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Rambøll - Tønsberg-kontoret

Lang erfaring fra Statens vegvesen med 
overordnet planlegging på store prosjekter 

Jobbet som et team i 6 år

Vegplanleggere som liker å planlegge, visualisere 
og presentere ved hjelp av 3D



E18 DØRDAL - GRIMSTAD

• Nye Veier skal utarbeide kommunedelplan for 

strekningene:

• E18 Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad 

• 8 berørte kommuner 

• Ambisjon: Utarbeide korridor for Planprogram i 

2018 og kommunedelplan vedtak første halvår 

2019
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HVA ER TRIMBLE QUANTM
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• Et program som er til stor hjelp for å finne traseer i en tidlig
fase av et veg- eller baneprosjekt, men også til å optimalisere
en linje i en senere fase

• Som automatisk generer tusenvis av veglinjer ut fra en 
terrengmodell og andre data som legges inn

• Som automatisk legger inn kurver, bruer og tunneler ut fra
inngangsdata

• Som automatisk gir kostnader på alle linjer ut fra bestemte
enhetskostnader

• Som kan unngå viktige områder som legges inn

• Et program som er “smartere” enn oss og som jobber mye
raskere enn oss



INNGANGSDATA
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• Digital terrengmodell 

• Bakgrunnskart: rasterkart og ortofoto

• Start- og sluttpunkt

• Vegstandard og normalprofil

• Kurvatur i horisontal og vertikalplanet

• Høyde på skjæring før det skal legges inn tunnel og fylling før
det skal legges inn bru

• Definere hva som skal krysses med bru

• Kostnader på ulike elementer og områder

• Områder som ikke skal berøres



NORMALPROFIL

Definere tverrprofil

Det er viktig å få volumet i 
overbygningen riktig da det har direkte
innvirkning på kostnadene for vegen
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KOSTNADER

Definerer kostnader for:

• Massetransport

• Uttak av masser

• Overbygningen

• Ulike brutyper

• Tunneler

• Elementer i linja

• Ulike arealtyper

✓ Dårlige grunnforhold

✓ Industriområde

✓ Boligområde

✓ Dyrket mark
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PLANTEGNING DIREKTE FRA QUANTM
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PROFILTEGNING
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KAN HENTE RAPPORTER FRA HVER ENKELT LINJE

Sammendrag

• Kostnader for elementer

• Mengder

• Samlet areal for linja

• Lengde på linja

• Totalkostnaden for linja
(entreprisekostnad)

Samt oversikt over geometri og
eventuelle feilmeldinger
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KAN HENTE RAPPORTER FRA HVER ENKELT LINJE

Delrapporter for mengder
og kostnader for:

• Skjæringsmasser

• Fyllingsmasser

• Overbygningsmasser

• Bruer

• Tunneler

• Ulike områder som berøres av linja

• Elementer i linja
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RAPPORTER AV HVER ENKELT LINJE

Broer
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RAPPORTER AV HVER ENKELT LINJE

Tunneler
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OPTIMALISERING AV ENKELTLINJER

• De beste alternativene kan optimaliseres

• Vertikalt

• Horisontalt

• Fra/til profil

• Med samme antall vinkelpunkter eller med 
nye vinkelpunkter

• Dette gjør ofte alternativene mer gunstig, de 
blir billigere og bedre terrengtilpasset
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HVORDAN VI UTFØRTE SØK OG FANT KORRIDOR TIL
PLANPROGRAMMET
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KORRIDORSØK – METODIKK OG FASER

MAI JUNI

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Åpent søk uten 
begrensninger

Viktige områder som bør 
unngås

Medvirkning/åpne møter

Vurdere kryss

Vurder tidligere planer, 
forprosjekt og kommunenes 

forslag

Optimalisering 
av linjer

Definere 
planområder

Siling

Kvalitetssikring 
av planområde 

APRIL JULI



GJENNOMFØRING - LINJESØK

• Første søk med 100 linjer

• Søk med ulike parametere og 
inngangsdata

FASE 1
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND - KORRIDORSØK

FASE 2

• Fjernet de lengste og dyreste 
linjene

• Lagde korridorer ut fra de beste 
linjene

• Nytt søk innenfor korridorene
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND FASE 2

Søk vestre korridor Søk østre korridor
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND MED FASTPUNKTER

La inn områder linjene måtte gå innom
for å vurdere:

• Benyttelse av eksisterende E18 med 
god standard

• Etappevis utbygging

• Kryssplassering
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• Utførte søk med ikke-prissatte
verdiområder med stor og middels
verdi

• Fikk først ingen linjer og feilmelding i
Quantm

• Hadde for stor påvirkning på søket, 
måtte velge ut de viktigste områdene
som ville medføre innsigelse

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND FASE 2
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• Vi valgte å legge inn kun:

• Særlig prioriterte kulturminner

• Naturtype A

• Naturverneområder

• Jordbruk – regionalt verdifulle

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND FASE 2



24

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND OPTIMALISERING

• Valgte ut de beste linjene

• Optimaliserte de med Quantm

• Kontrollerte de og optimaliserte videre i 
Novapoint

• Importerte de i Quantm igjen for å få nye 
kostnader og rapporter
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• Ut fra søk - fire korridorer

• Utført nytte- kost analyse i alle
korridorene

• Alle ikke-prissatte tema er vurdert

• Silt ned til en korridor

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND FASE 3
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Grønn Korridor:

• Anbefalt korridor etter
vurdering av ikke-prissatte og
prissatte tema.

Blå korridor:

• Vurderes tatt med videre på
bakgrunn av høyest
trafikkantnytte

Gul Korridor

• Ny tilførselsvei til Risør

PLANPROGRAM
E18 DØRDAL – TVEDESTRAND
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Samhandling med andre programmer

EKSPORT

• Shape

• LandXML

Samt: Google Earth 
(kun UTM), DXF, XYZ, 
MX Genio, i-model, 
Terramodel PRO, 12DA 
Model

BRUK

• For raskt å se linjer i Infraworks
og samhandling med GIS

• For videre bearbeiding i
Novapoint

IMPORT

• For å se kostnader på linjer
fra andre programmer 

• Fra Novapoint for videre
optimalisering i Quantm
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND

Analyse av linjene i
Infraworks, med 
informasjon hentet fra
shapefiler fra Quantm
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND

Løsmassekart i Infraworks

til hjelp for å vurdere linjer
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Høydekart i Infraworks

til hjelp for å vurdere linjer

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND



31

E18 DØRDAL – TVEDESTRAND

Områder med stor verdi i Infraworks
til hjelp for å vurdere linjer
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E18 DØRDAL – TVEDESTRAND

Vurdering av nytt kryss i
Risør ved hjelp av Infraworks
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VISE FRA INFRAWORKS-MODELL



TAKK FOR OSS ☺
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