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Arbeidsbeskrivelse – Alternativsøk  

Aktivitets ID: 
AD03 Aktivitetstittel: Alternativsøk Rolle: Aksept av aktivitet 

Prosjekt nr.:  
 

Prosjektnavn: 
 

Produsert av: 

 
1.0 Hensikt og omfang:  
Utarbeide alternative trasevalg som en mulighetsstudie innenfor prosjektets definisjon.  
2.0 Underlag:  
Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten: 

• Prosjektbestilling 

• Grunnlagsmodell med supplerende opplysninger 

• Planunderlag og dokumentasjon fra tidligere planfaser 

• Teknisk regelverk og kravdokumenter 
3.0 Utførelse:  

• Utarbeide trasesøk for ulike relevante alternativer innenfor avgrensinger gitt i bestillingen. 

• Utarbeide beskrivelse og vurderinger om måloppnåelse for de ulike alternativene 

• Utarbeide forenklet dokumentasjon med vurdering (konseptkontroll) av de ulike 
alternativene 

4.0 Leveranse:  

• Forenklet fagmodell og nødvendige tilleggstegninger over de aktuelle alternativene   

• Beskrivelse og beregninger i form av tekst/kart/bilder. 

• Konseptkontroll av alternativene 

5.0 Kompetansekrav:  

• Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav 

5.0 Involverte roller:  

Utførende: Leveranse av prosjekterte data i henhold til dokumentplan. 

Kontrollør: Akseptvurdering av forventning til leveransen og omfang ut fra dokumentplan. 

5.0 Sjekkliste:  

Akseptkriterie: 

� Alle aktuelle alternativer vist og dokumentert 
� Konseptkontroll med vurdering av oppnåelse 
� Leveranse av alle fagmodeller i et format der alternativene kan vises  sammenstilles 
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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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