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1. Innledning 

 

1.1      Bakgrunn 

Brødr. Rodegård AS drifter et pukkverk på eiendommen gnr. 62, 

bnr.70 i Rukkedalen. Selskapet har et rekkefølgekrav i 

reguleringsplanen der det kreves ny bru over Rukkedøla. Den 

eksisterende brua er bygget med rester etter ei gammal 

stålfagverksbru. Den er utslitt, og restlevetiden er begrenset.  

Ref vegkart FV2910 S1D1 m 11217  

ID for reguleringsplan Vestlia fjelltak 

Nasjonal arealplanid 3040_01201302 

Administrativ enhet 3040 

Planident 01201302 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008 

Saksår / 
sekvensnummer 

13 / 195 

Plannavn Vestlie masseuttak 

Type Detaljregulering 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Ikrafttredelsesdato 14.12.2017 

Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten 

Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst 

Forslagstiller Privat 

Opprinnelig 
administrativenhet 

616 

Opprinnelig planid 01201302 

§7. REKKEFØLGEKRAV  

• Avkjørselen mot fv. 214 skal være ferdig opparbeidet i henhold til 

byggeplan og gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Tiltaket 

skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før 

uttaksområdet RU2 og RU3 tas i bruk. 

 • Dersom ny avkjøring medfører vassdragstekniske konsekvenser 

skal valg av bruløsning forelegges NVE som vurderer om tiltaket 

krever tillatelse etter Vannressursloven.  

• Det etableres voll mot Rukkedøla for å lede overfalte vann til 

fangstdammene. 
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Reguleringsområdet 

 

 

 

Flyfoto i reguleringsplanen 
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1.2 Alternative bruløsninger 

Det er vurdert tre mulige plasseringer for ei ny bru.  

Alternativ 1 ligger nedstøms for nåværende bru. Fordelen med 

dette brustedet er at en fra brua kommer direkte inn på det 

området som er regulert til masseuttak. Området på nordsiden av 

elva er delvis oppdyrket.  

 Det er videre en avstand på ca. 30 meter fra vegen til elva, og det 

sikrer en god avkjørsel. Avkjørselen ligger i en kurve, men sikten vil 

være god i begge retninger dersom en tar ned skog langs elva. 

Tenkt brubredde er her 6 m og brulengde 16 m.  

Vegen fra FV 214 og nordre brufeste ligger på gbnr. 62/4, 

Syversrud Søndre tilhørende Olav Gunnar Woll og Ingeborg Sørum 

Woll.  

Brua og vegen ligger en del lavere enn nivået på steinbruddet på 

motsatt side.  Rodegård må da bygge en tilkomstveg til brua i 

massetaket. Denne vegen må ligge i bakkant av grøntbeltet og før 

den går inn på brua må den seg inn i terrenget i en bredde på ca. 

20 meter. Areal av grøntbelte som da må tas i bruk til veg er ca. 

300 m2.  
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Vegtrase på sydsiden av elva inne på steinbruddet, 

vegreferanse FV 2910 S1D1  m 11044 

Rodegård kan da samtidig tilbakeføre eksisterende vegareal på 

sydsiden av brua til grøntareal (LNFR). Det utgjør ca. 230 m2 og det 

oppveier nesten det grøntarealet som må anvendes lengre øst.  

Rodegård kan om nødvendig utvide fylkesvegen med et 

avkjøringsfelt fra øst (nedenfra) for å skape en sikker 

trafikksituasjon når kjøretøy nedenfra må vente på motgående 

trafikk før de kan svinge inn til venstre.  

 

Areal som kan tilbakeføres til LNFR område ved endring av brusted. 

Vegreferanse FV 2910 S1D1 m 11218 
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Alternativ 2 er å bygge ny bru på samme sted som eksisterende 

bru. For at avkjørsel skal bli trygg må da brua bygges med to felt og 

breddeutvidelse. Sannsynlig brubredde blir 8 m. Det vil tillate to 

store kjøretøy på brua samtidig og ingen ventestopp på 

fylkesvegen. Rodegård kan om nødvendig utvide fylkesvegen med 

et avkjøringsfelt fra øst( nedenfra) for å skape en sikker 

trafikksituasjon når kjøretøy nedenfra må vente på motgående 

trafikk før de kan svinge inn til venstre.  

 

Alternativ 2, bygges oppstrøms for dagens bru 

 

Alternativ 3 er å bygge den nye brua ca. 572 meter lengre vest. På 

dette stedet er det bedre sikt langs fylkesvegen til begge sider av 

krysset. Elva ligger ca. 20 meter fra kant av fylkesvegen.  

Rodegård kan om nødvendig utvide fylkesvegen med et 

avkjøringsfelt fra øst ( nedenfra) for å skape en sikker 

trafikksituasjon når kjøretøy nedenfra må vente på motgående 

trafikk før de kan svinge inn til venstre. 
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Forslag til bruplassering alternativ 3.  

Vegreferanse FV2910 S2D1 m335. 

 

Avkjørslen fra Rukkedalsvegen ligger på gnr. 62 bnr. 4 tilhørende 

Olav Gunnar Woll og Ingeborg Sørum Woll.  

Eiendommen på sørsida av elva fram til steinbruddet tilhører gnr. 

62 bnr. 70 Jens Brodersen.  

Rodegård har avtale med begge disse grunneierne om bruk av 

areal til bru – og vegbygging.  

Rodegard har videre en avtale med Statens vegvesen om gjenbruk 

av bruelementer fra Birkheim bru på E 68. Denne brua skal rives av 

vegvesenet og erstattes av ei ny bru. Gjenbruk av bruelementene 

vil redusere avfallet fra rivingen av denne brua.  

1.3     Formål med planen 

 Planen har to hovedformål 

1.3.1 Tilrettelegge for valg av løsning 

1.3.2 Tilrettelegge for en trygg gjennomføring  
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1.3.1 Tilrettelegge for valg av løsning 

 

Planen vil bli oversendt til relevante myndigheter slik at de kan 

vurdere alternativ og behov for ytterligere undersøkelser. Det kan 

være behov for delundersøkelser eller gjennomføring av en 

reguleringsplan.  

En ser for seg at Nesbyen kommune står for innhenting av 

merknader fra Statens vegvesen, fylkesmannen i Viken, NVE og 

andre relevante myndigheter. Dersom kommunen ønsker det vil 

utbygger delta i denne prosessen.  

Utbygger prøver å tilrettelegge for at en skal finne en løsning som 

ut fra trafikale krav og miljøkrav kan aksepteres. Brua ligger i alle 

alternativ så høyt over elva at en ikke ser problem med en 200- 

årsflom. NVE vil bli bedt om å vurdere dette.  

 

Alternativ 1 har vil føre til inngrep i et mindre område som har 

vært dyrket. Den vil videre måtte krysse et grøntbelte mellom 

steinbruddet og Rukkedøla. Samtidig vil en ved avkjørselen til 

dagens bru kunne reetablere et tilsvarende grøntområde.  

 

Alternativ 2 har et lavt fotavtrykk ved at brua bygges oppstrøms 

for eksisterende bru med samme bruk av areal på motsatt side ved 

steinbruddet.  

 

Alternativ 3 har best sikt til begge sider langs fylkesvegen. Den har 

en ulempe ved at det må bygges ca. 500 meter anleggsveg 

gjennom et LNFR- område på sydsiden av Rukkedøla ned til 

steinbruddet.   
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1.3.2 Tilrettelegge for en trygg gjennomføring 

 

Planen skal kommunisere utbygger sitt miljømål knyttet til 

gjennomføring av byggeprosjektet.  

Planen vil i det videre dokumentet bli betegnet som BMTA. 

 

B: Byggeplan, omfatter tegninger og beskrivelse av veganlegg og 

bru 

M: Omfatter Miljøutfordringer og tiltak knyttet til 

gjennomføringen 

T: Planlegging og gjennomføring av alle Transporter  

A: Anleggsplan tar for seg prosessene på anleggsstedet 

 

1.4      Innhold og avgrensning 

• Miljømål 

• Kort omtale av utbyggingsplanene 

• Organisering og ansvarsplassering 

• Beskrivelse og krav til gjennomføring 

• Beskrivelse av transportløsninger 

• Miljøkrav 

 

 

2 Organisering og oppfølging 

 

2.1    Organisering hos byggherren 

 

Som byggherre har Brødr. Rodegård As det overordnede ansvaret 

for at prosjektet gjennomføres i henhold til byggherreforskriften.  

Byggherrens organisasjon er bygget opp slik: 

Prosjektansvarlig er Kent Jonny Rodegård ( 970 09 750) og han har 

det overordnede økonomiske ansvaret for prosjektet.  

Anleggsansvarlig er Arild Rodegård ( 959 22 408) 

Prosjektleder er siviling. Ragnar Hagen ( 905 43 643) 

ragnar@chivas.no)). Prosjektleder opptrer på vegne av byggherren 
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og har det overordnede tekniske og miljømessige ansvaret. Det 

gjelder også ansvaret for HMS og miljøoppfølging. 

All korrespondanse i saken sendes siviling. Ragnar Hagen. 

 

Anleggsleder er siviling. Trond Johansen (941 93 040). 

Anleggsleder er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av 

byggeprosjektet.  

 

Andre involverte: 

Grunneier alternativ 3 syd: Jens Brodersen (901 32 910) 

Grunneier alternativ 3 nord: Gunnar Woll (907 61 605) 

 

Nesbyen kommune: kontaktperson Jan Erik Tilghman (418 51 163)  

 

 

2.2   Krav til organisering og dokumentasjon 

Leverandørene har ansvar for å gjennomføre de angitte miljømål 

og innfri miljøkrav som er satt i BMTA. De har et selvstendig ansvar 

for å følge opp andre relevante lover og forskrifter og følge 

eventuelle pålegg fra myndighetene.  

Leverandøren er ansvarlig for å informere egne ansatte og innleide 

entreprenører eller leverandører om de miljømål byggherren har 

satt til prosjektet.  

De enkelte arbeidstakere på prosjektet skal få nødvendig 

informasjon og selv følge opp viktige element i HMS og BMTA. 

2.3     Dokumentasjon, kontroll, rapportering og avviksbehandling 

BMTA og HMS skal være et fast punkt på alle byggemøter. 

Rapportering fra kontroll av ytre miljø skal være del av rutiner som 

følges på alle byggemøter. Hendelser og avvik rapporteres til 

byggherrens representant som utarbeider prosedyrer for å lukke 

disse. I forbindelse med kontroll av ytre miljø brukes et skjema 

som er utarbeidet av byggherren. 
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2.4     Informasjon til berørte parter 

I anleggsperioden kan grunneiere, naboer og andre oppleve 

ulemper som følge av virksomheten.  

Det må tas spesielle hensyn til trafikken på Fv 214. Alle tiltak skal 

være godkjent av Statens vegvesen. Brødr. Rodegård skal til enhver 

tid ha en godkjent arbeidsvarslingsplan for sikring langs Fv 214 som 

skal følges opp iht til regelverket. Det legges opp til at en på en 

strekning av ca 100 m på begge sider av den nye avkjørselen i en 

kortere periode kan ha en redusert fartsgrense på 50 km/h. Ved 

store løft ved montasjearbeider kan Fv 214 være stengt i en 

periode på inntil 15 min. Lysregulering innføres dersom det er 

nødvendig av sikkerhetsgrunner.  

Ved spesialtransporter av betongelement informeres politiet. Der 

regelverket krever det engasjeres politi til å følge transportene.  

Ved stengning av vegen utover 15 min. skal nødetater informeres. 

De skal ha mulighet for å varsle transportbehov slik at en 

arbeidsoperasjon kan avbrytes dersom det er av betydning for liv 

og helse.  

God informasjon om hva som skal skje kan forebygge og redusere 

fare for konflikter. 

Byggherren og leverandører skal samarbeide om informasjon slik 

at den kommer ut i rett tid og informerer tilstrekkelig om de 

prosessene som skal gjennomføres.  

Grunneiere på begge sider av fylkesvegen i nærområdet 

informeres. 

Nesbyen kommune informeres om gjennomføringen av prosjektet 

og holdes oppdatert på saker som kan være av direkte interesse 

for kommunen.   
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3 Kort om utbyggingsprosjektet 

 

Alternativ 1 

Dette brualternativet blir et tradisjonelt veg- og bruprosjekt. En må 

forberede tilkomst til brua på begge sider. For at minst mulig aktivitet skal 

foregå nær fylkesvegen bygges tilkomsten i steinbruddet ferdig samtidig 

med krysset med FV 214. Lagerområde for bruelement og riggområde for 

bruarbeidene legges på sydsiden av elva i steinbruddet.  

Brødr. Rodegård driver steinbruddet og har kunnskap og maskinelt utstyr til 

å handtere stor stein. Det foreslås derfor at landkar på begge sider av 

Rukkedøla bygges som solide natursteinslandkar. På topp legges en 

forankringsplate og oppleggsplate for brua av armert betong.  

Brua er tenkt konstruert etter Bruhåndbok nr. 3, elementbruer. Det velges 

MOT bjelker som anvendes for spennvidder fra 12 til 32 meter.  

 

MOT- bjelker i elementbru 

Endelig lengde av brua og dimensjonering av bjelker og plate avventer til 

alternativ er valgt. Antatt lengde er 16 meter og en kan da velge en MOT 

600 uten samvirke og med senteravstand 0.9 m.  

Brua legges i en høyde av NGO 562 som tilsvarer høyde på FV 214 i 

krysset. Elveløpets bunn er på NGO 558 under brua. Brukroppen bygger 
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ca. 1.0 meter og fri høyde under brua er da 3.0 meter. Tverrsnitt for 

elveløpet under brua er derved rundt 40 m2.   

 

 

Brustedet for alternativ 1 sett mot syd. Fjell som er opprevet med synlige 

blokker. På motsatt side er det synlig steinfylling mot elva.  

 

Alternativ 2 

Brua bygges etter samme prinsipp som for alternativ 1. Lengde antas å 

ligge mellom 16 og 18 meter. 

Underkant bru ligger ca. 3 meter over bunn elveløp. Tverrsnittet på 

gjennomløpet er derved rundt 40 m2.  

 

Alternativ 3 

Alternativ 3 er å bygge den nye brua ca. 572 meter lengre vest enn 

dagens stålfagverksbru.  På dette stedet er det bedre sikt langs 

fylkesvegen til begge sider av krysset. Elva ligger ca. 20 meter fra kant av 

fylkesvegen.  
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3.1   Tekniske planer 

Anlegget består i korthet av 3 ulike element 

• Kryss og innkjøring på brua fra Fv 214 

• Bru over Rukkedøla 

• Veg fra brufeste på sydsiden til steinbruddet.  

Den 14.10. 2020 befarte Arild Rodegård og Ragnar Hagen vegtraseen og 

områdene der brua er tenkt plassert. Ved valg av dette alternativet 

ønsker Rodegård å benytte seg av et tilbud fra Statens vegvesen om 

gjenbruk av bruelementer fra ei bru som skal rives.  

3.1.1 Eksisterende bru for gjenbruk 

Den 11.11.2020 befarte Kent Jonny Rodegård og Ragnar Hagen den 

eksisterende brua på E 68 Ringeriksveien, Birkheim bru 1.  

Brua er bygget i 1982 og består av 13 stk. NIB 400/1000 med total lengde 

på 26400 mm.  

 

Utsnitt av brutegning 1924- 06A, Birkheim bru 1 
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Brubredde er 12500 mm og bjelkene ligger med senteravstand 950 mm.  

 

 

Påstøpen ble kontrollert til 210 mm. Den kan variere noe avhengig av 

ønsket tverrfall. I tillegg var det et slitelag av asfalt på rundt 20 mm.  
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På tre av brubjelkene kunne det registreres rustutslag fra armering i 

underkant av toppflens. Det var på ytterbjelkene. Dette kan tyde på at 

skaden skyldes fuktighet fra brubanen.  

De to bjelkene oppstrøms og den ytterste nedstrøms kan derfor ikke 

gjenbrukes.  

 

 

På resten av bjelkene ble det ikke registrert skade, riss eller rustutslag. 
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Bjelkelagerne er av type Lasto Block neoprenlager 150 x 200 x 35. Disse 

tas forsiktig ned og gjenbrukes.  

 

3.1.2 Gjennomføringsplan 

Fra steinbruddet krysses en liten bekk. Der skal en legge en kulvert med 

antatt diameter 1.0 m. Noe lengre opp i terrenget krysses bekken av en 

anleggsveg og der er det lagt en kulvert med D = 500 som fungerer.  Fra 

bekken kommer en inn i et hogstfelt der det er anlagt en grov skogsveg. 

Det synes riktig å følge denne vegen noe oppover i terrenget slik at vegen 

videre vestover kan legges på ei hylle i fjellet.  

Denne hylla varierer noe i bredde fra 15 – 25 meter. Vegen legges i noe 

avstand fra et bratt fjellutstikk. Videre vestover vil vegen krysse et eldre 

hogstfelt og så må den legges ned mot brufestet. På det meste av 

strekningen ligger vegen i rundt 50 meters avstand fra Rukkedøla. Ved 

selve brufestet må det tas ut en del masse for å få en tilstrekkelig radius 

på vegen fra brua.  

Brufestet eller landkaret på sydsiden legges på rent fjell. Det stikker opp 

fra elva med en frontskråning på ca. 60 grader. Synlig stein er av type 

gneis, det kan se ut som om det er samme kvalitet som i steinbruddet. 

Gjennom landkarområdet går det ei sleppe, men fjellet på begge sider 

synes svært stabilt. Ut fra innmålinger som ble foretatt på befaringen 
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ligger fjellet på ca. NGO 583.50. Vannivået på befaringsdagen ble målt til 

ca. NGO 581.00. 

Fjellhylla på landkar syd ligger på ca NGO 583.50 og det passer svært 

godt med et opplegg for brubjelkene på NGO 584.00. Betongplata som 

må forankres på fjellet blir da 500 mm tykk. Dersom en ved seinere 

gjennomgang mener at bruopplegget må være kraftigere kan fjellet 

pigges ned til valgt dybde.  

 

 

Brufeste alternativ 3 på sydsiden av Rukkedøla 

Nivået på Rukkedalsvegen i krysset med brua viser at den ligger på NGO 

585.20. Den er i en svak venstrekurve og har en stigning vestover. 

Bruplata må ligge på en tilsvarende høyde for å få en best mulig 

innkjøring på brua. Det skal være et 2 % fall i 2 meters bredde fra vegen 

slik at det ikke renner vann fra sidevegen og inn på brua. Så kan vegen 

stige noe fram til brua, men en avstand på 10 begrenser bruhøyde til Ca. 

NGO 585.40. Brubjelker og påstøp bygger ca. 1.4 meter slik at underside 

brubjelker vil ligge på NGO 584.00.  

Vanngjennomløpet under brua vil bli 3 meter over det målte vannivået 

den 14.10.2020. Vanngjennomløpet må godkjennes av NGO i forhold til 

krav om 200 årsflom.  
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Tverrsnittet under brua er beregnet til ca. 4 + 45 + 15 = 64 m2.  

 

 

Rukkedøla sett oppstrøms for planlagt bru alternativ 3 

 

På nordsiden av Rukkedalselva skrår terrenget jevnt opp fra elva til 

Rukkedalsvegen. Med et bruopplegg ca. 10 inn på land kan selve 

landkaret bygges som en fundamentkonstruksjon av komprimerte, 

frostsikre steinmasser. I forkant plastres med med grov naturlig stein. 

Gravearbeidene kan starte ca. 3 meter inn på land slik at elvebredden er 

urørt.  

Fra nordre ende av brua er det ca. 10 meter til vegkant.  
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Område for landkar på nordsiden alternativ 3 

 

 

 

 

3.2     Prosjektoppdeling alternativ 3 

Gjennomføringen er delt opp i 6 hovedprosjekt: 

• Bygging av anleggsveg fra steinbruddet til brufeste på 

sydsiden.  

• Bygging av kryss ved Fv 214 

• Klargjøring av landkar på begge sider av Rukkedøla 

• Etablering av lagerområde nedenfor kryss langs Fv 214 

• Montasje av betongelementbrua 

• Opprydding etter anleggsarbeidene 
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3.3        Generelt 

 

Kart. 

 
Dagens situasjon med bru over Rukkedøla 

 

 

 

Anleggsvegen vil bli startet opp fra steinbruddet. Den legges i god 

avstand fra Rukkedøla slik at hverken vegen eller seinere trafikk på 

vegen blir godt synlig fra Fv 214. Vegen skal bygges som en solid 

anleggsveg med 6 m bredde og skulder på 0.5 meter. Vegen skal ha 

gode systemer med grøfter og stikkrenner for å sikre en best mulig 

avrenning fra terrenget mot elva. Snitt avstand mellom stikkrenner 

skal ikke overstige 50 meter. Skråninger og skjæringer skal jordslås.  

Masser til bygging av vegen skal tas fra steinbruddet på sydsiden 

av Rukkedøla.  Det sikrer at det ikke blir unødig transport på Fv 214 

i anleggstiden. Det skal ikke tas ut masser langs traseen. 

Nødvendige skjæringer skal skrås og jordslås.  

Det skal ikke tilføres fremmede masser til noen deler av 

anleggsvegen. Fremmede masser kan inneholde frø og gi vekst av 

arter som ikke naturlig hører hjemme i området.  

Skogen skal bare hogges i vegtraseen og 2 meter på hver side. Veg 

med skulder og grøfter kan regnes til maks 10 meter slik at 

ryddebredde for skog blir 14 meter. Utenfor denne linja skal 

skogbunnen ikke berøres av anleggsdriften. For å sikre seg mot 

uønsket skade på terrenget skal det settes opp midlertidige 

markeringsgjerder på begge sider.  

Etterhvert som en arbeider seg fram i terrenget skal en ta vare på 

torv, lyng og jordmasser, separere de og legge de i ranker langs 

vegtraseen. Traseen sprenges så ned til nødvendig dybde. Etter at 
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vegen er ferdig bygd skal jord og tilslutt toppdekke med torv og 

lyng legges tilbake på skjæringer og fyllinger slik at en etter hvert 

etablerer sideareal som har en naturlig vekst. 

 

 

 

Figur 1 Avdekking av løsmasse på fjelltrase med sortering. 

 

Sprengstein skal ikke mellomlagres i terrenget.   

 

En skal forsøke å unngå store grøfter, høye skjæringer og høye 

fyllinger. Generelt skal ikke vegskjæringer overstige 2 m høyde. 

Den beregnede vegtraseen viser at det skal være mulig. Skjæringer 

kan dempes ved at en trekker den noe inn og lager en myk 

overgang mot veg med løsmasser. 

Stikkrenner skal legges på steder der det er naturlig og så tett at 

vannføring nedstrøms ikke blir vesentlig endret.  Stikkrenner skal 

utformes med naturtilpassede inntak og utløp. Tverrsnitt skal 

dimensjoneres ut fra terrenget og en forståelse av at klimaendring 

kan gi økte avløpsmengder. Stikkrenner skal være av kjøresterke 

rør med dempet farge. Minimum diameter på stikkrenner er 500 

mm.  
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Vegkrysset – skal etableres slik at sikten blir best mulig. Vegen fra 

brua skal ha et fall på 2% mot Fv 214. Brukerne av Fv 214 skal 

oppleve krysset som forutsigbart og ryddig. På innerside av Fv 214 

skal skogen ryddes slik at sikten blir bedre gjennom høyrekurven 

sett nedenfra dalen. Trefelling i minst 6 m bredde fra vegkant vil gi 

større sikkerhet mot brekkasje av trær som kan falle ned på vegen. 

Det gir også en større trygget mot viltpåkjørsel.  

Trafikken i dette vegkrysset er i hovedsak egen trafikk fra Brødr. 

Rodegard. De transporterer ut produkter fra steinbruddet Årlig 

produksjon er på ca. 40 000 fm3. Med en antatt fremtidig 

produksjon på 50 000 fm3 vil de ha en tonnasje på rundt 125.000 

m3 / år. I steinbruddet er grunnmaterialet en gneis med feltspat, 

kvarts og glimmer, og spesifikk vekt er rundt 2.5 t/m3. Med 

snittlast på 20 tonn / bil vil det transporteres ut 6750 lass med 

steinprodukter. Med tomme returbiler utgjør dette 13 500 lass per 

år. Med en antatt produksjonstid 300 dager per år blir det en ÅDT 

på 45. Det er i tillegg noe privat trafikk med mindre lastebiler og 

personbiler som henter steinmaterialer med tilhenger. Dette kan 

utgjøre 10 biler/per dag slik at ÅDT blir 55 kjøretøy per dag med en 

80 % andel av tunge kjøretøy.  

Avkjørsel og brua dimensjoneres slik at to store kjøretøy kan 

møtes. Da vil det ikke oppstå venting hverken på fylkesvegen eller i 

vegkrysset fram til brua. Netto bredde på brua og vegen ned til 

brua er 7.0 m.  

I Handbok N 100 fra Statens vegvesen finner en følgende om 

utforming av kryss: Sekundærvegens stigning/fall fram mot 

kjørebanekant bør ikke være større enn 3 %. Forskjellen mellom 

primærvegens tverrfall og sekundærvegens lengdefall bør ikke 

overstige 5 %. Der sekundærvegen tilknyttes primærvegen i 

ytterkurve og med fall inn mot primærvegen, bør sekundærvegen 

de nærmeste 2 meter fra primærvegens kjørebanekant ha minst 2 
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% fall utover for å sikre vannavrenning slik at vann fra 

sekundærvegen ikke kommer inn på primærvegen. 

Denne avkjørselen ligger i ytterkurve og vegen inn mot brua legges 

derfor med 2 % fall mot brua i 2 meters lengde. Deretter stiger 

vegen med 2 % fram til brua.  

Landkar syd (2)– skal etableres i en slakk skrånende fjellside. Her 

skal de nærmeste 2 meter av elveskråningen bevares uendret sli at 

elveløpet ikke endres. Landkaret skal tas ut av fjellsiden med 

forsiktighet slik at det ikke skades med av det naturlige elveløpet 

enn nødvendig. En metode for uttak av fjellhylla kan være tett 

boring og pigging. En annen metode kan være saging med 

diamantsnor. I selve fundamenthylla skal det bores 5 meter ned i 

fjell med to rekker av 25 mm skråstilte galvaniserte fjellbolter. 

Disse boltene skal støpes inn i landkardrageren. Selve 

landkardrageren skal ikke bygge mer enn 1.0 m i høyde og tilpasses 

fjellet i bakgrunnen. Bakveggen for sikring av bjelker skal ha en 

høyde på 1030 mm og en tykkelse på 400 mm. Det lages ikke 

avlastningsplate. Lager for betongelementene legges på en 

mørtelpute. Drageren skal ha et takfall på 100 mm fra senter til 

ytterkant. Dette tilsvarer takfallet på brua.  

Drageren definerer gjennomløpet for elva. Plan og snitt med 

gjennomløp skal godkjennes av NVE. Lengden av 

spennbetongbjelkene er 26.0 m. Spennvidden er      26 000 – 2x 

300 = 25 400 mm. Lager er av type Lasto Block 150 x 200 x 35 eller 

tilsvarende under hver bjelke.  

 

 

Landkar nord (1)-  bygges inne på terrenget mellom elva og Fv 214. 

Bruelementene har en lengde på 26.000 m og de skal brukes i full 

lengde. Bjelkene har en skjærforsterkning i begge ender og de kan 

ikke kuttes i lengde.  

Den store fordelen med dette er at selve landkaret ligger godt inne 

i terrenget. Landkaret bygges da ved at man graver vekk masse til 

fast grunn og så bygger en slakk frontmur. Muren skal ha en 

stigning på 1/ 3, dvs. den stiger 1.0 m på en horisontal strekning på 

3.0 m. Muren skaper da et stabilt fundament for brukaret om også 
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på denne siden består av en betongbjelke med 1.0 m høyde og 

mede en bredde på 1.50 m. 

Front av mur skal ikke på noe sted ligge nærmere elvekanten enn 

2.0 m. Elvekanten regnes der en naturlig ser at høyeste vannføring 

har skylt vekk løsmasse.  

Drageren definerer gjennomløpet for elva. Plan og snitt med 

gjennomløp skal godkjennes av NVE.  

 

 Lagerområdet- bygges langs Fv 214 nedstrøms for krysset. Her 

skal en etablere et område som sikrer mellomlagring av 

betongelementer dersom det blir nødvendig.  

Lagerområdet skal brukes til nødvendig brakkerigg for arbeider 

som skjer på nordsiden av elva. Etter bruk skal lagerområdet 

tilbakeføres til grøntareal ved at avgravd løsmasse legges tilbake.  

 

Montasje av betongelementbrua- skal skje fra nordsiden av elva 

mellom elva og Fv 214. Betongelementene er gjenbruk fra ei bru 

på E 68. Omfang av gjenbruk er 7 brubjelker med lengde 26.0 m. 

Bjelkene er av type NIB 400/1000. 

Det er ikke mulig å transportere elementene over til sydsiden av 

elva via eksisterende bru til steinbruddet og montere de derfra. 

Det er da naturlig at selve vegen inn mot brua brukes som 

oppstillingsplass for mobilkran. Denne fasen er den mest kritiske 

og arbeidene skal planlegges nøye og gjennomføringsplanen skal 

kommuniseres til alle parter som kan påvirkes. Vegmyndighetene 

og Nesbyen kommune skal også varsles.   

Etter at bruelementene er lagt på plass skal det støpes nytt 

betongdekke og bygges rekkverk. Disse arbeidene skal 

gjennomføres fra sydsiden av brua slik at selve vegkrysset ikke er 

anleggsplass lengre enn nødvendig.  
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4 Miljømål og eksterne krav 

 

4.3       Overordnede mål 

 

Ved gjennomføring av utbyggingen skal en i størst mulig grad 

unngå å skade sårbart terreng. Rukkedøla og bredden av 

Rukkedøla skal ikke berøres i en bredde av 2 meter fra naturlig 

elveløp. Vegen fra brua til steinbruddet skal legges skånsomt i 

terrenget.  

 

4.4       Prosjektspesifikke krav 

 

Entreprenøren skal følge retningslinjer som er satt for 

gjennomføring av anlegget. Det er lagt vekt på at en skal sikre seg 

mot miljøskader ved å ha et målrettet fokus på alle ledd i 

produksjonen. Byggherren vil gjennomføre en orientering hvor alle 

som jobber på prosjektet får informasjon om BMTA – planen og de 

krav som gjelder for gjennomføringen.  

Det vil fra byggherrens side bli etablert prosedyrer som registrerer 

at de nødvendige miljøtiltak er etablert av entreprenørene og at 

de blir gjennomført. Det vil jevnlig bli registrert om det er avvik. 

Ved avvik vil en følge prosedyrer for å lukke disse.  

 

 

 

4.5       Viktige krav og føringer  

 

Det er flere lover som er styrende for prosessen: 

 

• Forurensingsloven 

Denne loven skal verne det ytre miljø mot forurensing, 

redusere avfall og fremme bedre avfallshandtering.  

 

• Avfallsforskriften 

Forskrift om avfall, SFT, januar 2008, stiller krav om 

utarbeidelse av en avfallsplan. Denne skal utarbeides før 
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byggeprosjektet igangsettes. Byggherren er ansvarlig for at 

avfallstyper og avfallsmengder dokumenteres.  

 

• Forurensingsforskriften 

Denne stiller mer detaljerte krav til forurenset grunn, avløp, 

avfall, støy og luftkvalitet.  

 

• Miljøinformasjonsloven 

Denne loven pålegger alle virksomheter å ha kunnskap om 

miljøforhold i egen virksomhet som kan medføre en ikke 

ubetydelig påvirkning på miljøet. De skal på forespørsel kunne 

dokumentere at de bruker denne planen som verktøy. 

 

 

 

 

 

5 Transportløsninger 

 

5.3      Generelt 

Transporten som genereres i forbindelse med anlegget vil i 

vesentlig grad være fra brustedet E68 Ringeriksveien Birkheim bru 

til Rodegård bru. Det er et overordnet mål at denne trafikken ikke 

skaper noe fare for andre veifarende eller beboere langs veien.  

Alle som transporterer for anlegget skal informeres om at 

trafikkregler skal overholdes og at all transport foregår med størst 

mulig aktsomhet. Skilting langs offentlig veg skal være etter en 

skiltplan som er godkjent av Statens vegvesen.  

 

  

5.4      Mottak og mellomlagring 

Det kan være behov for mottak og mellomlagring av 

byggematerialer og elementer til brua. Bruelementer skal i 

hovedsak lagres på lagerplass nedenfor avkjørselen til brua. Det 

må utvises stor forsiktighet ved lossing og lasting av store 

element.  
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5.5      Tiltak på eksisterende veger 

Det er ikke planlagt spesielle tiltak.  

 

6 Miljøplan 

 

6.3       Landskap -  og terrengtilpasning 

Entreprenørene skal utvise stor forsiktighet. Ved sprengning skal 

entreprenøren ikke tillate sprengstein utenfor veglinje eller 

byggegrop. Dersom det allikevel blir steinsprang til 

utenforliggende terreng skal dette plukkes opp i etterkant eller 

graves ned.  

 

6.4      Naturmiljø 

Det skal legges spesiell vekt på at naturlige bekkedrag og myrer 

holdes urørt. Drenering vil endre områdets karakter. Det skal ikke 

tilføres masser som kan bidra til at planter med fremmed 

artsopphav etableres. Der en må fjerne skog i traseen skal rester 

av skog tas vekk fra området. Stubber kan gjerne stå igjen der det 

er naturlig.  

  

6.5       Kulturminner 

Ved funn av kulturminner skal en stanse arbeidet på det området 

og varsle byggherren umiddelbart. Byggherren vil så varsle 

Fylkeskommunen som gir videre instrukser. 

 

 

6.6       Friluftsliv og ferdsel 

Området er allerede i dag lite brukt. Selve anleggsarbeidene kan 

være et trekkplaster for turgåere, og det må derfor merkes slik at 

det er entydig definert som fareområde.  

 

6.7        Jordbruk 

 Det må sikres at anleggsarbeidene ikke er til ulempe for vanlig 

gardsdrift.  

 

6.8       Støy og støv 

Virksomheten vil medføre bygging av veger, sprengning, graving, 

montasje og tunge transporter. Støv og støyplager for 
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allmennheten skal minimaliseres. Alt anleggsarbeid som foregår 

nærmere enn 500 m fra bebyggelse skal skje mellom kl. 0700 og 

2300 for å minimalisere søvnforstyrrelser. Dersom en må ha 

arbeid utenom dette tidsrommet skal en søke Nesbyen kommune 

om tillatelse.  

 

6.9       Forurensing og avfallshandtering 

Virksomheten skal ikke føre til forurensing til grunn eller vann. 

Midlertidige avløpsanlegg skal være lukkede systemer uten fare 

for utslipp til resipient.  

Entreprenørene skal utarbeide en beredskapsplan for akutt 

forurensing som blant annet skal omfatte varslingsrutiner og 

beskrivelse av aktuelle tiltak. Beredskapsplanen skal spesielt 

omfatte tiltak dersom det er sannsynlighet for forurensing av 

vannkilde. 

 

Leverandøren plikter å ha et kartotek med produktdatablad over 

de helsefarlige kjemikaliene som er i bruk. 

Tanker for drivstoff og oljeprodukter skal lagres slik at hele 

volumet til enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra tank. Ved 

olje – og drivstofflager skal det også være lager for absorbenter.  

Det skal påses at maskiner og utstyr ikke lekker olje eller drivstoff.  

Entreprenøren skal videre etablere et stoffregnskap som skal 

rapporteres til byggherren.  

Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan med estimat for 

mengder og typer av avfall. Alt avfall sla lagres i lukkede 

containere. Ved avsluttet prosjekt skal entreprenøren oppgi 

mengde levert avfall og type behandling fordelt på avfallstyper jfr. 

Veileder TA 2357. 

Brenning eller nedgraving av avfall er ikke tillatt. Det er ikke tillatt 

å kaste noen former for avfall i terrenget. 

 

  

6.10      Rapportering, avviksbehandling og sanksjoner 

Utslipp, brudd på miljøkrav ulykker og nestenulykker skal 

umiddelbart rapporteres til byggherren. Alle avvik tas opp på 

byggemøtene. Korrigerende tiltak skal beskrives og iverksettes 

straks dersom det er nødvendig.  

mailto:ragnar@chivas.no


32 
 

Siviling. Ragnar Hagen, ragnar@chivas.no, 905 43 643 
  Rodegård bru, BMTA plan 

 

 

7 Statiske beregninger 

Beregningsgrunnlag for gjenbruk av NIB 400/1000 

 

1. Brødr. Rodegård skal etablere ei ny bru over Rukkedøla. Denne brua skal 

bygges med bruelementer som leveres av Statens vegvesen etter riving av 

Birkheim Bru 1, E 68 HP Ringeriksveien. 

2. Brua er konstruert som enfelts bru med spennvidde 26.000 m og 

bjelkelengde 26.400 m.  

3. Tverrsnittet er opprinnelig på 12.500 m med 13 bjelker. Den nye brua skal 

ha samlet bredde på  6900 mm som bygges med 7 bjelker c1000 og 

sideveis utstikk på 250 mm. Samlet bredde på dekket er da B = 6 000 + 2 x 

200 + 2 x 250 = 6 900 mm. 

4. Brua kontrolleres etter handboka NIB Bjelkebruer Statens vegvesen. 

Handboka dimensjonerer etter valg av brubredde og spennvidde. Den gir 

anvisning på valg av bruplate, brubjelker og lagre.  

5. Lastforskrifter er « preliminære nordiske lastforskrifter for vegbruer av 

9/12-71 ifølge 001-02-03. 

6. Bruplate skal forsynes med et slitelag på 30 mm slik at overdekning her er 

55 mm. Normal overdekning er 25 mm.  

7. Betong C55 i bjelker og C 35 i påstøp. 

8. Slakkarmering Ks 40 og Ks 40s. 

9. Lagre for brubjelker dimensjoneres etter tabell.  

10. Brua kan bygges med eller uten tverrbjelke.  

11. Bjelkedimensjon NIB 400/1000. Vekt av bjelke ikke oppgitt i handboka.  

12. Tverrsnitt er : A1 = 300 x 300 + 100 x 700 + 400 x 80 = 90 000 + 70 000 + 

40 000 = 200 000 mm2 = 0.20 m2 

13. Tverrsnitt bjelkeende er A2= 300 x 1000 + 100 x 70 = 300 000 + 7 000 = 

307 000 mm2= 0.307 m2 

12 Vekt av bjelke er GT= 0.20 x 2.5 x 24+ 0.307 x 2.5 x 2.4 = 12+ 6 = 18 tonn 

Vekt av påstøp er avhengig av dekketykkelse. Dekketykkelse varierer 

mellom 190 mm på endekant og 280 mm på midten. 

Maks dekketykkelse må brukes i beregning.  

13 Vekt av dekke GD= 0.28 x 2.5 x 1.0 = 0.7 t/m2 
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14 Vekt av dekke GDB= 0.7 x 26.4 = 18.48 tonn/ bjelke 

15 Bjelke med påstøp veier GBP = 18 + 18.48 = 36.48 tonn / m 

16 Brua kontrolleres etter lastforskrifter etter håndbok 81, forskrifter datert 

sept 1976 med utgangspunkt i ekvivalentlast type 1.  

Brubredde over 6 meter har begrensning på belastning på 2 felt. 

Belastning består av :  

• Flatelast 3 kN/m2 per felt 

• 3 aksler a 210 kN avstander 2.5 meter og 6.0 m 

Lastkoeffesient for trafikklast er 1.6 

Lastkoeffesient for egenlast er 1.2 

 

Bruddmoment beregnes for eksisterende bru. Deretter beregnes 

bruddmoment for ny bru med det gamle betongdekket som ekstra belastning. 

Betongdekket vil redusere tillatt aksellast på den ombygde brua.  

 

Opprinnelig beregning av brua er gjort etter bruhandboka for NIB bjelkebru.  

Det legges til grunn at bjelkene er dimensjonert etter det momentet som 

oppstår når belastningene etter «lastforskrifter Handbok 81 av 1976. 

Momenter beregnes etter « Ernst Zellerer» Durchlauftrager.  

Side 3, enfeltsbjelke.  

Momentene beregnes for et 3 meters felt slik at belastning fra et kjøretøy 

legges på en bredde på 3 meter. Det er maks to kjørefelt. Det betyr at samvirke 

i en ny påstøp gir ved en bredde på 8 meter gir en reservekapasitet på rundt 

2/6 = 1/3. 

 

MB1 er bruddmoment etter last fra kjøretøy, 3 aksler a 210 kN plassert i 

ugunstigste posisjon i punktene 4, 5 og 7 på tabellen.  

MB = TW x P x l x 1.6 = (0.20 + 0.25 + 0.15) x 210 x 26 x 1.6 = 5240 

MB1 = 5240 kNm 
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MB2 er bruddmoment etter last fra jevnt fordelt nyttelast 3 kN/m2, bredde 3 

meter, påført last 9 kN/m/ felt 

MB2= TW x q x l x l x 1.6 = 0.125 x 9 x 26 x 26 x 1.6 = 1217 

MB2 = 1217 kNm 

MB3 er bruddmomentet etter last fra betongpåstøp, største tykkelse 280 mm, 

bredde 3 meter, påført vekt 7 kn/m/felt 

MB3 = TW x 3 x g x l x l x 1.2 = 0,125 x 3 x 0.28 x 25 x 26 x 26 x 1.2 = 2129 

MB3 = 2129 kNm 

MB4 er bruddmomentet etter vekt av 3 bjelker, bjelkevekt 180 KN, lengde 26 

m, bjelkevekt / m er 6.9 kN/m, påført vekt 20.7kN/m/felt 

MB4= TW x 3 x g x l x l x 1.2 = 0,125 x 3 x 6.9 x 26 x 26 x 1.2 = 2099 

MB4 = 2099 kNm 

Eksisterende bru er derved konstruert etter følgende bruddmomernt på et 3 

meters felt: 

Bevegelig last   MB1 = 5240 kNm 

Fordelt nyttelast  MB2 = 1217 kNm 

Betongpåstøp  MB3 = 2129 kNm 

Bjelker   MB4 = 2099 kNm 

Samlet bruddmom. MBT = 10 685 kNm 

 

På ei ny bru med dobbel påstøp vil økt bruddmoment fra dekket redusere tillatt 

bevegelig last (akseltrykk). Fordelt nyttelast kan ikke tas vekk eller reduseres. 

Bevegelig last ut fra 210 kN akseltrykk er MB1 = 5240 kNm 

Fradrag ekstra betongplate                          MB3= 2129 kNm 

Restkapasitet til bevegelig last         MBR = 3111 kNm 

% vis resterende kapasitet på bevegelig last 3111 / 5240= 59 % 

59 % av 210 kN aksellast er 124 kN 

Tillatt aksellast på ny bru = 12 tonn 
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Konklusjon 

 

De eksisterende NIB 400/ 1000 bjelkene fra Bjørkheim bru kan gjenbrukes på 

ny bru over Rukkedøla. Grunnet ekstra belastning fra ny påstøp må tillatt 

aksletrykk redusers fra 21 tonn til 12 tonn.  

Ekstra bredde på brua utover 6 meter vil styrke kapasitet. Med 1 meter ekstra 

vil en få ca. 15 %.  Dette skal oppveie svekkelse av bruelementene fra alder. De 

er produsert i 1982 med kun 25 mm betongoverdekning.  

Brubjelkene er visuelt kontrollert. Det er registrert rustskader på 3 bjelker i 

overgang steg toppflens. Diss bjelkene skal ikke gjenbrukes.  

 

Landkarbelastninger 

Landkar og lager må dimensjoneres etter de krefter som oppstår fra den nye 

brukonstruksjonen. 

Landkar akse 1 settes på komprimert steinfylling på grov ur.  

Landkar akse 2 settes på fjell.  

Tillatt grunnlast brudd fra landkar på komprimert steinfylling  settes til                

2 kg/cm2 eller 200 kN/m2. 

 

Bruddlast per landkar fra trafikklast ( korttid)  på hele brubredden: 

GB1= 1.6 x 2 x 120 x 3 / 2= 576  

GB1 = 576 kN 

 

Bruddlast per fundament fra jevnt fordelt last på hele brubredden: 

GB2 = 1.6 x 3 x 8 x 26 / 2 = 500 

GB2 = 500 kN 
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Bruddlast fra to betongdekker og 7 meters brubredde på hvert landkar: 

GB3 = 1.2 x 26 x 7 x 2 x 0.28 x 25 / 2 = 1528 kN 

GB3 = 1528 kN 

 

Bruddlast fra 7 NIB 400/100 bjelker på hvert landkar, vekt av en bjelke er 18 

tonn 

GB4= 1.2 x 18 x 7 x 0.5 = 75.6 kN 

GB4 = 77 kN 

 

Samlet vekt på landkar i bruddfase inkl korttidslast: 

G tot = 576 + 500 + 1528 + 77 = 2681 kN 

Gtot = 2 681 kN 

Landkarflate landkar akse 1, sentrisk belastning:  

Tillatt last 200 kN/m2.  

F = 2681 / 200 = 13.4  

F = 14 m2 

 

Antatt lengde på landkar 10 meter 

Valgt bredde på landkar 1.4 meter. 

Landkar må ligge sentrisk i forhold til lageropplegg for bjelker.  

 

Konklusjon: 

Rodegård kan benytte bjelkene fra Birkheim bru med eksisterende påstøp og 

deretter legge en ny påstøp på 200 mm på topp. Bæreevnen på brua vil da 

reduseres fra 21 tonns aksellast til 12 tonns aksellast.  
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Dersom han velger å fjerne påstøpen må eksisterende bøyler fra steget i 

bjelken beholdes. Disse gir samvirke mellom bjelker og brudekket slik at 

brudekket er del av bærende konstruksjon. Dersom dette gjøres vil han 

kunne belaste brua med 21 tonns aksellast.  

 

 

8      Referanser 

Statens vegvesen, Preliminære lastforskrifter for bruer 1976 

Statens vegvesen, Handbok 001 prosjektering, NIB - Bjelkebruer 
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Rodegård bru 

Rukkedøla 

 

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 
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1 INNLEDNING 

Krav om Helse, miljø og sikkerhetsarbeid på bygge- eller anleggsplasser er hjemlet i 

Arbeidsmiljøloven (AML). Med hjemmel i AML er gitt to sentrale forskrifter vedrørende HMS; 

Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften.  

 

AML - Arbeidsmiljøloven – Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.  

Nr. 62 av 17.06.2005, trådt i kraft 01.01.2006 

 

IKF - Internkontrollforskriften – Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter. Nr. 1127 av 06.12.1996, trådt i kraft 01.01.1997. 

 

BHF- Byggherreforskriften – Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 

eller anleggsplasser, Nr. 1028 av 03.08.2009, trådt i kraft 01.01.2010. 

 

Disse danner grunnlaget for SHA-arbeidet på byggeplassen.  

 

Iht. BHF § 7 har siviling. Ragnar Hagen utarbeidet plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø;  

SHA-plan, for dette prosjektet. SHA-planen presiserer målsetning, viktige krav, roller, ansvar og 

rutiner, samt plikter for hovedbedrift, (AML § 2.2). 

 

Organisasjonsplan i dette dokument, se punkt 2.3, gjelder kun i forhold til byggherreforskriftens 

bestemmelser og krav, og er uavhengig av hvilke andre roller aktørene eventuelt har. 

2 FORMÅL 

2.1 Generelt 

Formålet med SHA-planen er gjennom bevisst planlegging, tilrettelegging og koordinering av de ulike 

arbeidsoperasjoner å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen og tilstøtende arealer slik 

at ulykker og helsemessige skader unngås. Det skal ivaretas ved systematisk kommunikasjon mellom 

virksomheten og byggeprosjektet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen.  

 

Brødr. Rodegård har som mål at ingen skal komme til skade på våre bygge- og anleggsplasser. 

 

2.2 Arbeidstid  

Det tillates utført arbeid på byggeplassen mandag – fredag kl 0600-2100 og lørdag kl 0600-2100, 

annen tid trenger dispensasjon.  
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2.3 Organisasjonskart - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Aktører 

2.4.1 Byggherre, prosjektleder og koordinatorer 

Byggherre:     Brødr. Rodegård AS 

Byggherrens representant:   Siviling.  Ragnar Hagen  

Koordinator for utførelsesfasen:  Kent Ronny Rodegård 

 

2.4.2 Prosjektets art  

Prosjekt:  Rodegård bru 

Lengde 26 m 

 
Byggherre: Brødr. Rodegård 

 
Arild Rodegård 

959 22 408 

Entreprenør/Hovedbedrift  
 
Brødr. Rodegård 
Kent Ronny Rodegård  
970 09 750 
 

SHA-koordinator utførelse 

 

Siviling.  Ragnar Hagen  

 905 43 643 

ragnar@chivas.no 

Thomas Hagen 920 23 853 

thomas@chivas.no 
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Bredde 9 m 

570 meter veg i terreng 

 

2.4.3 Framdrift 

 Antatt byggestart:  01.05.2020 

Antatt Ferdigstillelse:  01.11.2020 

 

2.5  Infrastruktur    

2.5.1 Lokalisering 

Nesbyen kommune, avkjørsel fra Fv 214  

EU 89, UTM sone 32 

Nord 6711766 

Øst 496911 

2.5.2 Atkomst og trafikk 

Det er skoletrafikk langs veien, og all aktivitet må særlig ta hensyn til denne trafikken.  

 

2.5.3 Naboforhold 

Eiendommen ligger i utmark/fjell område med spredt bebyggelse.  

 

2.5.4 Grunnforhold 

 Det er ingen indikasjoner på risiko som følge av grunnforhold. 

 

2.5.5 Andre installasjoner 

Ingen  

2.6 Fremdriftsplan 

Som en del av SHA-plan skal det utarbeides overordnet fremdriftsplan for prosjektet.  

 

2.7 Byggherre 

Byggherre har iht. byggherreforskriftens Kapittel 2. § 5 det overordnede ansvar for sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø (SHA) under gjennomføring av prosjektet. 

 

2.7.1 Byggherrens representant 

Byggherren kan gjennom skriftlig avtale avtalefeste at nærmere angitte oppgaver utføres av 

annet firma eller person, her ved siviling.  Ragnar Hagen.  
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2.8 Koordinator i prosjekteringsfasen 

Koordinator for prosjekteringsfasen skal gjennomføre en risikovurdering av arbeidene og 

forestå bearbeidelse av SHA-plan for prosjektet, slik at hensynet til sikkerhet, helse og miljø 

blir ivaretatt, jf. BHF § 14. 

 

SHA-koordinatorens oppgaver under prosjekteringen er:  
 

• Å sørge for at anbyderne får et grunnlag til å planlegge jobben, der hensyn til SHA er 
ivaretatt og beskrevet. 

• Utarbeide en plan i oppstartsfasen av prosjekteringen som gir grunnlag for å sikre et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass, ved å påpeke risiko og 
beskrive tiltak (SHA-plan). 

• Utarbeide dokumentasjon om spesielle krav som stilles til oppfølging av SHA i 
gjennomføringsfasen. 

• Skal under forberedelse og utarbeidelse av prosjektet ivareta hensyn til SHA i 
henhold til byggherreforskriftens Kap. 3. 

 

2.9 Koordinator i utførelsesfasen 

Koordinator for utførelsesfasen skal følge opp prosjektets SHA-plan, og å koordinere 
virksomhetenes arbeider som påvirker hverandre mht. SHA, jf. BHF § 14. 
  

Ved parallell prosjektering og gjennomføring er koordinator for prosjekteringsfasen ansvarlig 

for å tilføre koordinator for utførelse eventuelt nye opplysninger. 

 
2.10 Hovedbedrift 

Hovedbedriften skal: 

• Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML § 2.2 (kfr. også forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 6), herunder sørge for periodiske vernerunder. 

• Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget 
internkontrollsystem. 

• Rapportere uten opphold SHA-avvik til koordinator for utførelsesfasen, jf. kap. 4 
Avviksbehandling, nedenfor. 

• Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass, jf. rutinene under kapittel 3. 
 

Beredskap 

Hovedbedrift skal utarbeide beredskapsplan som beskriver hvordan en akutt situasjon på 

byggeplassen skal samordnes mellom Hovedbedrift, entreprenører og byggherren. 

Hovedbedrift har ansvar for å informere om beredsskapsplanen til alle involverte. 
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Hovedbedrift er ansvarlig for at det i hele byggetiden finnes tilstrekkelige slukkemidler og at 

lokalisering av disse er tilstrekkelig merket. Hver entreprenør er ansvarlig for at det finnes 

egnede slukkemidler ved sine produksjons-/lagerrom, samt der hvor det utføres brannfarlig 

arbeid. 

 

Hovedbedrift er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde tilstrekkelige rømningsveier og 

rømningsbelysning. 

 

Hovedbedrift er ansvarlig for at det i hele byggetiden finnes nødvendig førstehjelpsutstyr og 

at lokalisering av disse er tilstrekkelig merket. Hver entreprenør er ansvarlig for at det finnes 

nødvendig førstehjelpsutstyr ved sine produksjonsrom. 

 

2.11 Overordnede lover og forskrifter. 

Hver enkelt aktør i byggeprosessen har selvstendig ansvar for å etterleve alle relevante lover, 

regler og forskrifter som gjelder for egen virksomhet.  

 

 

3 RUTINER 

 

3.1.1 Hovedbedrift 

 Hovedbedriften skal i oppslagsform på byggeplass sørge for at det til enhver tid er en 

oppdatert oversikt over alle som utfører arbeid på bygg- eller anleggsplassen, jf. 

Arbeidstilsynets skjema nr. 504.   

Hvis oversikten til enhver tid holdes oppdatert, trenger ovennevnte forhåndsmeldinger ikke 

oppdateres ovenfor Arbeidstilsynet.  

 

3.2 Personlig sikkerhetsinformasjon, arbeidsgivers ansvar 

Hver enkelt arbeidsgiver er pliktig til å informere egne ansatte om de sikkerhetstiltak som 

gjelder for dette prosjektet spesielt. Dette gjelder også arbeidsgiver i eksisterende 

virksomhet som berøres av bygge- og anleggsarbeidet. 

Arbeidsgiver skal iht. Internkontrollforskriften sørge for at hans arbeidstakere til enhver tid 

er oppdatert mht. kunnskap i og om gjeldende forskrifter for stillaser, bruk av spikerpistoler, 

sikring av bygge- og anleggsplasser og bruk av personlig verneutstyr mv. 

 

Byggherre skal påse at den enkelte arbeidsgivers informasjonsplikt fungerer tilfredsstillende, 

og at avtalte rutiner for rapportering, oppslag mv. blir overholdt. 
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3.3 Kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr  

Hver enkelt arbeidsgiver skal sørge for at anlegg og utstyr som skal brukes på bygge- eller 

anleggsplassen er kontrollert og funnet i orden før det anvendes. Nødvendig vedlikehold for 

at anlegg og utstyr til enhver tid er i orden skal gjennomføres løpende og/eller i henhold til 

fastlagte rutiner. 

 

3.4 Atkomst og ferdselsveier 

Alle arbeidsplasser skal sikres forsvarlig atkomst med sikre ferdselsveier.  

Hovedbedrift har et særlig ansvar for å følge opp dette. 

 

3.5 Vernerunder 

Det skal avholdes (vernemøte)/HMS møte m/HMS runde minst hver 14. dag, eller oftere hvis 

koordinator, hovedbedrift eller arbeidsgivere finner det nødvendig. 

 

Hovedbedrift fører protokoll/referat fra (vernerundene) / HMS runde. Alle arbeidsgivere 

(eksisterende virksomhet, entreprenører, enkeltmannsforetak) med virksomhet på 

byggeplass i aktuell periode har plikt til å delta på vernerundene. 

 

3.6 Verneutstyr 

 Enhver som oppholder seg på bygge- og anleggsplassen skal som minimum alltid ha vernesko 
og hjelm. Hørselvern og vernebriller skal være tilgjengelig. Arbeidstøy skal ha farger som gjør 
personellet spesielt godt synlige. Ved spesielle arbeidsoperasjoner eller i spesielle byggefaser 
vil entreprenør eller hovedbedrift kunne pålegge bruk av ytterligere obligatorisk verneutstyr. 

 
Enhver som bringer besøkende til byggeplass skal sørge for at vedkommende utstyres med 
hjelm, og eventuelt annet verneutstyr hvis nødvendig. 
 
Personer på byggeplass uten tilstrekkelig personlig verneutrustning skal avvises. 

 

 Det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy uten påkrevet 

verneutstyr påmontert verktøyet, kfr. leverandørens anvisninger. Dette gjelder spesielt 

verktøy som vinkelkuttere, muttertrekkere og lignende. 

 

3.7 Avfallsbehandling og ryddighet – jf. Miljøkrav i Byggeprosjekt 

3.7.1 Generelt; Rydding og orden 

Byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for 

kontinuerlig rydding etter egne arbeider, samt påtale manglende rydding hos andre. 
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3.7.2 Avfallsbehandling 

Avfallshåndtering er generelt underlagt ”avfallsforskriften”  

Anvisninger er gitt i Byggforskserien Byggdetaljblad 241.070. 

 

3.8 Brannforebyggende tiltak 

 Ved sveising skal tilliggende brennbare konstruksjoner og materialer beskyttes mot sprut. 

Det samme gjelder ved bruk av åpen flamme. 

 I alle tilfeller skal brannslokningsutstyr være lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av stedet 

hvor den brannfarlige arbeidsoperasjonen foregår. Det er den som utfører sveisingen som er 

ansvarlig for at disse føringene er ivaretatt.  

 

3.9 Adgangskontroll 

Byggeplassen skal sikres mot adgang for uvedkommende ved stenging av innkjørsel til 

området med kjetting/hengelås. Det er brødr. Rodegård AS ved Arild Rodegård som er 

ansvarlig for at dette er på plass. 

 

3.10 Midlertidige sikringer, rekkverk og lignende (entreprenørens ansvar) 

Etablering og vedlikehold av midlertidige sikringstiltak skal ivaretas.  

Enhver som pga. utførelse av egne arbeider er nødt til midlertidig å fjerne slike sikringstiltak, 

skal sørge for reetablering umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet eller ved 

opphold/pauser i gjennomføring av arbeidsoperasjonen. 

Entreprenøren skal sørge for tilfredsstillende avsperring av farlige områder eller områder 

hvor farlig arbeid utføres. Det poengteres særskilt sikring ved såkalt over-under-arbeid, hvor 

ferdsel under arbeidsområdet medfører fare. 

 

3.11 Arbeid i høyden 

Det er ingen arbeider i høyden. Arbeid over Rukkedøla reges som arbeid over vann. Den 

enkelte entreprenør skal gjøre spesielle sikringstiltak ved arbeid over vann.  

 

3.12 Farlige stoffer 

Hovedbedrift skal påse at det på bygge- og anleggsplassen ikke samlet lagres mer brannfarlig 

gass eller væske enn hva som er tillatt iht. Forskrift om brannfarlig vare.  

 

3.13 Oppslag på byggeplass (entreprenørens ansvar) 
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3.13.1 SHA-oversikt 

 I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser:  

• Prosjektnavn m/byggeplassens adresse 

• Byggherre (navn og telefonnummer) 

• Prosjektleder (navn, firma, og telefonnummer) 

• SHA-koordinatorer (navn, firma og telefonnummer) 

• Hovedbedrift (firma, telefonnummer hovedkontor) 

• Hovedverneombud på byggeplass (firma, navn) 

• Oppdatert skjema iht. Arbeidstilsynets best.nr. 504 (virksomheter på byggeplass pr. d.d.) 

• Oversikt som viser hvor kopier av sertifikater, godkjenningsbevis mv. er oppbevart. 
 

 

3.13.2 Varslingrutiner ved ulykker 

I hovedbedriftens anleggskontor, plassert i umiddelbar nærhet av telefon, skal det settes opp 

et eget oppslag som beskriver varslingsrutinene ved ulykker, med angivelse av 

telefonnummer til følgende instanser: 

• Ambulanse      113 

• Politi     112 

• Brannvesen    110 

• Arbeidstilsyn        

• Koordinator for utførelse   90543643  

• Byggherre / prosjektleder   959 22 408 

•  
På samme sted skal det legges ut skjema for melding av: 

• Ulykker til Arbeidstilsynet 
 

3.13.3 Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner 

I hovedbedriftens anleggskontor skal det settes opp lett synlig oversikt som viser hvilke 

arbeidsoperasjoner som krever spesiell aktsomhet og som skal utføres på byggeplass i løpet 

av de nærmeste 2 ukene (jf. eksempel på oppslag vist i eget vedlegg til denne SHA-planen). 

Oversikten skal angi: 

• Arbeidsoperasjon 

• spesielle tiltak som skal iverksettes 

• ansvar for gjennomføring av arbeidsoperasjon og tiltak. 
 

3.14 Arkiv på byggeplass 

3.14.1 Samling av produktdatablad for kjemiske stoffer 

 Produktdatablad for kjemiske stoffer skal samles i egen mappe på hovedbedriftens 

anleggskontor. Arkivet skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere på byggeplassen, og 

plasseres slik at det er lett å finne fram til. 
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3.14.2 Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige 

Hovedbedriften er ansvarlig for oversikten over hvilke maskiner og utstyr som er 

sertifiseringspliktige, og skal sørge for at dokumentasjon i form av kopier av 

godkjenningssertifikater til enhver tid finnes lett tilgjengelig i egen mappe på 

anleggskontoret. 

 

3.14.3 Oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat/dokumentert opplæring 

 Hovedbedriften skal holde oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat / dokumentert 

opplæring, f.eks. stillasbygging og sørge for dokumentasjon i form av kopier av sertifikater og 

godkjenningsbevis plassert i egen mappe lett tilgjengelig på anleggskontoret. 

 

 

4  AVVIKSBEHANDLING – MELDING OM SPESIELLE HENDELSER 

4.1 Generelt 

Enhver person har plikt til å varsle når han anser et arbeid eller forhold for å medføre fare for 

liv og helse. Enhver har rett til å nekte å utføre arbeid som kan medføre fare for liv og helse. 

 

Hovedentreprenøren skal: 

• Umiddelbart muntlig melde enhver ulykke, nestenulykke og farlig forhold til 
Hovedbedrift  

• I løpet av påfølgende arbeidsdag skriftlig rapportere enhver ulykke, nestenulykke og 
farlig forhold til Hovedbedrift. 

• Gjennomføre nødvendig varsling og rapportering til myndighetene,  

• Følge opp ulykker, nestenulykker og farlige hendelser for å fastslå årsak og omfang,  

• Gjennomføre nødvendige tiltak for at tilsvarende hendelse ikke skjer igjen,  

• Ved ulykker, nestenulykker eller farlige forhold kan Hovedbedrift  innkalle involverte 

parter til møte for gjennomgang av hendelsen, vurdering av årsak og fastsettelse av 

tiltak. 

 

4.2 Alvorlige ulykker 

 Ved alvorlige ulykker skal alt arbeid på byggeplassen stanses, og varsling iverksettes til 

følgende instanser og i den rekkefølge som er angitt nedenfor: 

 

• Ambulanse    113 

• Politi    112 

• Brann    110 

• Arbeidstilsyn    

•  

• Koordinator for utførelse   

• Ragnar Hagen   +47-905 43 643 
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•  

• Byggherre / prosjektleder   

• Arld Rodegård    +47/ 959 22 408 
 

Igangsetting av arbeidet kan kun skje etter tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

 

4.3 Mindre personulykker 

 Arbeidsgivere skal melde mindre personulykker til Arbeidstilsynet.  

Kopi av meldingen skal sendes hovedbedrift og koordinator for utførelsen. 

 

4.4 Mangler 

 Enhver arbeidsgiver, herunder eventuell eksisterende virksomhet / bruker på byggeplassen, 

har et selvstendig ansvar for sikkerheten til egne arbeidstakere. Hvis mangler av betydning 

for arbeidstakernes sikkerhet oppdages, må hver enkelt arbeidsgiver sørge for at mangelen 

rapporteres, samt vurdere om avviket er så alvorlig at egne arbeidstakere skal fjernes fra 

byggeplassen inntil mangelen er utbedret. 

 Rapporteringen skal skje fra arbeidsgiver til hovedbedrift. Hovedbedriften rapporterer videre 

til koordinator for utførelsen. 

Hovedbedriften skal besørge vurdert om arbeidet på byggeplassen skal stanses inntil 

mangelen er utbedret. 

 

4.5 Iverksetting av tiltak 

 Enhver arbeidsgiver er ansvarlig for iverksettelse av tiltak for utbedring av påviste mangler i 

forbindelse med egne arbeider. 

 

Ved manglende utbedring av påviste mangler skal Hovedbedrift besørge utbedringene 

utbedret. 

 

 

5 BESKRIVELSE AV SPESIELT RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER (A) 

Etterfølgende tiltaksplaner for spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner inneholder en detaljert 

beskrivelse av aktuelle risikomomenter innenfor ulike faretyper. Tiltaksplanene beskriver 

spesielle sikkerhetstiltak for å forebygge skader og ulykker under utførelse av de aktuelle 

arbeidsoperasjonene. Relevante forskrifter skal følges.  

 

 

 

mailto:ragnar@chivas.no


50 
 

Siviling. Ragnar Hagen, ragnar@chivas.no, 905 43 643 
  Rodegård bru, BMTA plan 

Spesielle risikoforhold (iht. BHF §8), herunder: 

 

 Farlig forhold Ansvarlig 
  

Beskrivelse av forholdet og 
mulig konsekvens  

Tiltak 

1 Transport av gods Sjåfører 
og 
ledsakere 

26 meter lange element som 
veier 38 tonn hver skal 
transporteres over en 
strekning på 200 km. 

Følge anviste 
trafikkregler, vær 
spesiell 
oppmerksom på 
myke trafikanter 

2  Arbeid på steder med 
passerende trafikk  

Alle kryssing– anleggsvei  
p-plass riggområde – 
anleggsvei  
langs anleggsvei   

Følge anviste 
barrierer og 
skilting, hastighet 
50km eller mindre 

3 Arbeid som innebærer at 
personer kan bli skadet 
ved fall eller av fallende 
gjenstander. 

Alle nedfall fra heng  
elementvekt 38 tonn 
 

Følge anvisning av 
personell 

5 Arbeid med montering og 
demontering av tunge 
elementer  

Alle NIB bjelker med påstøp Følge 
arbeidsbeskrivelse 
for utførende 

6  Tunge løft Alle NIB med påstøp Følge anvisning fra 
personell. Unngå å 
stå under løft 

7  Arbeid som utsetter 
personer for kjemiske 
eller biologiske stoffer. 

 Alle Maling, oljerelaterte 
smøremidler 
 

Følge anvisning på 
Data skjema for 
produkt 

8  Arbeid som utsettes på 
grunn av vær og vind 

Alle Tunge løft Følge anvisning til 
operatør, bruk av 
guide lines. Les 
værmelding.  

9  Andre SHA forhold      

10  Andre SHA-forhold 
 

   

 

SHA plan versjon 1   Datert     02.12.2020     sign. R. Hagen 

 

SHA planen skal revideres før oppstart og følges opp under gjennomføring av arbeidet. Dern skal 

straks revideres der det er nødvendig.   
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