenginngrep
● sikre at lovbestemte krav til massehåndtering oppfylles
Analysen skal danne grunnlag for:
● beregning av mengder av massetyper som følger av terrengarbeider i fagmodeller
● beregning av mengder forbundet med alternative korridor-/linjevalg
● kostnadsberegning for massehåndtering ved alternative korridor-/linjevalg
● beregning av mengder forbundet med ulike plangrep (tunnel vs veg i dagen osv)
● kostnadsberegning av massehåndtering ved ulike plangrep
● prosjektering av areal til midlertidige og permanente deponier
● estimat av behov for tiltransporterte masser
● konsekvenser av massehåndtering ved alternative korridor/-linjevalg og plangrep for
○ klimautslipp
○ naturmiljø

6.3.5.3 Regelverk
6.3.5.4 Dekningsgrad
Analysen kan omfatte både inngreps- og visualiseringssone, vurderes i prosjektet.

6.3.5.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med god presisjon.
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6.3.5.6 Innhold
Analysen skal utføres i alle prosjektfaser.
Følgende grunnlagsmodeller er viktige i analysen:
● Terrengmodell
● Grunnforhold
● Forurensning
● Naturmangfold
● Kulturarv
● Landskap
● Naturressurser
● Samfunnssikkerhet
● Teknisk infrastruktur
Analysen skal identifisere og vise massetyper:
● Masser som produseres ved vegetasjonsrydding
○ Tømmer
○ Hogstavfall, stubber, røtter
● Toppmasser
○ vegetasjonsdekke av naturbunn
○ annet vegetasjonsdekke
○ myrtorv
○ matjord (A- og B-sjikt)
● Masser som produseres ved bergrensk
● Masser forbundet med flytting av vegetasjon på rot
● Løsmasser fra byggegroper og øvrige terrenginngrep
● Avfallsmasser fra riving/produksjon
○ Betongavfall
○ Slam- og feiemasser
○ Asfalt
○ Øvrige bygningsmaterialer
●

Jord- og steinmasser klassifiseres slik:
○ ikke forurensede masser som kan brukes på anlegget
■ vegetasjonsdekke til naturlig revegetering
■ masser til jordproduksjon, filter, tetting
■ humusholdig mineraljord
■ sand
■ torv
■ silt
■ leire
○ ikke forurensede masser som er i overskudd, dvs næringsavfall
○ forurensede masser med helsebaserte tilstandsklasser
■ Masser med planteskadegjørere
■ Planter med planteskadegjørere
■ Masser infisert av fremmede skadelige arter
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■
■
■
■
■
■
■

Planter infisert av fremmede skadelige arter
Vann infisert av fremmede skadelige arter
Matjord infisert med ugras
Matjord potensielt infisert med ugras
Tungmetaller
Sedimenter
Syredannende bergarter

Analysen skal identifisere og vurdere følgende tiltak:
● behov for areal til mellomlager
○ organiske masser
■ fra vegetasjonsrydning
■ toppmasser
○ jord- og steinmasser
■ gjenbrukbare masser
■ masser som skal transporteres ut av anlegget
■ forurensede masser
○ avfallsmasser
■ til resirkulering/gjenbruk
■ til deponi/destruksjon
○ behandling av masser i mellomlager
■ bekjemping av skadegjørere
■ destruksjon
● analyse av behov for permanente deponier
● identifisere arealer til midlertidige og permanente deponier i prosjektområdet
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
●

6.3.5.7 Prosjekteringsregler
Prosjekter komponenter med geometri som avgrenser/viser arealer/komponenter av
interesse, samt egenskapsdata som beskriver komponentene.
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6.3.6 Framdrift
6.3.6.1 Definisjon
Analysen skal estimere og visualisere fremdrift i prosjektfaser.

6.3.6.2 Formål
Analysen brukes til å:
● vurdere ressursbehov
● beregne hvor lang tid det tar å gjennomføre milepeler/prosjektfaser med gitte
ressurser
● beregne prognoser for fremdrift

6.3.6.3 Regelverk
6.3.6.4 Dekningsgrad
Dekker normalt inngrepssonen og visualiseringsonen.

6.3.6.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.6.6 Innhold
Fremdrift beregnes med utgangspunkt i egenskapsdata som beskrevet i kapittel
● 4.1.8.6 Fullføringsgrad
● 4.1.8.7 Fremdrift
Fullføringsgrad kan visualiseres med farger på komponenter/områder.
Fremdrift kan visualiseres med grafer som viser prognose og faktisk fremdrift for hele eller
deler av prosjektet.
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
●
6.3.6.6.1 Prosjekteringsregler
Må beskrives
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6.3.7 Økonomi
6.3.7.1 Definisjon
Analysen skal beregne og visualisere kostnader forbundet med planlegging og bygging.

6.3.7.2 Formål
Analysen skal bidra til å vise
● kostnadsdrivende komponenter/arbeidsprosesser i prosjektet
● hvor det er risiko for at kostnadsoverskridelser kan oppstå i
○ planlegging
○ prosjektering
○ bygging

6.3.7.3 Regelverk
6.3.7.4 Dekningsgrad
Dekker normalt inngrepssonen.

6.3.7.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.7.6 Innhold

Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
●

6.3.7.6.1 Prosjekteringsregler
Usikkerhet knyttet til økonomi knyttes til objekter/områder med egenskapsdata. Må
defineres.
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6.3.8 Miljøkonsekvenser
6.3.8.1 Definisjon
Analysen omhandler ikke-prissatte konsekvenser slik de er definert i håndbok V712
Konsekvensanalyse. Analysen skal vise delområder avgrenset og verdivurdert i henhold til
nasjonal metodikk for konsekvensanalyser av miljøverdi. Prognose for tiltakets
konsekvenser skal fremgå for alle delområder.

6.3.8.2 Formål
Analysen skal visualisere områders verdivurderinger og prognoser for konsekvenser slik at
informasjonen blir tatt hensyn til i planlegging og prosjektering. Registreringskategorier i
håndbok V712 skal vurderes og dokumenteres i analysen.

6.3.8.3 Regelverk:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Miljødirektoratets KU-veiledning
Statens vegvesen håndbok V710 Oversiktsplanlegging
Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser
N100 Veg- og gateutforming
V130 Vegen i landskapet
V132 Veg og kulturmiljø
V133 Veg og reiseliv
V134 - Veger og dyreliv
N200 Vegbygging
V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø
V710 Oversiktsplanlegging
V711 Kreativitet i veg- og transportplanlegging
V712 Konsekvensanalyser

6.3.8.4 Dekningsgrad
Analysen dekker både inngreps- og visualiseringssonen.

6.3.8.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.8.6 Innhold
Analysen gjennomføres i prosjektfasene kommunedelplan og reguleringsplan.
Følgende fagtema inngår i analysen:
● Landskapsbilde
● Friluftsliv/by- og bygdeliv
● Naturmangfold:
○ Verneområder og områder med båndlegging
○ Naturtyper
○ Arter og økologiske funksjonsområder

185

●
●

○ Landskapsøkologiske funksjonsområder
○ Geologisk mangfold
Kulturarv (evt. Kulturminner og kulturmiljø)
Naturressurser; følgende kategorier:
○ Utmark
○ Fiskeri
○ Vann
○ Mineralressurser

Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:

6.3.8.7 Prosjekteringsregler
Delområdene skal avgrenses med polygoner. Verdivurderinger og konsekvenser angis som
egenskapsdata. Det må utarbeides egne komponenter som brukes til å avgrense/vise
områder/komponenter som har en verdivurdering, samt egenskapsdata som beskriver
verdi/registreringer iht. V712.
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6.3.9 Samfunnsnytte
6.3.9.1 Definisjon
Analysen skal dokumentere prissatte konsekvenser av et vegprosjekt slik de er definert i
håndbok V712 Konsekvensanalyser.

6.3.9.2 Formål
Analysen skal samle kunnskap om samfunnsøkonomisk nytte fordelt på prissatte tema, slik
at samfunnsøkonomiske forhold ved ulike korridorer, linjer eller løsningsvalg fremkommer i
modellen.

6.3.9.3 Regelverk
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

N100 Veg- og gateutforming
V130 Vegen i landskapet
V132 Veg og kulturmiljø
V133 Veg og reiseliv
V134 - Veger og dyreliv
N200 Vegbygging
V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø
V710 Oversiktsplanlegging
V711 Kreativitet i veg- og transportplanlegging
V712 Konsekvensanalyser

6.3.9.4 Dekningsgrad
Analysen dekker både inngreps- og visualiseringssonen.

6.3.9.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.9.6 Innhold
Følgende fagtema inngår:
● Traffikant og transportbrukernytte
● Operatørnytte
● Budsjettvirkning
● Trafikkulykke
● Restverdi
● Skattekostnad
● Støy og luftforurensning
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
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6.3.9.7 Prosjekteringsregler
Delområdene skal avgrenses med polygoner. Verdivurderinger og konsekvenser angis som
egenskapsdata. Det må utarbeides egne komponenter som brukes til å avgrense/vise
områder/komponenter som har en verdivurdering, samt egenskapsdata som beskriver
verdi/registreringer iht. V712.
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6.3.10 Omlegginger i byggefasen
6.3.10.1 Definisjon
Analysen skal undersøke og dokumentere alternative midlertidige omlegginger av trafikk,
VA-ledninger, kabler og linjer i byggefasen. Modellen kan også brukes til faseplanlegging,
dvs. å vise rekkefølgen komponenter skal bygges i.

6.3.10.2 Formål
Analysen brukes til
● å beskrive/velge ruter for midlertidige omlegginger i byggefasen
● til å vurdere om omleggingene utløser behov for grunnarbeider,
massetransport/lagring
● til å prosjektere gjennomføringsfaser

6.3.10.3 Regelverk
6.3.10.4 Dekningsgrad
Analysen dekker både inngreps- og visualiseringssonen.

6.3.10.5 Stedfestingsnøyaktighet
Komponenter i modellen prosjekteres med middels presisjon.

6.3.10.6 Innhold
Følgende fagmodeller og grunnlagsmodeller skal benyttes som grunnlag for analysen:
● Samtlige
Informasjonsmodell:
Følgende analyse-komponenter definert i UML-modell:
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Illustrasjonen viser vegmodell uten informasjon om gjennomføringsfaser

Illustrasjonen viser vegmodell med informasjon om gjennomføringsfaser

6.3.10.7 Prosjekteringsregler
Må utarbeides
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6.4 Presentasjoner
6.4.1 Felles krav til presentasjoner
6.4.1.1 Definisjon
Presentasjoner omfatter
● presentasjonsmodeller
● animasjonsfilmer
● manipulerte bilder
● foto- og video
● prosjektpresentasjoner på internett.

6.4.1.2 Formål
Presentasjoner brukes til å informere prosjektdeltakere, publikum og beslutningstakere om
vegprosjekter.

6.4.2 Presentasjonsmodell
6.4.2.1 Definisjon
Modellen tilføres komponenter og teksturer som viser vegetasjon, vann, bebyggelse og
eventuelt kjøretøy og mennesker. Det visuelle uttrykket er mer forseggjort enn i øvrige
modelltyper.

6.4.2.2 Formål
Modellen kan benyttes som utgangspunkt for produksjon av bilder, animasjoner, filmer og
annet informasjonsmateriell. Den egner seg til presentasjon i informasjonsmøter og på
internett.

6.4.2.3 Innhold
Det er definert tre kvalitetskategorier:
6.4.2.3.1 Kategori A – Lite detaljert
Enkel visualisering uten mye ekstra bearbeidelse med teksturer eller tidkrevende rendering.
Egner seg som grunnlag for analyser, for eksempel i tidlig planfase når alternative korridorer
og linjer utredes.
6.4.2.3.2 Kategori B - Middels detaljert
Bedre kvalitet på teksturer og mer detaljert innhold, f. eks kan kjøretøy og mennesker inngå.
6.4.2.3.3 Kategori C - Detaljert
Bruk av lys/skygge-effekter, animerte vannoverflater, teksturering av fjerntliggende områder
og himmel.
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Høy kvalitet på teksturering for tema som:
● eksisterende terrengoverflate med markslag
● nytt terreng
● eksisterende vegetasjon
● ny vegetasjon
● skilt
● rekkverk
● belysning
● beplantning
● annet utstyr langs veg
● bygg og konstruksjoner
● vegoverflater med oppmerking
● kjøretøy
● personer

6.4.2.3.4 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.4.2.3.5 Organisering av innhold
Komponenter fra grunnlags- og fagmodeller gjenbrukes i modellen.
I tillegg er følgende komponenter definert:
● vannoverflater
● realistiske bakgrunner som viser omliggende terreng og himmel
● mennesker
● kjøretøy
● lys- og skyggeeffekter
● informativ tekst eller tale
● stedsnavn
● Statens vegvesens logo
6.4.2.3.6 Dekningsgrad
Presentasjonsmodeller kan dekke både inngreps- og visualiseringssone, dekningsgrad
tilpasses formålet.

6.4.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
Det stilles ikke krav til stedfestingsnøyaktighet i presentasjonsmodellene.

6.4.2.5 Prosjekteringsregler
Presentasjonsmodeller utarbeides med utgangspunkt i:
● eksisterende komponenter fra grunnlagsmodeller
● nye komponenter fra fagmodeller
Det er ikke tillatt å fjerne planlagte komponenter for å gi bedre visuelt inntrykk av prosjektet.
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6.4.2.6 Metadata
Tilsvarer generelle krav i kapittel 1 og kapittel 4

6.4.2.7 Dataformat
●
●

Presentasjonsmodeller skal leveres på formater som tillater fri bevegelse i ikke
lisenspliktig innsynsverktøy, en “viewer”.
Det skal tilrettelegges for visning og bruk av presentasjonsmodeller på internett.

6.4.2.8 Filnavn

6.4.2.9 Bestilling
Presentasjonsmodellen benyttes til informasjonsformål, så det er hensiktsmessig å etablere
den i prosjektfasene oversiktsplan eller reguleringsplan.
Det må vurderes om deler av modellen skal være mer detaljerte enn andre, for det kan være
tidkrevende og kostbart å etablere høy detaljering for store områder.
Følgende skal spesifiseres ved bestilling av presentasjonsmodell
● Formål med modellen
○ presentasjon i møter
○ produsere bilder og animasjoner
○ presentasjon på internett
● hvilke grunnlagsmodeller som skal benyttes i produksjonen
● hvilke fagmodeller som skal benyttes i produksjonen
● dekningsgrad
○ dekker hele prosjektområdet
○ deler av prosjektområdet
● kvalitetskategori (A, B eller C) for hele eller ulike deler av modellen
● om det skal utarbeides animasjoner som simulerer bevegelse gjennom modellen
○ type animasjoner og hva de skal brukes til
○ synsvinkel i animasjoner (med bil, til fots, på sykkel, fra fly eller lignende)
○ om det skal leveres bilder eller film i tillegg til selve modellen
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6.4.3 Animasjonsfilm
6.4.3.1 Definisjon
Animasjonsfilm produseres med utgangspunkt i modelldata og fungerer som en
presentasjon av:
● hele prosjektet
● deler av prosjektet
● arbeidsoperasjoner som skal utføres

6.4.3.2 Formål
Animasjoner med tekst og tale benyttes til å presentere og forklare forhold med
vegprosjekter for publikum/beslutningstakere.

6.4.3.3 Innhold
Prosjektet må vurdere hvor detaljert innhold som skal vises i filmene. Viktige områder og
komponenter bør produseres med høy kvalitet, omliggende områder med lavere kvalitet.
Produksjon av animasjonsfilm skal ikke starte før prosjektering av modeller i prosjektfasen er
avsluttet.
●
●

●

Prosjektpresentasjon som bevegelse (kjøre/fly) gjennom modellen i prosjektområdet
Gjennomføring av byggefasen
○ fremdrift, viktige milepæler
○ utfordrende midlertidige omlegginger
○ byggemetoder for konstruksjoner
Risiko forbundet med gjennomføring av vegprosjektet
○ Konsekvenser ved flom og skred
○ Nye og endrede trafikkmønstre
○ Forurensningsproblematikk
○ Naturmangfold

Aktuelle simuleringer:
● gjennomkjøring/overflyvning av prosjektområdet
● grafiske effekter og kameraføring
● simulering av risiko/naturfare som ulykker, flom, skred med mer
● simulering av trafikkavvikling
● simulering av faseplaner, fremdrift i anleggsfasen
● simulering av byggeprosesser for kompliserte komponenter/områder
6.4.3.3.1 Effekter i animasjonsfilmer
●
●
●

Film bør ha en fortellerstemme som informerer om prosjektet.
Lydeffekter skal brukes med forsiktighet, slik at de ikke blir et forstyrrende element.
Ved bruk av musikk må opphavsrettslige forpliktelser ivaretas.
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6.4.3.3.2 Organisering av innhold
Komponenter fra grunnlagsmodeller, fagmodeller og presentasjonsmodeller gjenbrukes.
I tillegg er følgende komponenter definert:

6.4.3.3.3 Dekningsgrad
Animasjonsfilmer kan dekke inngrepssone og visualiseringssone, dekningsgrad tilpasses
formålet.
6.4.3.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
I den grad det er relevant gjelder overordnede krav.
6.4.3.3.5 Størrelseformat:
Angis som forholdstall mellom lengde og bredde, som for bilder:
● 16:9 er mest brukt for både web og nedlastbar film
● 4:3 kan være et alternativ
6.4.3.3.6 Oppløsningsformat:
De mest vanlige formatene er:
● HD 1080p (1920x1080), betegnes gjerne som “full HD”
● HD 720p (1280x720), betegnes gjerne som “HD ready”
● For Web-visning kan det være hensiktsmessig med lavere oppløsning.
6.4.3.3.7 Bilder per sekund:
Animasjonsfilmer skal vise 30 bilder per sekund.
6.4.3.3.8 Codec:
Codec er en forkortelse for «coder-decoder», og beskriver metoden som skal benyttes av
programvare for koding og komprimering av film i ulike sammenhenger.
● Film skal leveres med codec H.264/MPEG-4 AVC
6.4.3.3.9 Profilelementer
●
●

Statens vegvesens logo vises i starten og slutten av filmen.
Stillbilder som viser informasjon om prosjektet skal profileres i henhold til håndbok
R902 Designhåndbok for Statens vegvesen.

6.4.3.4 Navngiving av datafiler og databaser
Film og animasjoner navngis slik:
prosjektfasenummer_modellnavn_(fritekst).filtype

6.4.3.5 Bestilling
Grunnlagsdata for animasjonsfilm:
● grunnlagsmodeller
● fagmodeller
195

●
●
●
●
●

flyfoto eller satellittbilder for prosjektområdet (for å vise beliggenhet mm)
relevant informasjon/manuskript som kan inngå som tale eller tekst i filmen
fremdriftsplaner i de tilfeller fremdrift skal vises i filmen
foto og grafiske elementer
Tekst og logoer som skal vises i filmen må beskrives og oversendes med best mulig
kvalitet i god tid før arbeidet starter. Send disse filene på originalformat fra
programvaren de er utarbeidet i.

Følgende må spesifiseres i bestillingen:
● Formål med filmen, f. eks presentasjon på internett eller visning i møter.
● Filmens målgruppe, hvem den er rettet mot
● Hvilke områder/elementer som skal vises detaljert
● Hvordan omliggende terreng og bakgrunn skal fremstå
● Viktige elementer som skal være med
● Kameraføringer (er synsvinkelen fotgjenger, syklist, bil, fly osv)
● Filmens varighet
● Om det skal legges på fortellerstemme
○ Om manus for fortellerstemme skal inngå i oppdraget
○ Om det skal brukes andre språk enn norsk
○ Om det skal benyttes skuespillere til fortellerstemme/til roller i filmen
○ Om intervjuer med prosjektdeltakere eller andre skal inngå
● Om det skal legges på tekst
● Om det skal legges på musikk
○ Om kjøp av musikk inngår i oppdraget
● Om det skal legges på lydeffekter
○ Om kjøp av lydeffekter inngår i oppdraget
● Om animerte scener skal mikses med video fra prosjektområdet

6.4.3.6 Kontroll
6.4.3.7 Godkjenning og levering
Før filmen spilles inn skal oppdragsgiver godkjenne manus og konsept.
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6.4.4 Manipulerte bilder
6.4.4.1 Definisjon
Stillbilder og fotomontasjer som er basert på eller inneholder data fra modeller, vanligvis
situasjonsmodell eller presentasjonsmodell.

6.4.4.2 Formål
Manipulerte bilder kan produseres for utskrift (høy oppløsning) og web (lav oppløsning),
formålet er å vise hvordan deler av prosjektet kan bli seende ut.

6.4.4.3 Innhold
Det er definert to typer manipulerte bilder:
● Rendret bilde: Bildets innhold er generert (rendret) og eksportert fra modeller
● Manipulert foto: Produseres ved at rendret bilde manipuleres inn i ordinære foto
●
●

●
●

Størrelsesformat:
○ Bilder skal normalt leveres i størrelsesformat 4:3.
Punktoppløsning:
○ Bilder til utskrift bør det bestilles med minimum 4000 x 3000 punktoppløsning
○ Bilder til internett bør det bestilles med 1920 x 1080 punktoppløsning
Bitdybde:
○ 24 bit RGB
Fargeprofil:
○ Adobe RGB (1998)

6.4.4.4 Metadata
6.4.4.5 Dataformat
Bilder skal leveres på et originalformat som inneholder all bildeinformasjon, samt på et
format som egner seg til tenkt bruk (internett/utskrift)
Aktuelle originalformat:
● TIFF
● JPEG2000
● DNG RAW

6.4.4.6 Filnavn
Manipulerte bilder navngis slik:
prosjektfasenummer_modellnavn_(fritekst)

6.4.4.7 Bestilling
Bestillingen skal spesifisere:
● Type bilde:
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●
●
●
●
●

○ rendret bilde
○ manipulert foto
Størrelsesformat
Punktoppløsning
Bitdybde
Fargeprofil
Dataformat
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6.4.5 Foto og video
6.4.5.1 Definisjon
Foto og video som ikke er manipulerte.

6.4.5.2 Formål
Benyttes til å dokumentere eksisterende situasjon i prosjektområdet og utførelse i
byggefasen.

6.4.5.3 Innhold

6.4.5.4 Krav til utførelse
Deltakere på bilder skal være ulastelig antrukket.

6.4.5.5 Metadata
6.4.5.6 Dataformat
6.4.5.7 Filnavn
●
●
●

Bilder og video beholder i utgangspunktet filnavn fra apparat.
Filer kan gis beskrivende navn ved behov, da navngis filene på samme måte som
beskrevet for kataloger her.
Bilder og video lagres tematisert i kataloger, og katalogene navngis på følgende
måte:
○ Dato: åååå.mm.dd
○ Prosjektfasenumer: 123456
○ Sted: Hvor bildene er tatt
○ Tema :Kort beskrivelse av hva bildene gjelder

Eksempel:
2014.10.05_123456_dronning-eufermias-gate_nyplantede-trær
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6.4.6 Prosjektpresentasjoner
6.4.6.1 Definisjon
Prosjektpresentasjoner på internett som produseres med utgangspunkt i modelldata.

6.4.6.2 Formål
Informere om et vegprosjekt til beslutningstakere og publikum.

6.4.6.3 Innhold
6.4.6.3.1 Statiske 2D-presentasjoner
Vegprosjekter presenteres på internett med tekst og statiske bilder.
6.4.6.3.2 Interaktive 2D-presentasjoner
Presentasjonene er interaktive i den forstand at brukere kan klikke symboler i tegninger,
flyfoto eller kart og åpne modeller, bilder og annen informasjon om prosjektet.
6.4.6.3.3 Interaktive 3D-presentasjoner
Prosjektet presenteres som 3D-modell, og bruker kan få informasjoner om elementer i
modellene ved å klikke dem.

6.4.6.4 Prosjekteringsregler/Krav til utførelse
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6.5 Datasett
6.5.1 Felles krav til datasett
6.5.1.1 Definisjon
Datasett er filer med data som er eksportert direkte fra modeller eller data fra modeller som
er bearbeidet/endret gjennom manuelle/automatiske arbeidsprosesser. Datasett utarbeides
og leveres for å støtte konkrete arbeidsoppgaver eller formål.

6.5.2 Stikningsdata
6.5.2.1 Definisjon
Stikningsdata er et prosjektert datasett som beskriver referansegeometri for komponenter i
fagmodeller.

6.5.2.2 Formål
Stikningsdata benyttes til å plassere/orientere prosjekterte komponenter i terrenget med
totalstasjon eller annet landmålingsutstyr som oppfyller krav til målenøyaktighet.

6.5.2.3 Innhold
Stikningsdata produseres for objekter som stedfestes/plasseres i terrenget med
landmålingsutstyr.

Stikningsdata skal vise referansegeometri for:
○ eksisterende komponenter som skal fjernes eller endres
○ planlagte komponenter som skal bygges/utføres i terrenget
6.5.2.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
●
6.5.2.3.2 Organisering av innhold
Komponentene i stikningsdata beholder navn gitt i fagmodellen. Stiknings- og
maskinstyringsgeometrien skal kunne vises isolert eller sammen med annen
geometribeskrivelse til elementene i modellene. Det gir mulighet for kontroll av
stikningsdata mot prosjektert volumgeometri i fagmodellene.
6.5.2.3.3 Dekningsgrad
Stikningsdata dekker normalt inngrepssonen.
6.5.2.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
Stikningsdata har samme krav til stedfestingsnøyaktighet som gjelder for fagmodellene.
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6.5.2.3.5 Prosjekteringsregler

For å unngå endringsarbeid prosjekteres stikningsgeometri i fagmodeller etter at
komponentene er prosjektert med solid-geometri.
Geometri:
Komponenter modellert med følgende geometrityper kan brukes til stikning:
● Punkt:
Benyttes til å angi referansepunkt for komponenter som stikkes ut med ett eller flere
uavhengige punkt (skiltfundament, kum).
● Kurve med jevn krumning (inkludert R = uendelig, «rett linje»):
Benyttes til å angi referansegeometri for komponenter langs linje (kantstein).
● Kurver med varierende krumning (klotoider):
Klotoider benyttes blant annet i overgang mellom rette linjer og sirkelbuer i
geometribeskrivelsen til vegkroppen.
● TIN-modell:
Triangulerte flater kan f. eks beskrive byggegrop, ledningsgrøft med mer
For komponenter som er prosjektert med annen geometribeskrivelse må det
prosjekteres egen stikningsgeometri i fagmodellene.
Hvert punkt som definerer komponentens form skal ha x-, y- og z- koordinater referert i
prosjektets koordinatsystem
Regler for hvor på komponenten stiknings-geometri skal plasseres må avklares i prosjektet.
Enkeltelementer som skal plasseres langs en kurve/rett linje (f. eks kantstein) kan
representeres med nødvendig antall innsettingspunkt for hvert element, eller med en eller
flere kurver som beskriver hvor elementene skal plasseres og orienteres.
For elementer som skal plasseres langs en kurve, eller for volumgeometri som er utformet i
kurve, benyttes den beregnede kurven som stikningsdata. Hvis det ikke finnes beregnet
geometri må det prosjekteres geometri som beskriver kurvene.
For komplekse volumelementer (tunnelportal), skal det etableres tilstrekkelig geometri til at
konstruksjonen kan plasseres og bygges.
For betongkonstruksjoner skal det etableres nok stikningsgeometri til at forskalinger kan
bygges, alternativt må konstruksjonen beskrives på målsatt tegning.
For elementer som skal monteres skal geometrien angi innfestingspunktene
For byggegroper og terrengforming benyttes TIN-modell

6.5.2.4 Dataformat
● Stikningsgeometri skal inngå i fagmodellene på originalt- og åpent format.
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● Egenskapsdata utover geometri skal, så langt mulig, følge komponentene ved
eksport til åpne filformater.
Spesielle hensyn ved eksport av stikningsdata for kurver:
● Prosjekterte kurver brytes opp i rette linjestykker ved eksport til utvekslingsformat
● Det blir avvik fra prosjektert kurve mellom knekkpunkt i eksportert geometri
● Avviket beskrives med pilhøyde
● Største tillatte pilhøyde ved eksport av kurver er +/- 3mm i grunnriss og høyde

6.5.2.5 Filnavn
● Datafiler navngis som fagmodeller:
○ prosjektfasenummer_(entreprisenummer_)modellnavn_(fritekst)
○ Bruk fritekst til å beskrive hva filen inneholder mer detaljert.

6.5.2.6 Bestilling
Inngår i prosjektfasen konkurransegrunnlag for entreprise:
● Det avgjøres i konkurransegrunnlaget om stikningsdata skal leveres med
konkurransegrunnlag i utførelsesentrepriser
● Det stilles ikke krav til stikningsdata i totalentrepriser

203

6.5.3 Maskinstyringsdata
6.5.3.1 Definisjon
Maskinstyringsdata er et prosjektert datasett som beskriver referansegeometri for
komponenter i fagmodeller.

6.5.3.2 Formål
Maskinstyringsdata brukes sammen med ulike posisjoneringsmetoder til å styre
anleggsmaskiner.

6.5.3.3 Innhold
6.5.3.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.5.3.3.2 Organisering av innhold
Komponenter beholder navn gitt i fagmodellen.
6.5.3.3.3 Dekningsgrad
Maskinstyringsdata dekker normalt inngrepssonen.
6.5.3.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
Maskinstyringsdata har samme krav til stedfestingsnøyaktighet som gjelder for
fagmodellene.
6.5.3.3.5 Prosjekteringsregler

Maskinstyringsdata utarbeides i følgende steg:
● Først prosjekteres komponentene med geometritypene som vurderes mest
hensiktsmessig ut fra formålet med modelleringen.
● Normalt vil det brukes solid-geometri for en del komponenter, denne
geometritypen kan ikke brukes til maskinstyring
● For de komponentene som skal brukes til maskinstyring som ikke har egnet
geometri, må det prosjekteres egen maskinstyringsgeometri i fagmodellene.
● Komponentenes øvrige egenskapsdata utover geometri skal følge med ved
eksport til åpne filformat.

6.5.3.4 Metadata

6.5.3.5 Dataformat
● Maskinstyringsgeometri skal inngå i fagmodellene på originalt- og åpent format.
Spesielle hensyn ved eksport av maskinstyringsdata for kurver:
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●
●
●
●

Prosjekterte kurver brytes opp i rette linjestykker ved eksport til utvekslingsformat
Det blir avvik fra prosjektert kurve mellom knekkpunkt i eksportert geometri
Avviket beskrives med pilhøyde
Største tillatte pilhøyde ved eksport av kurver er +/- 3mm i grunnriss og høyde

6.5.3.6 Filnavn
● Datafiler navngis som fagmodeller:
○ prosjektfasenummer_(entreprisenummer_)modellnavn_(fritekst)
○ Bruk fritekst til å beskrive hva filen inneholder mer detaljert.

6.5.3.7 Bestilling
Inngår i prosjektfaser:
Konkurransegrunnlag for entreprise:
● Det avgjøres i konkurransegrunnlaget om maskinstyringsdata skal leveres med
konkurransegrunnlag i utførelsesentrepriser
● Det stilles ikke krav til maskinstyringsdata i totalentrepriser
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6.5.4 NVDB- og FKB-grunnlag
6.5.4.1 Definisjon
NVDB- og FKB-grunnlag er et prosjektert datasett som egner seg til import i NVDB og
visning i Vegkart.

6.5.4.2 Formål
Datasettet brukes til å oppdatere NVDB og FKB med nye komponenter og komponenter
som skal fjernes.

6.5.4.3 Innhold
6.5.4.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem
6.5.4.3.2 Organisering av innhold
Komponenter organiseres i henhold til NVDB sin objektliste.
6.5.4.3.3 Dekningsgrad
NVDB-grunnlag dekker normalt et utvalg komponenter i inngrepssonen.
6.5.4.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
●
●

Se krav i NVDB sin objektliste
For leveranser av prosjektert geometri til NVDB/FKB gjelder samme krav til
stedfestingsnøyaktighet som gjaldt ved prosjektering av komponentene

6.5.4.3.5 Prosjekteringsregler
FKB/NVDB Objektliste beskriver hvordan data for objekttypene skal leveres til FKB/ NVDB.
Det skal leveres elementer innen tre kategorier:
● Vegnettsobjekter
● FKB kartobjekter
● NVDB vegobjekter

6.5.4.4 Metadata
Se krav i NVDB sin objektliste.

6.5.4.5 Dataformat
Følgende data skal leveres på SOSI-format i henhold til FKB-produktspesifikasjoner:
● Vegnettsobjekter
● FKB-kartobjekter
● NVDB-vegobjekter

Koordinatsystem
Data til NVDB skal leveres i koordinatsystem EUREF89 UTM.
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Hvilken sone som skal benyttes avklares i konkurransegrunnlaget til det enkelte prosjekt.

6.5.4.6 Filnavn
● NVDB-datafiler navngis som fagmodeller.
○ prosjektfasenummer_(entreprisenummer_)modellnavn_(fritekst)

6.5.4.7 Bestilling
Prosjektfaser:
● NVDB-grunnlag bestilles prosjektert i fagmodeller med konkurransegrunnlag for
entrepriser
● NVDB-grunnlag bestilles verifisert som del av anleggsfasen.
Følgende opplysninger skal gis i konkurransegrunnlag:
● Hvilke komponenter som skal leveres til NVDB og FKB.
● Hvilke komponenter som skal leveres “som planlagt”, før byggefasen.

6.5.4.8 Godkjenning og levering
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6.6 Dokumenter
6.6.1 Felles krav til dokumenter
6.6.1.1 Definisjon
Dokumenter som kan inneholde tekst, tegninger, bilder, tabeller og andre illustrasjoner
Eksempler på typer dokumenter:
● Tegninger
● Fagrapporter
● Kontrakter

6.6.2 Tegninger
6.6.2.1 Definisjon
PDF-dokumenter som produseres/prosjekteres med utgangspunkt i modelldata, og som
viser øyeblikksbilder av ett eller flere fagtema i et vegprosjekt.

6.6.2.2 Formål
Tegninger brukes til:
● å dokumentere planer
● i godkjenningsprosesser
● som grunnlag for fagarbeid i byggefasen
● som grunnlag for visse prosesser innen drift og vedlikehold
Tradisjonelt skilles det mellom plantegninger, tilbudstegninger og arbeidstegninger:
Plantegninger:
● Plantegninger utarbeides til følgende formål:
○ for å dokumentere planer iht. krav i plan og bygningsloven mm
○ som grunnlag for godkjenningsprosesser
● Følgende plantegninger kan bestilles prosjektert:
○ B Oversikt plan og profil
○ F Normalprofil og overbygning
○ Y Faseplaner
○ J Byggetekniske detaljer - standardløsninger
○
Tilbudstegninger
● Tilbudstegninger dannet tidligere grunnlag for entreprenørens priskalkyler
○ Tilbudstegninger erstattes av modeller og andre dokumentasjonstyper
○ Det skal ikke produseres tilbudstegninger i modellbaserte vegprosjekter
Arbeidstegninger
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●

Arbeidstegninger benyttes i varierende grad av fagarbeidere i byggefasen
○ Oppdragsgiver skal ikke produsere arbeidstegninger
○ Entreprenør kan produsere arbeidstegninger basert på modelldata ved behov

6.6.2.3 Innhold
Se krav til hver tegningstype

6.6.2.4 Prosjekteringsregler
●
●
●
●

Tegninger skal genereres fra modeller eller prosjekteres med utgangspunkt i
modelldata.
Til hver tegningstype er det angitt hvilke grunnlagsmodeller og fagmodeller som skal
benyttes.
Det skal være samsvar mellom innhold i modeller og tegninger.
I tillegg til komponenter fra modeller kan tegninger tilføres “tegningskomponenter”.
Det er ikke krav til 3D-geometri for tegningskomponenter:
○ Tekst
○ Målsetting
○ Nordpil
○ Rutenett
○ osv

6.6.2.5 Metadata
6.6.2.6 Dataformat
Tegninger skal leveres på PDF/A-format iht Riksarkivarens forskrift, §5-17 og §5-18 (2)
Ved utskrift til PDF må oppløsningen tilpasses tegningenes bruksformål:
● 19.1.8 Tegninger som skal publiseres på internett skal ikke være større enn 2mb med
oppløsning 100-150 dpi.
● 19.1.9 Tegninger som skal skrives ut på papir skrives ut med oppløsning 400-600
dpi.

6.6.2.7 Filnavn
●
●
●

Tegningsfiler navngis med bokstav som beskrevet her.
Tegninger av samme type skilles med løpenummer.
○ Eksempel: B001.pdf, B002.pdf.
Når tegninger leveres som sluttdokumentasjon skal prosjektfasenummer inkluderes i
filnavnet.
○ Eksempel: 123456r _B001.pdf.

6.6.2.8 Bestilling
Tradisjonelt skilles det mellom plantegninger, tilbudstegninger og arbeidstegninger:
● Plantegninger utarbeides til følgende formål:
○ for å dokumentere planer iht. krav i plan og bygningsloven
○ som grunnlag for visse godkjenningsprosesser
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●

Følgende plantegninger kan bestilles:
○ Utarbeid liste over aktuelle planteginger

●

Tilbudstegninger danner tradisjonelt grunnlag for entreprenørens priskalkyler
○ Det skal ikke produseres tilbudstegninger i modellbaserte prosjekter.

●

Arbeidstegninger benyttes i varierende grad av fagarbeidere i byggefasen
○ Oppdragsgiver skal ikke produsere arbeidstegninger i modellbaserte
prosjekter.
○ Entreprenør kan produsere arbeidstegninger basert på modelldata ved behov.

Tegningsproduksjon bestilles når grunnlagsmodeller og fagmodeller er ferdig prosjektert.
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6.6.3 Rapporter
6.6.3.1 Definisjon
Tekstdokumenter som kan inneholde bilder, tabeller med mer

6.6.3.2 Formål
Dokumenter kan være:
● Fagrapporter
● Kontrakter
● Meldinger

6.6.3.3 Innhold
Tekst og illustrasjoner.
6.6.3.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk

6.6.3.4 Metadata
6.6.3.5 Dataformat
Dokumenter skal leveres på PDF/A-format iht Riksarkivarens forskrift, §5-17 og §5-18 (2)
Ved utskrift til PDF må oppløsningen tilpasses om dokumentet skal publiseres på internett
eller skrives ut på papir.

6.6.3.6 Filnavn
Dokumenter skal navngis på følgende måte:
Prosjektfasenummer_dokumentnavnledd1-2-n.format.Eksempel: 123456b_
ym-plan-engenkrysset.pdf
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7 Lagring og arkivering av dokumentasjon
Skal mer regelverk om lagring og arkivering stå i denne håndboka?
Aktuelle kilder:
● Vedlegg 2 til håndbok V770 Modellgrunnlag (må oppdateres hvis det skal inn her)
● Rapport om lagring og arkivering levert av VU-053
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8 Referanser
Definisjoner
● VU-053
● Statens vegvesens definisjonsliste
Dokumentasjonstyper
● oversikt i regneark
● oversikt i diagram
● inngår i prosjektfase
Fagdomener
● Arealplanlegging
● Bru
● Elektro
● Geodesi
● Geofag
● Landskapsarkitektur
● Miljøvitenskap
● Risiko
● Trafikkstyring
● Tunnel
● Vann
● Veg
Grunnlagsdata
● Regneark
Styrende dokumenter
● Stedfestet dokumentasjon
○ Lovverk og forskrift:
■ Geodataloven
■ Geodataforkriften
○ Nasjonale- og internasjonale avtaler:
■ Norge digitalt
■ Geovekst
■ NGIS
■ Inspire – regjeringen
■ Inspire - informasjonsside
○ Nasjonale og internasjonale standarder:
■ SOSI
■ ISO TC-211
■ OGC LandInfra/InfraGML
■ Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag
● Komponenter i modeller
○ Diagram med oversikt
○ Egenskapsdata
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9 Detaljert innholdsfortegnelse
1 Forord
2 Felles krav til modellbaserte vegprosjekter
2.1 Definisjon av vegprosjekt og prosjektfaser
2.1.1 Vegprosjekt
2.1.2 Prosjektfaser
2.2 Definisjon av dokumentasjon
2.2.1 Stedfestet dokumentasjon
2.2.2 Dokumentasjonstyper
2.2.3 Formål med dokumentasjonen
2.3 Fagdomener
2.4 Roller
2.4.1 Roller hos oppdragsgiver
2.5 Regelverk
2.6 Prosjektområdet
2.6.1 Inngrepssone
2.6.2 Visualiseringssone
2.6.3 Dekningsgrad
2.7 Koordinatsystem
2.7.1 Krav til koordinatsystem for grunnriss (x og y-koordinater)
2.7.2 Krav til geografiske høydereferanser (z-koordinater)
2.7.3 Transformering mellom koordinatsystemer
2.8 Stedfestingsnøyaktighet
2.9 Dokumentasjonens innhold og detaljering
2.10 Dataformat
2.10.1 Datafiler
2.10.2 Databaser
2.11 Metadata
2.11.1 Påkrevde metadata
2.11.2 Levering av metadata
2.12 Navnekonvensjoner
2.12.1 Generelle krav til navngiving
2.12.2 Navngiving av datafiler
2.12.3 Navngiving i databaser
2.12.4 Bruk av stedsnavn ved navngiving av dokumentasjon
2.13 Bestilling av dokumentasjon
2.13.1 Bruk gjeldende mal for konkurransegrunnlag
2.13.2 Grunnlagsdata skal legges ved konkurransegrunnlaget
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2.13.3 Krav til leveranser varierer med prosjektfase
2.13.4 Krav til kompetanse
2.14 Kontroll av dokumentasjon
2.14.1 Dokumentasjonens gyldighet
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2.16.2 Varsling ved levering av dokumentasjon
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2.19 Rettigheter til dokumentasjon
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2.19.2 Rettigheter til dokumentasjon utarbeidet i vegprosjekter
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3.1.3 Formålet med grunnlagsdata
3.1.4 Regelverk
3.1.4.1 Regelverk som gjelder for grunnlagsdata
3.1.4.2 Kravstruktur i denne håndboken
3.1.5 Dekningsgrad i prosjektområdet
3.1.6 Koordinatsystem
3.1.7 Stedfestingsnøyaktighet
3.1.8 Innhold og detaljering
3.1.9 Dataformat
3.1.9.1 Dataformat for nedlastede grunnlagsdata
3.1.9.2 Dataformat for registrerte grunnlagsdata
3.1.10 Metadata
3.1.10.1 Metadata for nedlastede grunnlagsdata
3.1.10.2 Metadata for registrerte grunnlagsdata
3.1.11 Navngiving av grunnlagsdata
3.1.12 Bestilling av grunnlagsdata
3.1.13 Kontroll av grunnlagsdata
3.1.13.1 Nedlastede grunnlagsdata
3.1.13.2 Registrerte grunnlagsdata
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3.1.14 Godkjenning av grunnlagsdata
3.1.15 Levering av grunnlagsdata
3.1.16 Arkivering av grunnlagsdata
3.2 Grunnlagsdata fra forvaltningssystemer
3.2.1 Kilder til grunnlagsdata
3.2.1.1 Grunnlagsdata fra Geonorge
3.2.1.2 Grunnlagsdata fra Statens vegvesen
3.2.1.3 Grunnlagsdata fra øvrige dataeiere
3.3 Grunnlagsdata som registreres av vegprosjektet
3.3.1 Formål med registrering
3.3.2 Type registrering
4 Registrering av data i vegprosjekter
4.1 Felles krav til registrering av data
4.1.1 Definisjon
4.1.2 Formål med registrering av data
4.1.3 Regelverk
4.1.3.1 Regelverk som gjelder for registreringer
4.1.3.2 Kravstruktur i denne håndboken
4.1.4 Dekningsgrad i prosjektområdet
4.1.5 Stedfestingsnøyaktighet
4.1.6 Innhold
4.1.6.1 Organisering og koding av registrerte data
4.1.6.2 Krav til utførelse
4.1.7 Metadata
4.1.8 Godkjenning
4.2 Landmåling
4.2.1 Definisjon
4.2.2 Formål
4.2.2.1 Registrering av grunnlagsdata med landmåling
4.2.2.2 Landmåling i byggefasen
4.2.3 Registreringsmetodikk
4.2.3.1 Krav til utførelse
4.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
4.2.5 Dataformat
4.2.6 Bestilling
4.3 Skanning
4.3.1 Definisjon
4.3.2 Formål
4.3.3 Registreringsmetodikk
4.3.3.1 Krav til utførelse
4.3.3.2 Klassifisering av punkt
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4.3.3.2.1 Klassifisering av punkt skannet i overheng
4.3.3.2.2 Luftbåren laserskanning av høye skjæringer
4.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
4.3.5 Bestilling
4.4 Geologisk kartlegging
4.4.1 Definisjon
4.4.2 Formål
4.4.3 Krav til innhold
4.4.4 Dekningsgrad
4.4.5 Registreringsmetodikk
4.5 Målinger
4.5.1 Definisjon
4.5.2 Formål
4.5.3 Krav til innhold
4.6 Inspeksjon
4.6.1 Definisjon
4.6.2 Formål
4.6.3 Krav til innhold
4.7 Befaring
4.7.1 Definisjon
4.7.2 Formål
4.7.3 Krav til innhold
4.8 Registrering i byggefasen
4.8.1 Definisjon
4.8.2 Formål
4.8.2.1 Dokumentere at plassering og utførelse er i henhold til kontrakt
4.8.2.2 Dokumentere utførte mengder angitt i målebrev
4.8.2.3 Som grunnlag for oppdatering av fagmodeller til «som utført»
4.8.3 Dekningsgrad
4.8.4 Stedfestingsnøyaktighet
4.8.5 Innhold
4.8.5.1 Komponenter som skal registreres
4.8.5.2 Dokumentasjon av utført registrering
4.8.6 Registreringsmetodikk
4.8.7 Dataformat
4.8.8 Metadata
4.8.9 Filnavn
4.8.10 Bestilling
4.8.11 Kontroll
4.8.12 Godkjenning
4.8.13 Levering
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5 Modeller
40
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5.1.8.4 Detaljeringsgrad
44
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5.2.1.8 Metadata
5.2.1.9 Kontroll
5.2.1.9.1 Kvalitetskontroll av metadata
5.2.2 Befolkning
5.2.2.1 Definisjon
5.2.2.2 Formål
5.2.2.3 Dekningsgrad
5.2.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.2.5 Innhold
5.2.2.6 Prosjekteringsregler
5.2.3 Bygg
5.2.3.1 Definisjon
5.2.3.2 Formålet
5.2.3.3 Dekningsgrad
5.2.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.3.5 Innhold
5.2.3.6 Prosjekteringsregler
5.2.4 Eiendom
5.2.4.1 Definisjon
5.2.4.2 Formålet
5.2.4.3 Dekningsgrad
5.2.4.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.4.5 Innhold
5.2.4.6 Prosjekteringsregler
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5.2.5.1 Definisjon
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5.2.5.3 Dekningsgrad
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5.2.5.5 Innhold
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5.2.6.3 Dekningsgrad
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5.2.7.3 Dekningsgrad
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5.2.7.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.7.5 Innhold
5.2.7.6 Prosjekteringsregler
5.2.8 Kulturarv
5.2.8.1 Definisjon
5.2.8.2 Formål
5.2.8.3 Dekningsgrad
5.2.8.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.8.5 Innhold
5.2.8.6 Prosjekteringsregler
5.2.9 Landskap
5.2.9.1 Definisjon
5.2.9.2 Formål
5.2.9.3 Dekningsgrad
5.2.9.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.9.5 Innhold
5.2.9.6 Prosjekteringsregler
5.2.10 Naturmangfold
5.2.10.1 Definisjon
5.2.10.2 Formål
5.2.10.3 Dekningsgrad
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5.2.13.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.2.13.5 Innhold
5.2.13.6 Prosjekteringsregler
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5.2.14.3 Dekningsgrad
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5.2.16.12.2 Kontroll av registrerte data og ny terrengmodell
5.2.16.13 Godkjenning
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5.2.17.5 Innhold
5.2.17.6 Prosjekteringsregler
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5.2.18.2 Formål
5.2.18.3 Dekningsgrad
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5.2.18.5 Innhold
5.2.18.6 Prosjekteringsregler
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5.3.2.7 Prosjekteringsregler
5.3.3 Bru
5.3.3.1 Definisjon
5.3.3.2 Formål
5.3.3.3 Regelverk
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5.3.7.1 Definisjon
5.3.7.2 Formål
5.3.7.3 Regelverk:
5.3.7.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.3.7.5 Innhold
5.3.7.6 Analyser
5.3.7.7 Prosjekteringsregler
5.3.8 Geologi
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5.3.12.3 Regelverk
5.3.12.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.3.12.5 Innhold
5.3.12.6 Analyser
5.3.12.7 Prosjekteringsregler
5.3.13 Kulturminnevern
5.3.13.1 Definisjon
5.3.13.2 Formål
5.3.13.3 Regelverk
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5.3.13.6 Analyser
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5.3.14.7 Prosjekteringsregler
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5.3.15.3 Regelverk
5.3.15.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.3.15.5 Innhold
5.3.15.6 Analyser
5.3.15.7 Prosjekteringsregler
5.3.16 Overvann
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5.3.16.2 Formål
5.3.16.3 Regelverk
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5.3.17.5 Innhold
5.3.17.6 Analyser
5.3.17.7 Prosjekteringsregler
5.3.18 Rekkverk
5.3.18.1 Definisjon
5.3.18.2 Formål
5.3.18.3 Regelverk
5.3.18.4 Stedfestingsnøyaktighet
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5.3.18.6 Analyser
5.3.18.7 Prosjekteringsregler
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5.3.22.7 Prosjekteringsregler
5.3.23 Terrengforming
5.3.23.1 Definisjon
5.3.23.2 Formål
5.3.23.3 Regelverk
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5.3.24.3 Regelverk
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5.3.26.6 Analyser
5.3.26.7 Prosjekteringsregler
5.3.27 Vegetasjon
5.3.27.1 Definisjon
5.3.27.2 Formål
5.3.27.3 Regelverk
5.3.27.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.3.27.5 Innhold
5.3.27.6 Analyser
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5.3.27.7 Prosjekteringsregler
5.3.28 Vegoppmerking
5.3.28.1 Definisjon
5.3.28.2 Formål
5.3.28.3 Regelverk
5.3.28.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.3.28.5 Innhold
5.3.28.6 Analyser
5.3.28.7 Prosjekteringsregler
5.4 Situasjonsmodell
5.4.1 Definisjon
5.4.2 Formål
5.4.3 Dekningsgrad
5.4.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.4.5 Innhold
5.4.6 Prosjekteringsregler
5.5 Tverrfaglig modell
5.5.1 Definisjon
5.5.2 Formål
5.5.3 Regelverk
5.5.4 Dekningsgrad
5.5.5 Stedfestingsnøyaktighet
5.5.6 Innhold
5.5.7 Prosjekteringsregler
5.6 Samordningsmodell
5.6.1 Definisjon
5.6.2 Formål
5.6.3 Dekningsgrad
5.6.4 Stedfestingsnøyaktighet
5.6.5 Innhold
5.6.6 Prosjekteringsregler
6 Resultatdata
6.1 Felles krav til resultatdata
6.1.1 Definisjon
6.1.1.1 Resultatdatatyper
6.1.2 Formål
6.1.3 Regelverk
6.1.3.1 Regelverk for resultatdata
6.1.3.2 Kravstruktur i denne håndboka
6.1.4 Dekningsgrad
6.1.5 Koordinatsystem
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6.1.6 Stedfestingsnøyaktighet
6.1.7 Innhold
6.1.7.1 Organisering av resultatdata
6.1.8 Prosjekteringsregler
6.1.9 Dataformat
6.1.10 Metadata
6.1.11 Navngiving av datafiler og databaser
6.2 Modellvisninger
6.2.1 Felles krav til modellvisninger
6.2.1.1 Definisjon
6.2.1.2 Formål
6.2.1.3 Innhold
6.2.2 Standardvisninger
6.2.2.1 Definisjon
6.2.2.2 Formål
6.2.2.3 Innhold
6.2.3 Beregnede linjer
6.2.3.1 Definisjon
6.2.3.2 Formål
6.2.3.3 Innhold
6.2.4 Tekniske installasjoner
6.2.4.1 Definisjon
6.2.4.2 Formål
6.2.4.3 Innhold
6.2.5 Mindre konstruksjoner
6.2.5.1 Definisjon
6.2.5.2 Formål
6.2.5.3 Innhold
6.2.6 Terrengarbeider
6.2.6.1 Definisjon
6.2.6.2 Formål
6.2.6.3 Innhold
6.2.7 Rigg- og marksikring
6.2.7.1 Definisjon
6.2.7.2 Formålet
6.2.7.3 Innhold
6.2.8 Risikoområder
6.2.8.1 Definisjon
6.2.8.2 Formål
6.2.8.3 Innhold i modellen
6.2.9 Midlertidige komponenter
6.2.9.1 Definisjon
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6.2.9.2 Formål
6.2.9.3 Innhold i modellen
6.3 Analyser
6.3.1 Felles krav til analyser
6.3.1.1 Definisjon
6.3.1.2 Formål
6.3.1.3 Regelverk
6.3.1.4 Dekningsgrad i prosjektområdet
6.3.1.5 Innhold
6.3.2 Risiko
6.3.2.1 Definisjon
6.3.2.2 Formål
6.3.2.3 Regelverk
6.3.2.4 Dekningsgrad
6.3.2.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.2.6 Innhold
6.3.2.7 Prosjekteringsregler
6.3.2.7.1 Anleggsarbeider
6.3.2.7.2 Vegbruker
6.3.2.7.3 Nabo til veg
6.3.3 Støy
6.3.3.1 Definisjon
6.3.3.2 Formål
6.3.3.3 Regelverk
6.3.3.4 Dekningsgrad
6.3.3.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.3.6 Innhold
6.3.3.7 Prosjekteringsregler
6.3.4 Korridor- og linjevalg
6.3.4.1 Definisjon
6.3.4.2 Formål
6.3.4.3 Regelverk
6.3.4.4 Dekningsgrad
6.3.4.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.4.6 Innhold
6.3.4.7 Prosjekteringsregler
6.3.5 Masser
6.3.5.1 Definisjon
6.3.5.2 Formål
6.3.5.3 Regelverk
6.3.5.4 Dekningsgrad
6.3.5.5 Stedfestingsnøyaktighet
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6.3.5.6 Innhold
6.3.5.7 Prosjekteringsregler
6.3.6 Framdrift
6.3.6.1 Definisjon
6.3.6.2 Formål
6.3.6.3 Regelverk
6.3.6.4 Dekningsgrad
6.3.6.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.6.6 Innhold
6.3.6.6.1 Prosjekteringsregler
6.3.7 Økonomi
6.3.7.1 Definisjon
6.3.7.2 Formål
6.3.7.3 Regelverk
6.3.7.4 Dekningsgrad
6.3.7.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.7.6 Innhold
6.3.7.6.1 Prosjekteringsregler
6.3.8 Miljøkonsekvenser
6.3.8.1 Definisjon
6.3.8.2 Formål
6.3.8.3 Regelverk:
6.3.8.4 Dekningsgrad
6.3.8.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.8.6 Innhold
6.3.8.7 Prosjekteringsregler
6.3.9 Samfunnsnytte
6.3.9.1 Definisjon
6.3.9.2 Formål
6.3.9.3 Regelverk
6.3.9.4 Dekningsgrad
6.3.9.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.9.6 Innhold
6.3.9.7 Prosjekteringsregler
6.3.10 Omlegginger i byggefasen
6.3.10.1 Definisjon
6.3.10.2 Formål
6.3.10.3 Regelverk
6.3.10.4 Dekningsgrad
6.3.10.5 Stedfestingsnøyaktighet
6.3.10.6 Innhold
6.3.10.7 Prosjekteringsregler
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6.4 Presentasjoner
6.4.1 Felles krav til presentasjoner
6.4.1.1 Definisjon
6.4.1.2 Formål
6.4.2 Presentasjonsmodell
6.4.2.1 Definisjon
6.4.2.2 Formål
6.4.2.3 Innhold
6.4.2.3.1 Kategori A – Lite detaljert
6.4.2.3.2 Kategori B - Middels detaljert
6.4.2.3.3 Kategori C - Detaljert
6.4.2.3.4 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.4.2.3.5 Organisering av innhold
6.4.2.3.6 Dekningsgrad
6.4.2.4 Stedfestingsnøyaktighet
6.4.2.5 Prosjekteringsregler
6.4.2.6 Metadata
6.4.2.7 Dataformat
6.4.2.8 Filnavn
6.4.2.9 Bestilling
6.4.3 Animasjonsfilm
6.4.3.1 Definisjon
6.4.3.2 Formål
6.4.3.3 Innhold
6.4.3.3.1 Effekter i animasjonsfilmer
6.4.3.3.2 Organisering av innhold
6.4.3.3.3 Dekningsgrad
6.4.3.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
6.4.3.3.5 Størrelseformat:
6.4.3.3.6 Oppløsningsformat:
6.4.3.3.7 Bilder per sekund:
6.4.3.3.8 Codec:
6.4.3.3.9 Profilelementer
6.4.3.4 Navngiving av datafiler og databaser
6.4.3.5 Bestilling
6.4.3.6 Kontroll
6.4.3.7 Godkjenning og levering
6.4.4 Manipulerte bilder
6.4.4.1 Definisjon
6.4.4.2 Formål
6.4.4.3 Innhold
6.4.4.4 Metadata
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6.4.4.5 Dataformat
6.4.4.6 Filnavn
6.4.4.7 Bestilling
6.4.5 Foto og video
6.4.5.1 Definisjon
6.4.5.2 Formål
6.4.5.3 Innhold
6.4.5.4 Krav til utførelse
6.4.5.5 Metadata
6.4.5.6 Dataformat
6.4.5.7 Filnavn
6.4.6 Prosjektpresentasjoner
6.4.6.1 Definisjon
6.4.6.2 Formål
6.4.6.3 Innhold
6.4.6.3.1 Statiske 2D-presentasjoner
6.4.6.3.2 Interaktive 2D-presentasjoner
6.4.6.3.3 Interaktive 3D-presentasjoner
6.4.6.4 Prosjekteringsregler/Krav til utførelse
6.5 Datasett
6.5.1 Felles krav til datasett
6.5.1.1 Definisjon
6.5.2 Stikningsdata
6.5.2.1 Definisjon
6.5.2.2 Formål
6.5.2.3 Innhold
6.5.2.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.5.2.3.2 Organisering av innhold
6.5.2.3.3 Dekningsgrad
6.5.2.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
6.5.2.3.5 Prosjekteringsregler
6.5.2.4 Dataformat
6.5.2.5 Filnavn
6.5.2.6 Bestilling
6.5.3 Maskinstyringsdata
6.5.3.1 Definisjon
6.5.3.2 Formål
6.5.3.3 Innhold
6.5.3.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.5.3.3.2 Organisering av innhold
6.5.3.3.3 Dekningsgrad
6.5.3.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
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6.5.3.3.5 Prosjekteringsregler
6.5.3.4 Metadata
6.5.3.5 Dataformat
6.5.3.6 Filnavn
6.5.3.7 Bestilling
6.5.4 NVDB- og FKB-grunnlag
6.5.4.1 Definisjon
6.5.4.2 Formål
6.5.4.3 Innhold
6.5.4.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.5.4.3.2 Organisering av innhold
6.5.4.3.3 Dekningsgrad
6.5.4.3.4 Stedfestingsnøyaktighet
6.5.4.3.5 Prosjekteringsregler
6.5.4.4 Metadata
6.5.4.5 Dataformat
6.5.4.6 Filnavn
6.5.4.7 Bestilling
6.5.4.8 Godkjenning og levering
6.6 Dokumenter
6.6.1 Felles krav til dokumenter
6.6.1.1 Definisjon
6.6.2 Tegninger
6.6.2.1 Definisjon
6.6.2.2 Formål
6.6.2.3 Innhold
6.6.2.4 Prosjekteringsregler
6.6.2.5 Metadata
6.6.2.6 Dataformat
6.6.2.7 Filnavn
6.6.2.8 Bestilling
6.6.3 Rapporter
6.6.3.1 Definisjon
6.6.3.2 Formål
6.6.3.3 Innhold
6.6.3.3.1 Krav til innhold gitt i håndbøker og annet regelverk
6.6.3.4 Metadata
6.6.3.5 Dataformat
6.6.3.6 Filnavn
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7 Lagring og arkivering av dokumentasjon
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8 Referanser
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9 Detaljert innholdsfortegnelse
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