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Zenith survey`s rolle

Administrere alle stikningsrelaterte oppgaver for Hæhre entreprenør
• Hæhre entreprenør er en stor Norsk eid familiebedrift, som tar alle typer 

samferdselsjobber, over hele landet

Samspill med BH på løsninger, prosjektering, dokumentasjon, kvalitet 
og målebrev. 

Samspill med konsulenter på veiutviklingskontrakter, lik Helgeland 
Nord. Det vil si at vi prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder veier 
og infrastruktur i bakken.



Zenith survey sine oppgaver

• Innmåling – utsetting – tradisjonelle stikningsoppgaver

• Dokumentasjon for NVDB, FKB, målebrev og KS (geometriske 
kontroller)

• Stikningsdata

• Stikningsledelse

• Masseberegning

• Målebrevs utarbeidelse



Bruk av 3D modeller 

• Hva er viktig i forhold til kvaliteten på modellene?

• Hva er utfordringen med å bruke 3D modeller?

• Hvordan skal vi dokumentere objekter som ikke blir bygd etter 
modell?



VA
Toleranser:

• Høyde: +/- 30mm
• Side: +/-100mm
• Avvik i ledningsfall:+/- 3‰
• Krav til godstykkelse mellom 

innløp/utløp/løfteanordninger
• Bend/ knekker
• Avvikshåndtering
• Stikningsdata



VA



Elektro

• Stikningsdata
• Kummer

• Traseer

• Geometri

• Geometrisk konttroll



Elektro eksempler



Leverandørspesifikke forhold



Fremtiden

• 3D modeller

• BIM

• Intelligente objekter

HVOR ER VI I DAG?

• ?

• Entreprenøren jobber i 3D

• Verktøyene finnes i dag

• Vanskelig å få tak i prosjekteringsgrunnlag og får vi det er det i 2D

• Fordumming av objekter til FKB og NVDB



Dokumentasjon

• Krav til dokumentasjon er forskjellig fra anlegg til anlegg

• Vi måtte angripe dette med en metode som dekket flere krav til dokumentasjon, 
og også, om mulig, dekket flere behov

• Feltkoden er sentral

• Utviklet gjennom flere anlegg

• Zenith har utviklet en enhetlig kodeliste, som er basert på vegvesenet sine 
ufullstendige lister

• Feltkodelisten hjelper oss til å levere en fullstendig NVDB og FKB

• Feltkode listen hjelper også til med målebrevs dokumentasjon og geometriske 
kontroller.

Byggherren må stille krav til entreprenøren! – Jobbene må vinnes på like vilkår.



Feltkodeliste



Dokumentasjon
- Hvordan gjør vi det i praksis?

• Ingen punkt blir målt inn uten kode

• Feltkode liste ansvarlig skal gi kode på kort varsel

• Stikkere skal dokumentere innmålinger med tekst og bilde

• Sharepoint er ett sentralt hjelpemiddel



Eksempel på dokumentasjon, 
Sharepoint/Onenote

3D modell

https://sketchfab.com/models/3c3a1bbb68e743b9b31b02959924ac12


Takk for oss


