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Arbeidsbeskrivelse – Utarbeide plangrunnlag i hovedplan 

Aktivitets ID: 
AH02 Aktivitetstittel: Utarbeide plangrunnlag Rolle: Aksept av aktivitet 

Prosjekt nr.:  
 

Prosjektnavn: 
 

Produsert av: 

 
1.0 Hensikt og omfang:  
Kartlegge og beskrive dagens anlegg/situasjon og etablere en modell som grunnlag for den videre 
prosjekteringen.   
2.0 Underlag:  

• Prosjektbestilling 

• Grunnlagsdata innhentet i forrige planfase 

• Dokumentasjon av eksisterende anlegg i BaneData, Telemator og Proarc 

• Innhente målevognbilder og annen dokumentasjon 

• Kartdata (innhentes via Geomatikkseksjonen i Bane NOR) 

• Tidligere miljøkonsekvensvurderinger, søk i miljødatabaser, og innhenting av miljørapporter over 
området om nåværende miljøtilstand  

• Informasjon fra tilstandskontrollør/feltdrift 

• Informasjon om andre prosjekter i eller tilgrensende område som vil kunne påvirke prosjektet 

• Data fra andre etater som har anlegg i grunnen eller interesser i området 
3.0 Utførelse:  

• Befaring i anlegg 

• Tilbakemelding til prosjektleder om behov for supplerende grunnundersøkelser, 
innmålinger, laserskanning og evt. prøver, analyser og målinger.  

(Det anbefales å samle behov for alle fag og foreta en koordinert innhenting og eventuelt kontroll/supplering.) 
4.0 Leveranse:  

• Befaring av anlegg 

• Gjennomføre innmålinger, laserskanninger eller annen måling i samråd med prosjektleder.  

• I samarbeid med prosjektleder utarbeide borreplaner for aktuelle traseer, avtale tillatelse 
med grunneiere for grunnundersøkelser, gjennomføre grunnundersøkelser, og analysere 
resultat 

• Kontakte kommune, veimyndigheter, kabeletater, naboer og grunneiere for å innhente 
informasjon om eksisterende konstruksjoner eller anlegg som kan bli berørt av plantiltaket. 

• Etablere grunnlagsmodell og tilhørende dokumentasjon på avtalt detaljeringsnivå. 

• Det kan være nødvendig å å foreta ulike prøver, analyser og målinger i henhold til 
prosjektbestillingen. Det anbefales å samle behov for alle fag og foreta en koordinert 
innhenting og eventuelt kontroll/supplering i henhold til Håndbok digital planlegging. 

  
5.0 Kompetansekrav:  
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• Ut fra kontraktbeskrivelse 

5.0 Involverte roller:  

Utførende: Grunnlagsdata fra tidligere planfase og supplerte tilgjengelige grunnlagsdata som anses som 
nødvendig for prosjekteringen. 

Geoteknisk seksjon: Leveranse av kartdata Norge Digital 

Kontrollør: Vurdering av liste med grunnlagsdata ut fra  

  
5.0 Sjekkliste:  

� Grunnlagsdata er innhentet og gjort tilgjengelig for alle i prosjektet 
� Grunnlagsdata er utarbeidet med riktig koordinatsystem og i riktig kvalitet 
� Referat fra befaring (bare ved behov). 
� Endringsskjema er utarbeidet ved ønske om endringer av tidligere planfase 

  

 

Aktivitet 
Fylles ut og signeres av fagansvarlig/prosjekteringsleder hos utførende som dokumentasjon på utført 
delprosess. Ved avvik må prosjektleder få tilbakemelding.  
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