Store og mindre anlegg

Vi kan skille mellom store og mindre anlegg. I førstnevnte gruppe
finner vi:
• Veianlegg i form av nye veier og utbedring av eksisterende
• Tunneler, for eksempel vei-, tog- og kraftverkstunneler eller
tunneler for leding av drikkevann og bygging av fjellhaller som har
flere formål, som for eksempel idrettsanlegg, parkeringshus m.m.
• Gasskraftanlegg
• Damanlegg for å lage magasiner til vannkraftproduksjon
• Flyplasser

Dette er en foreløpig webutgave som inneholder første del av :
Kapittel 2 Anleggsteknikk.

Store anlegg.
foto: NCC AS

© Byggenæringens forlag AS
Av mindre anlegg nevner vi:

Foto: www.rafaels.ax

2 Anleggsteknikk
Anleggsteknikk omfatter anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget,
asfaltfaget og banemontørfaget. Dette området forbinder mange med store maskiner og utstyr.
Dette stemmer til dels bra. Men i tillegg til å mestre en maskin må en tilegne seg tilstrekkelige
kunnskaper som gjør at en tar riktige valg underveis i en arbeidsprosess. Det være seg eksempelvis å kunne vurdere et underlag (berg og jordarter), bearbeide og håndtere ulike typer fjell og
masser og til slutt levere ett sluttprodukt med riktig overflate. Denne seksjonen starter med en
fellesdel om maskiner og utstyr, grunnforhold, fundamentering og oppmåling deretter presenteres
hvert enkelt fag.
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• VA-anlegg med vann og avløp fra
bolighus og industri
• Byggegroper og hustomter
• Boligfelt og mindre veier

Anleggsteknikkfagene omfatter fagarbeiderne på slike anlegg. Vi skiller her mellom
de fem fagene og anleggsgartnerfaget. Det
brukes også produkter produsert av steinfagarbeidere (kantstein, belegningstein
osv.).
Boligtomt, små anlegg
Foto: Hitachi
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Maskiner

Maskiner og utstyr er en viktig del av moderne anleggsarbeid. For at
vi skal få utført arbeidet på en god og sikker måte, er det viktig at
alle anleggsarbeidere har gode kunnskaper og interesse for maskiner
og utstyr. Velger vi riktige maskiner til arbeidsoppgavene, samtidig
som vi kan bruke dem sikkert og riktig, skapes gode arbeidsplasser.
HMS
Med masseforflytningsmaskiner mener vi
gravemaskin, hjullaster, dumper, bulldoser,
veihøvel og traktorgraver. En må ha kompetansebevis for å føre disse maskinene (se side
51).

En gravemaskin kan svinge 360°, dvs. at den er godt egnet til å
håndtere masser og å få den forflyttet rundt hele omkretsen. Det er
likevel ikke slik at den er like stabil når det gjelder veltemoment rundt
hele. Gravemaskiner fås både med belte og hjul. (se bilde nedenfor)
Valget går på om vi skal forflytte maskinen mye mellom jobbene. En
beltegraver er bedre egnet til å håndtere et underlag med dårlig
grunn eller med grov stein.

Godt vedlikehold gir oss anleggsmaskiner i god teknisk stand. Alt
dette tilsammen gjør at vi trives på jobb.

Masseforflytningsmaskiner

Gravemaskin
Gravemaskiner brukes til utgraving, opplasting og planering av
løsmasser. Den brukes også til å pigge og løse opp fjell eller rive for
eksempel betongkonstruksjoner. Gravemaskinen kan også fungere
som kran.
Løsmasser
Løsmasser består av organiske og mineralske jordarter og ble delvis
dannet under siste istid da landet var dekket av et tykt lag med is.
Det skjedde ved at isen skurte fjellet og tok med seg massene. Da
isen stort sett hadde smeltet for ca. 10 000 år siden (Det begynte å
smelte for 15–24 000 år siden), hadde vannet ført med seg de
fineste massene ut i sjøen og innsjøer og avsatte de fineste
jordartene der. Og landhevingen var i full gang.

Hjulgraver og beltegraver
Foto:Volvo Maskin AS

Vi får mye ekstrautstyr til gravemaskiner, som vibroplate, rotator,
pusseskuffe, pigg, klypeskuffe m.m.

Hovedkomponentene på en gravemaskin.
Illustrasjon:Volvo Maskin AS
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Tilleggsutstyr
Foto:Volvo Maskin AS
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Hjullaster
Hjullasteren blir mest brukt til opplasting av grus, jord og stein. Den
brukes også til opplasting av for eksempel tømmer, samt vinterved
likehold/snømåking av plasser. Hjullasteren kan brukes til transport
av masser over kortere avstander og er i dag rammestyrt. Det betyr
at den er leddet på midten slik at maskinen kan styres med hydraulikk via «knekken» i midtleddet.

Dumpere
Anleggsdumperen brukes til transport av masser i terreng. Den er
leddstyrt og har stor fremkommelighet i terrenget. Anleggsdumpere
kan også brukes til transport langs vei.

Hvis man trenger en maskin med et lavere tyngdepunkt og bedre
veigrep, bruker vi væskefylte hjul. Tilleggsutstyr er pallegaffel,
tømmerklo, kranbom og koster, men også spesialskuffer med vinger
for snørydding m.m.

Anleggsdumpere

Anleggstrucker har stiv rammekonstruksjon og ligner på lastebiler i
konstruksjonen. Disse er store og brukes til massetransport der det
blir bygget forholdsvis gode anleggsveier. Anleggstrucker har ikke
lov til å kjøre på offentlig vei på grunn av størrelsen.

Hjullaster
Foto: Hitachi
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Anleggstruck/tipptruck
Foto: Nanseth Standard AS
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Bulldoser
Bulldoser eller doser brukes for det meste som
tippmaskin ved å dytte ut masser for å bygge
opp fyllinger. Med dagens måleutstyr (GPS)
kan vi også bruke doserne til finere planeringsarbeid. I Norge er det mest vanlig å benytte
tverrdoser som skyver massen rett frem, men
den finnes også vinkeldosere som enkelt kan
legge massene ut til siden.

En dumperkasse er en traktorhenger med
forsterket kasse slik at den bedre tåler de
grovere massene vi transporterer på anlegg.

Bulldoser

Veihøvel
Veihøvel brukes til planering av pukk og grusmasser ved oppbygging av vei. Den kan også
brukes til planering av slake skråninger, rens
av grøfter og til ishøvling og snørydding.
Veihøvelen er rammestyrt og/eller boggistyrt.
Den kan tilte (skråstille) forhjulene ved skråningsarbeid.

Veihøvel.
Foto: Johs. J. Syltern AS

Traktorgraver
I dag er de fleste traktorgraverne rammestyrt og kan påmonteres
støttebein. Traktorgraveren har i de senere år vært lite brukt i
Norge. Den er best egnet til grøftearbeid samt mindre gravearbeider.
En fordel er at den kan forflytte seg enkelt mellom jobbene. En av
grunnene til at den er mindre brukt er begrensningen på svingutslaget til 180 grader, noe som fort kan bli en utfordring ved håndtering av løsmasser.

Traktor og lastebil

Det er mange som bruker traktorer med henger (dumperkasse) til
transport av masser på mindre anlegg og langs vei. Videre brukes
ofte traktoren med brøyteutstyr og strøkasse for vintervedlikehold
på mindre veier, sykkelstier og plasser.
Traktorgraver
Foto:Volvo Maskin AS
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Traktor
Foto: merdofergen.no

Ofte brukes lastebiler til
transport, både internt på
anlegg og ikke minst til kjøring
av masser til og fra anleggsplassen. Lastebilen er nok det
beste valget når masser skal
flyttes over lengre strekninger.
Vi bruker den også til vintervedlikehold av veiene våre både til
brøyting og strøing.

Lastebil

Borevogn
I dag brukes det mest hydrauliske borevogner for boring i fjell. De fås i
mange størrelser. I omtalen av fjell- og bergverksfaget skal vi se litt mer
på borevognene.Ved boringen har de en borhammer som kombinerer
slag og rotasjon som en slagdrill. I dag fås borerigger som borer fra 25
mm til 127 mm borehull. Det finnes også rigger som borer større hull,
men da brukes som regel senkebormaskiner eller rene rotasjonsrigger.
Borerigg
Foto: Atlas Copco
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Diverse maskinutstyr
Håndholdt boreutstyr

Håndholdte luftdrevne bormaskiner blir i dag brukt ved mindre
sprengningsarbeider. Den som skal arbeide med fjell, må også kunne
håndtere slikt utstyr. Vi bruker helstangbor i en borserie når vi borer
med håndholdt boreutstyr. Det er en serie med bor som har en
mindre diameter på borkrona etter hvert som vi bytter bor for å
komme dypere.

Vibrostamper, vibroplate og valser

Vibrostamper (hoppetusse) kan brukes til komprimering der det er litt
trangt, som i en grøft. Bredden på plata som komprimerer er ca. 20 –
30 cm, og den har samtidig god dybdeeffekt. Hoppetusser fås både
med forbrennings- og elektromotor.
Vibroplater brukes også på mindre arbeidsområder. Den fås i flere
størrelser og er i utgangspunktet større en vibrostamperen. Vibroplater finnes både med forbrennings- og elektromotor.
Valser er maskiner med trommel som kan brukes med eller uten
vibrasjon, avhengig av hva vi skal komprimere.

Vibrostamper
Foto: Cramo AS

Håndholdt luftdrevet bormaskin
Foto: Atlas Copco

Bildet av borserie 11 viser en kronediameter på 34, 33 og 32 mm. Foto: Atlas Copco

Kompressor

Kompressor brukes til å komprimere luft for å drive håndholdt
boreutstyr. Vi bruker trykkluftslanger for å føre lufta til bormaskinene.

Vibroplate
Foto: Cramo AS

Vals.
Foto:Volvo Maskin AS

Asfaltutstyr/utlegger
Asfaltutleggeren brukes til å legge ut asfalt i en bestemt
tykkelse. I prinsippet fylles asfalten inn i den ene enden og
blir lagt ut i den andre. Dette omtales nærmere under
asfaltfaget.

Kompressor
Foto: Atlas Copco
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Asfaltutlegger
Foto:Volvo Maskin AS
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Kraner

Kraner benyttes til løfting av tungt utstyr, materialer og elementer.
Vi kan dele dem inn i mobile kraner og tårnkraner eller selvreisende
kraner.

Mobile kraner

På anlegg brukes ofte mobile kraner for å løfte tunge ting på plass.
Som for eksempel for å få betongrør plassert i en grøft. Kranene kan
være montert på lastebil eller de kan være selvgående. Lastebilmonterte kraner har i dag lasteevne helt opp til 50 tonnmeter.

Med tonnmeter har vi i utgangspunktet en løfteevne på 50 tonn
med én meter arm. Har vi to meter arm, deler vi 50 på 2 og får en
løfteevne på 25 tonn. 10 meter arm deler vi på 10, og vi får fem
tonns løfteevne.

Mobilkraner er kun beregnet for å løfte, ikke transportere. Vi har i
dag store mobilkraner som kan løfte 500 tonnmeter. Mobilkraner
kan forflytte seg på de fleste veier. Vi har også mobile kraner med
understell på belter, beregnet for forflytning innen et anleggsområde,
men ikke i terreng. I Norge er det vanlig å benytte spesielle utleiefirmaer ved større løfteoperasjoner. Det er viktig at vi har gode beskrivelser av hva som skal løftes og hvordan løftet er planlagt, selv om
kranfirmaet alltid tar del planleggingen av løftet.
Mobilkran

Tårnkraner og selvreisende kraner

Disse kranene er vanligvis stasjonære selv om de kan bygges på en
skinnegang for å dekke et større område. Kranene benyttes som
regel der det skal bygges større konstruksjoner og gjøres veldig
mange løft under byggeprosessen. Kranene trenger et stabilt og
sikkert fundament. Ved plassering er det viktig at hele byggeprosessen er gjennomtenkt for at kranen kan få en mest fornuftig plass.

HMS
For å kunne føre kraner kreves minimum sertifisert
sikkerhetsopplæring for den krantypen som skal brukes.Ved bruk av
kraner der vi må anhuke, planlegge eller dirigere kranføreren, er det
viktig at den som gjør dette på bakken også har nødvendig
kompetanse. Det blir arrangert egne anhukerkurs. Det vises også til
boka HMS og bransjelære, utgitt av Byggenæringens forlag, 2009.

Tårnkran

Valg av maskiner

Når det gjelder valg av maskinstørrelse/type, er det flere faktorer
som spiller inn. Vi har rekkevidden som sier noe om hva maskinen
skal brukes til. Det er for eksempel viktig å ha god rekkevidde når vi
skal grave en grøft, både for å komme dypt nok samt å få lagt
massene unna grøftekanten. At maskinen er «sterk», betyr at den
har krefter til å løsne og løfte massene. Maskinstørrelse er også
viktig for maskinens stabilitet, dvs. at den står godt på underlaget og
har et stort veltemoment.
Maskinvalget kan også være viktig i forhold til fremkommelighet.
Skal maskinen brukes til arbeid hvor det er trangt, som for eksempel
ved drenering? Eller skal vi arbeide på vei og har problemer med å
komme over i den andre kjørebanen? For andre maskintyper enn
gravemaskinen er transportavstanden viktig, men også maskins
generelle bruksområde. En maskinentreprenør må derfor se på
hvilke oppgaver han ønsker at maskinene skal utføre og så gjøre
sine valg ut fra et totalbilde av disse.

Håndverktøy

Lastebilkran
Foto:Volvo Maskin AS
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Spade
Spader blir brukt til å håndspa masser og er formet ut fra bruken. Vi
bruker dem også til å stikke ned i løsmasser, for å kappe av trerøtter
eller rundt rør eller andre konstruksjoner slik at løsmassene får
bedre kontakt med det vi har bygget.

Spade
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Krafse
Krafse brukes til å flytte masser eller avrette (planere) masser.
Spett
Spett er et verktøy som brukes til å løse steiner. Det kan også brukes
til å lage hull til stikk og lignende.
Slegge
Slegge brukes til å knuse eller dele steiner som er for store til og
løftes for hånd. Slegge brukes også til å rive mindre betongkonstruksjoner og til å slå ned pæler og stolper.
Krafse

Spett

Slegge
Foto, håndverktøy: ProffPartner

Vedlikehold og HMS
Det er viktig at det lages gode planer for vedlikehold av maskiner og
utstyr. Et godt vedlikehold fører til lengre brukstid på maskinen.Vi får
større driftsikkerhet og kostnadene på reparasjoner blir mindre.Ved
godt vedlikehold kan vi også planlegge arbeidet bedre.Vedlikehold er
således viktig for å lage gode og trygge arbeidsplasser. Det er også
slik at det er billigere å forebygge enn å reparere.

Grunnforhold
Geologi og geoteknikk

Geologi er læren om jorden og forteller oss om hvordan den er
sammensatt, og hvordan bergartene ble til. Vi har allerede hørt litt
om dannelsen av løsmasser. Med til bildet hører også at da landet
steg etter at isen smeltet, kom gammel sjøbunn opp i dagen og ble til
de løsmassene vi graver fram i dag. Andre steder stoppet avsmeltingen av isen lenge opp, og de store sand- og moreneforekomstene
der vi har sandtak i dag, ble avsatt.
Geoteknikk er et fag som bygger på geologien. Det omhandler blant
annet hvordan jord og fjell, eller det som geologien kaller bergartene, blir brukt som byggemateriale eller byggegrunn.

Bergarter

1. Smeltebergartene (de eruptive bergartene) dannes når smeltemasse
(magma) under trykk og høy temperatur kommer opp gjennom
ganger fra jordens indre. Av og til kommer smeltemassene helt opp
til jordoverflaten og størkner der. Andre ganger har smeltemassene
ikke kommet helt opp og størknet i ganger eller lommer. Det har
ført til mange typer smeltebergarter, avhengig av blant annet hvor
lang tid det har tatt for massen å stivne.
2. Avsetningsbergartene (de sedimentære bergartene) er dannet av
avsatt, løst materiale. Slike avsetninger kan være steiner, sand eller
slam som er løst gjennom forvitring fra andre bergarter. Eksempel
på en slik bergart kan være skifer, men også kalkfjell som er dannet
av avsetninger fra kalkholdige sjødyr samt kjemisk utfelt kalk.
3. Omdannede bergarter (de metamorfe bergartene) er enten
smeltebergarter eller avsetningsbergarter som er omdannet. Det
finnes også metamorfe bergarter som er omdannet flere ganger. De
har vært utsatt for forandring via store trykk- og
varmepåkjenninger, ofte i kombinasjon. Det har fått bergarten til å
danne nye mineralkorn samt at strukturen er forandret. Eksempler
på metamorfe bergarter er gneis, som kan være omdannet granitt,
eller marmor som er omdannet kalkfjell.

Innholdet i smeltemassene har også stor betydning for bergartenes
egenskaper. Noen plasser ser vi at smeltebergartene har lagt seg
oppå andre bergarter som et lokk. Andre ganger har de stivnet i
ganger. Det kan være utfordrende fjellarbeid om en har flere
bergarter i et område. Der smeltebergarter er enerådende, som
for eksempel i Larviksområdet med larvikitt og i områder med
granitt, går arbeidet lettere.

Mineraler

En bergart består av flere mineraler. Sammensetningen er viktig,
ikke minst når vi skal bore i fjell, på grunn av borslitasje. Mineral
egenskapene påvirker også graden av slitasje ved knusing av fjell
(pukkverk) og har stor betydning via egenskaper de har i knust
tilstand, brukt i anleggsbransjen.

I Norge har vi mange bergarter som alle ble dannet for millioner av
år siden. Når vi taler om en geologisk tidsalder, går vi gjerne 600
millioner år tilbake i tid. Videre kan vi dele dem inn i tre hovedgrupper alt etter hvordan de er dannet:
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Dersom vi setter opp en skala fra 1–10 på hardhet, kan vi lage en
tabell på mineralenes hardhet:
Hardhet

Mineral

Karakteristikk

1

Talk

Risses lett med neglen

2

Gips

Risses mindre lett med neglen

3

Kalkspatt

Risses lett med kniv

4

Flusspat

Risses mindre lett med kniv

5

Apatitt

Risses vanskelig med kniv

6

Feltspatt

Risser såvidt glass

7

Kvarts

Risser lettere glass

8

Topas

Risser med letthet glass

9

Korund

Risser med letthet glass

10

Diamant

Risser med letthet glass

Mineraljordartenes egenskaper

Når det gjelder løsmasser er egenskaper som bære- og dreneringsevne, kapillaritet og telefare viktige. I denne sammenhengen deler vi
løsmassene inn i:
• Friksjonsjordarter, herunder grus og sand. Navnet har
sammenheng med kornstørrelsen; for jo mer vi presser massene
sammen, jo større skjærstyrke har de. Enkelt forklart kan vi tenke
oss to sandpapir presset sammen. Det skal da stor kraft til for at
de sklir fra hverandre.

Kilde: Lars Steensgaard, Fjell og gruvearbeid, Univ.forlaget 1991

Betegnelse

Kornstørrelse

Blokk

større enn 600 mm

Stein

60–600 mm

Grus

2–60 mm

Sand

0,06–2 mm

Silt

0,002–0,06 mm

Leire

mindre enn 0,002 mm

Organiske jordarter
Vi deler gjerne organiske jordarter inn i tre
grupper. Mold som er omdannede organiske
materialer som planterester og liknende. Gytje
som hovedsakelig består av rester etter alger
og andre små vanndyr. Torv som er mer eller
mindre omdannede myrplanter og annet som
har stått i myrområder. Fra jernalderen til langt
ut på 1800-tallet var torv en viktig ressurs,
brukt til brensel.

Vi kan også sende prøvene til et laboratorium for å bestemme
massenes egenskaper i forhold til hva de skal brukes til. Dette
arbeidet utføres av en geotekniker, men en god anleggsarbeider bør
ha kjennskap til løsmassenes egenskaper. Gjennom teori og praksis
kan han eller hun så vurdere dem i forhold til byggegrunn og ikke
minst sikkerhet med tanke på ras og utglidning.

• Kohesjonsjordarter, når vi har med leire og kvikkleire å gjøre.
Kohesjon er et latinsk navn som betegner den kraften som får et
legemes molekyler til å henge sammen. Her kan vi forenkle det og si
at mens vi i friksjonsjordarten presset to sandpapir sammen, vil vi
nå presse to plastark sammen. De glir unektelig lett fra hverandre!

Løsmasser

Vi kan dele de løsmassene vi arbeider med, inn i:
• Organiske jordarter, som er rester etter planter eller dyr som ikke
er omdannet eller nedbrutt. Slike jordarter er lite egnet som
byggegrunn, men samtidig kan vi se på dem som en ressurs.
Mange maskinentreprenører har i dag produksjon av matjord som
en ekstra inntekt. Vi trenger også matjord til å pusse opp
anleggsområdet slik at vi får sådd til skråninger og områder som
ikke er bebygd.
• Mineraljordartene, som er de jordartene vi støter på når vi har
fjernet de organiske. Mineraljordartene sorterer vi gjerne etter
kornstørrelsen. Har leire som den mest finkornede jordarten
(mindre enn 0,002 mm), silt som er fine sandkorn (0,002–0,06 mm),
sand (0,06–2 mm), grus (2–60 mm), stein
(60–600 mm) og blokk (større enn 600 mm).

For å finne ut hvilken jordart vi arbeider med, kan vi
ta sikteprøver. Vi bruker da en siktesats og finner så
ut kornfordelingen i prosent i massene. Dersom
massene består av 15 % grus og 80 % sand og 5 %
silt, kan vi betegne massen som grusholdig sand.

• Mellomjordarter (blandingsjordartene). Silt hører inn her slik at
avhengig av om den er sand- eller leireholdig, vil den ha litt av
egenskapene til de to jordartene over. Leire og silt endrer også
egenskapene mye i forhold til hvor mye vann de inneholder.

Friksjonsjordarter
Løs finsand, silt

Kohesjonsjordarter
Fast ferskvannsleire
Siktesats
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Fast morenestruktur

Marin «korthus»-stuktur

Skjematiske bilder av jordarter
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Kvikkleireskred
Leire som er avsatt i saltvann, kalles marin leire. Da den i utgangs
punktet inneholder mye salt, vil det være med på å binde leira. Dersom
vanngjennomstrømningen vasker ut saltet, vil vi få såkalt kvikkleire.
Den inneholder kun noen få korn og mye vann. Denne strukturen vil
ved små belastninger bryte sammen og utløse kvikkleireskred.

Bæreevne

Jordartenes bæreevne er viktig i forhold til fundamentering av bygg
og veier og ved grøftearbeid. En jordarts bæreevne øker ved kornstørrelsene. Spørsmålet om hvor fast lagret jordartene er, har
innvirkning på bæreevnen. Vanninnholdet påvirker den også, men
det er slik at jo grovere korn jordarten har, jo mindre er normalt
vanninnholdet (såfremt det ikke er snakk om under grunnvannstand
eller sjøbunn).
Jordart

Maksimal last, kN/m²

Fast lagret sand og grus
Middels fast sand og grus
Fin sand til grov silt
Løs sand og silt

250–300
150–200
100–150
50–150

Fast leire
Middels fast leire
Bløt leire

150–200
70–150
30

I praksis kan vi regne om kN til kg ved å gange med 100.
Kilde: Byggforsk Byggedetaljblad 511.101

Dreneringsevne, kapillaritet og telefare

Byggegrunn med god dreneringsevne er viktig for å lede bort overflatevann slik at det ikke kommer i kontakt med det vi skal bygge.
Grove jordarter med lite eller uten finstoff gir god dreneringsevne.
Det betyr også at dersom vi har grunnforhold som er slik, er det
viktig at vi ikke tilfører finstoffer ved å grise til massene ved eksempelvis beltetransport som tar med seg finstoff inn på anleggsområdet.
Kapillaritet er massenes evne til å suge vann. I en brusflaske eller et
vannglass vil dere se at vannet kryper litt oppover langs innsiden.
Dersom vi så tar et tynt rør og stikker enden ned i vannet, vil det gå
oppover i røret. Finkornede jordarter har mange fine ganger der
vannet vil kunne suge seg oppover. I leire kan disse kreftene gjøre at
vannet suger seg så mye som 10–30 m oppover. I silt vil vannet
kunne suge seg 1–10 m oppover. Grov sand suger kun 10–15 cm, og
grus har, når den mangler finstoff, ingen kapillaritet.

38

Yrkeslære n 2 Anleggsteknikk

Massenes evne til å suge vann har mye å si for vanninnholdet og
derved faren for tele. Grove masser vil normalt ikke ha noen telefare
av betydning.

Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelser utføres for å finne hva som er i grunnen i det
området vi skal bygge på. Grunnundersøkelser er viktige, ikke minst
av hensyn til sikkerheten under gravearbeid og annet anleggsteknisk
arbeid. Det er viktig å kontrollere at grunnen tåler de påkjenningene
vi påfører den gjennom vårt arbeid og under hele byggets levetid.

Hva skal vi finne ut?

Hvilke masser består grunnen av og hvilke egenskaper har de? Vi
må finne ut vanninnholdet for å bedømme om massene er bløte eller
faste fordi vi for eksempel skal frem med tunge anleggsmaskiner.
Det er også viktig om vi kan bruke massene til videre arbeid eller
om vi må skifte dem ut. Vi må undersøke løsmassene for å
bestemme rasvinkelen for så å bestemme hvor bratte skråninger vi
kan bygge uten risiko for ras.
Vi må undersøke om telefaren og om vi må isolere eller bytte
massene ut. Vi må finne ut hvordan massene er nedover i grunnen
eller hvor langt ned det er til fjell for å bestemme oss for hvordan vi
skal fundamentere. Skal vi pæle ned til fjell, bygge direkte eller er
det andre lag vi kan fundamentere på?

Hvordan skal vi finne ut?

Prøvegraving er kanskje den enkleste måten å avdekke og vurdere
massene på. Metoden gir god oversikt, men det kan være at vi ikke
ønsker å forflytte massene så mye før anleggsarbeidet starter. Vi bør
fortløpende vurdere massene når vi graver for å kunne iverksette
tiltak der det er nødvendig.
Grunnboring er den vanligste metoden for undersøkelse av masser.
Gjennom en slik undersøkelse kan vi finne ut hva vi har nedover i
grunnen uten å forstyrre massene vesentlig. På neste side skal nå se
på fem testmetoder som kan gjøres manuelt, men prinsippene
brukes også med grunnboringsrigger.
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Innerstang

Ytterrør

2. Vingeboring benyttes for å finne skjærfastheten i leire. På enden av
boret er det montert et kryss eller vingekors som presses ned i
leiren som skal undersøkes. Et måleaparat som måler moment
monteres på toppen av borstangen. Når vi dreier rundt, vil vi
kunne lese av det momentet som skal til, før leiren slipper rundt
krysset. Vi kan da ut fra denne sirkelen regne oss frem til hvor
mye leiren kan belastes før vi får et grunnbrudd.

Gulv
Betongfundament

G o d k o m p a k t /st a b i l m a sse

Vinge

Vegg
Gulv
Betongfundament – hel husbredde

Betongfundament – 100 cm

D å r l i g e r e g r u n n , p o r ø s m a sse

M e ge t då r lig gr u n n

Eksempel på sålefundamentering og platefundamentering

Når vi skal fundamentere direkte, er det viktig med god kontakt
mellom fundamentet og grunnen. Hvis vi erstatter masser i grunnen
med sprengstein, pukk og kult skal de nye massene skilles fra de
urørte massene med fiberduk.

3. Skovleboring er en metode vi bruker for å ta opp forstyrrede (jf.
metode 5) jordprøver for videre undersøkelser. På enden av boret
er det en skovle som graver opp en prøve av borehullet.

5. Ved en sylinderprøvetagning (rigg) trykkes et rør med en
lukkemekanisme i enden ned i massene. Inni røret får vi da en
uforstyrret prøve som forsegles og sendes til laboratorium for
videre testing.

Gulv

50 cm

4. Slagsondering (rigg) brukes normalt for å finne dybden ned til
fjellet. Rigger som benytter denne metoden, vil også kunne lese av
motstand for å bestemme jordartene nedover i grunnen.
Innerstang

Vegg

Vegg

Vegg

1. Dreieboring utføres med et bor med en dreiespiss. Boret belastes
med lodd slik at vi får en konstant tyngde. Ved å dreie boret et gitt
antall runder vil vi kunne måle hvor langt boret går nedover. Dette
vil gi en indikasjon på hvordan egenskapene til jordartene er
nedover. Boret stopper hvis man

Fundamentering på fjell

Prinsippet er at enten må hele bygget fundamenteres til fjell eller så
må hele bygget fundamenteres på løsmasser. Dette er viktig fordi
løsmassene vil synke sammen over tid og grunnmuren vil sprekke
hvis fundamenteringen ikke er riktig utført.

Fiberduk

Vingeboring

Fundamentering

Ved fundamentering av bygg eller andre konstruksjoner er det slik at
vi må overføre lasten/tyngden fra bygget uten at grunnen gir etter
eller blir deformert. Dersom grunnen er ustabil eller den ikke tåler
de lastene vi påfører, må vi finne andre løsninger for fundamenteringen. Vi kan bytte massene eller pæle ned til bedre grunn.

Peler
til fjell
Grav ut med stein og pukk
Stabile masser

Jord
løsmasse

Direkte fundamentering

For å overføre og fordele tyngden fra konstruksjonen over på
grunnen støper vi såler. Bredden på sålene forholder seg til hvor mye
grunnen tåler. Dersom det er dårlige grunnforhold, kan vi
konstruere en hel plate under bygget slik at vi får fordelt belastningen under hele bygget.

Jord
løsmasse

Fjell
Fjell

Fundamentering på fjell

Skovleboring
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Dyp fundamentering

Der hvor grunnen er for dårlig til at vi kan fundamentere direkte,
må vi føre fundamenteringen lenger ned, enten til fast fjell eller til et
lag som er godt nok for å kunne holde bygget oppe. Vi bruker da
pæler og pilarer.

Pæler og pilarer
Pæler kan være laget av tre, betong eller stål. Trepæler var vanlige
før og kan brukes som såkalte svevende pæler. Det vil si at pælene
ikke rammes ned til fast grunn, men at de fester seg i den løse
massen. Vi må da beregne og kontrollere hva en pæle vil tåle av
belastninger. Disse beregningene bestemmer hvor mange fritt
svevende pæler vi må bruke for å oppnå en god nok fundamentering
i forhold til det vi bygger.
I dag brukes vanligvis betongpæler, både som svevende pæler og
som pæler til fast grunn. De blir rammet ned i bakken og må i
tillegg til å tåle påkjenningene av bygget, tåle selve nedrammingen.
Vi vil kunne støte på utfordrende steiner og harde partier. Stålpæler
tåler dette bedre, vi må bare sikre oss at de ikke ruster.

Pæler
Foto: Johs J. Syltern AS

Pilarer er i prinsippet «pæler» som det blir gravd opp for, og hvor
det blir støpt med armering i hullet. For å få til en forskaling brukes
det ofte et rør som vi setter ned etter utgravingen. Ved store dimensjoner og større dybder graver vi inne i røret etter hvert som det
føres nedover.
Noen har kanskje sett at det brukes papprør for å lage pilarer for
fundamentering av verandaer og andre punkter i terrenget. Her lar vi
røret stå igjen etter støping. Til pilarer med større dimensjoner brukes
ofte stålrør og da trekker vi røret opp etter hvert som vi støper.

Pæling og HMS
Ved pælearbeid er det ofte to eller flere som
arbeider i et team. Pælearbeid regnes som
«Farlig Arbeid», og det skal lages instrukser for
hvordan arbeidet gjennomføres på en sikker
måte uten å sette arbeiderne i fare.

Pæling og protokollarbeid
Det er viktig å kontrollere pælene før vi rammer dem ned.Vi må se
etter skader, om vi har riktig pæle eller om den har stålspiss
dersom den skal rammes ned for feste i fjell. Pælene bør ikke være
helt tørre og lagres slik leverandøren bestemmer.
Alt pælearbeid må protokollføres for blant annet å vite bæreevnen
til de ulike lagene vi rammer og hvordan nedrammingen går. Det
kan være mange utfordringer underveis. Er det veldig bløtt, må vi
holde igjen pælen slik at den ikke fyker nedover og blir borte.
Støter vi på en stor stein, kan vi skade pælen. Den kan også skjære
ut og få en helt annen retning enn planlagt.

Når vi kommer ned til fast fjell, er det bestemte prosedyrer som
skal følges.Vi må for eksempel ramme ti ganger og måle hvor mye
pælen går ned. Også her må vi følge med; for er det skrått fjell, kan
pælen skjære ut og knekke. Til all kontroll av nedramming, også den
siste kontrollen mot fjell, må vi nivellere for å bestemme hvor god
pælen er i forhold til det den skal være.

Oppmåling, utstikking og masseberegning

Oppmåling og stikningsarbeid er et viktig og grunnleggende område
innen anleggsarbeid. Gjør vi feil her, blir jobben også feil utført. Det
er derfor avgjørende at vi har gode rutiner både når det gjelder
utsetting av bygg, vei eller grøft. Dessuten er det slik at vi må kunne
kontrollere og dokumentere arbeidene vi gjør, for å få et godt
resultat.
Vi må kunne lese og forstå tegninger og planer, ikke bare tegninger i
forhold til anleggsteknisk arbeid, men også tegninger for andre
yrkesgrupper. Vi kan sette opp følgende oversikt:

•

Gransking av tegninger og planer for arbeidet

•

Kontroll av fastmerker/påvisning

•

Profilering og masseberegning

•

Førstegangs utstikking

•

Kontroll av utgraving og planering

•

Finutsetting for fundamentering

•

Utsetting av høyder og retninger for videre arbeid

•

Kontroll

Tegninger og planer

Når vi skal granske tegninger og planer, er det viktig å se
på tegningens målestokk. Det er også viktig å kontrollere
at vi har de målene som trengs for å utføre arbeidet,
eksempelvis diagonaler (lengdemål/bredder/dybder). Ofte
bruker vi tegninger som beskriver reelle bredder og lengder
på veier, grøfter osv. Det betyr at vi må legge til eventuelle
overmål for å få utført arbeidene på en fornuftig måte.

Fastmerkekart: Skedsmo kommune
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I mange tilfeller må vi lage tverrsnitt med detaljer for å få de reelle
målene som trengs. Tverrsnitt nyttes også når vi skal masseberegne
arbeidene, enten vi har utgravde masser eller fjell, mengder av pukk
i grøft eller fundamenter for bygg.

Fastmerker

Fastmerker er faste punkter, enten en bolt på fjell eller asfalt eller
punkter som står på et fundament. Det avgjørende er at vi kjenner
kotehøyden og koordinatene til hvert merke. Merkene brukes som
kjente punkter. Det er meget viktig at vi nytter sikre merker når vi
skal måle inn videre arbeider. Mange feil innen anlegg oppstår fordi
vi bruker eksempelvis gårsdagens høyder til arbeider den påfølgende
dag. Slik vil feilene bli større og større! Det er derfor av stor
betydning at vi til enhver tid er sikker på at fastmerkene er riktige.

Fastmerket er midt i bildet.

På kart og situasjonsplaner er det tegnet inn streker som snor seg
ujevnt over tegningen. De er høydekurver eller koter som forteller om
terrenget er kupert eller flatt. Kotene har samme høyde fra et
bestemt punkt, nullpunktet. Det kan være et fastmerke satt opp av
kommunen eller havets overflate. Høydeforskjellen mellom to punkter
forteller oss hvor mye terrenget stiger. Denne høydeforskjellen kalles
ekvidistansen.Vi viser ellers til boka Grunnleggende tegningslære, utgitt
av Byggenæringens forlag.

C

B

A
SITUASJONSPLAN

MÅL 1:1000

Tverrprofilering brukes for å beregne massene mer nøyaktig. Tverrprofiler kan også vise mer detaljert hvordan det skal bygges. Skal vi
masseberegne en vei, vil vi normalt lage et tverrprofil ved hvert
pælenummer vinkelrett på lengdeprofilet. Profilet vil da vise
terrenget samt veien som vi tegner inn. Ut fra dette vil vi kunne
beregne arealet av eksempelvis det som må graves ut i profilet.
Ganger vi dette arealet med lengden mellom profilene, finner vi
massene som skal graves ut.

Måling av avstander

Alle fagarbeidere innen anleggsteknikk som måler opp lengder, er
ikke like nøyaktige. Mye av det oppmålingsarbeidet som utføres,
har ikke så strenge krav, men om vi opparbeider gode vaner og
bruker bra måleutstyr, kan mange feil unngås. Gode målebånd er for
eksempel er forutsetning, og ved valg av målebånd bør vi merke oss
kvaliteten på dem. De beste typene på markedet er rustfrie eller
lakkerte, men også plastbånd med stålkjerne er bra.
Det er viktig å strekke målebåndet godt når vi måler opp, som vist i
figuren nederst på siden. Målebåndet kan endre lengde etter temperatur. Det tar vi normalt ikke hensyn til ved utmålinger av vei,
grøfter eller enkle tomter. Oppmåling skal normalt utføres horisontalt. Er det veldig skrått, kan vi utføre en trappemåling. Feilavlesning av målebåndet kan vi unngå ved å kontrollmåle lengdene to
ganger. I dag fås også elektroniske avstandsmålere med meget god
nøyaktighet.

Kart med høydekurver (koter)

L = (Lb– kp)
P

Profilering og masseberegning
II

III
I

IV

Skissen viser hvordan vi kan beregne arealet av
et tverrprofil.
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Lengdeprofilering er mest brukt innen veibygging for å beregne
massebalanse. Vi måler da inn terrenghøyden ved hvert pælenummer i senterlinjen på veien og setter av disse høydene på en
tegning i målestokk for å få med lengden på veien. Så tegnes veien
inn på den kotehøyden i tegningen som vi skal ha. Derved kan vi se
på tegningen hvor det er skjæring og hvor det er fylling, for så å
vurdere massebalansen samt massedisponeringen. Vi kan også lage
lengdeprofil av en grøftetrase slik at vi kan se hvor dyp grøften er.

Lb

Det er vanskelig å holde målebåndet helt stramt.
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C

A
B

Utsetting av rette vinkler
Vi setter ut en rett vinkel med et vinkelprisme ved å holde prismet
rett over stikket på stedet vi velger. Når stikkene står rett ovenfor
hverandre i prismet, har vi en rett vinkel.Vi ser rett frem i vindu C
og i rette vinkler ut i vindu A og B (jf. figuren til venstre).
3–4–5-regelen
Vi kan sette ut rette vinkler ved å bruke 3,4,5 regelen. Det gjøres
ved å måle 4 m på en kjent linje, så setter vi ut 3 m i rett vinkel og
kontrollerer at diagonalen (hypotenusen) er 5 m. Se skissen under.

Salinger

Salinger bygger vi for å kunne «sikte over» slik at vi kan bruke en
parallell for å rette av i riktig høyde. De brukes for å vite når vi har
gravd ut dypt nok på tomten der vi skal begynne å bygge, men også
for å kunne vite om vi har nådd riktig høyde på for eksempel en vei.
Se figuren under.
Øye
som
sikter

Bukk med
siktepunkt

Parallell

Vinkelprisme

B

C

Stang med
siktepunkt

C

Bukk med
siktepunkt

Masse som graves ut

5
4

A
A

D

3

B

D

3–4–5-regelen
D = øyets senter

Sikring av stikk
Stikk kan sikres ved at en setter ut hjelpestikk på en rett linje fra
det stikket som skal sikres. Avstanden fra stikket til sikringsstikkene
merkes, og de settes i linje slik at en kan sikte seg tilbake.
Høydefliser kan settes på sikringsstikkene.

Skissen viser salinger med en parallell.

Nivellement og fastmerkenivellement

Nivellement mellom to punkter og forflytning av høyde mellom to
punkter er vist på skissen under. Et fastmerke skal brukes til videre
arbeider. Det er derfor viktig at alle fastmerker er helt korrekte. Det
betyr at oppmåling av merkene gjøres samtidig som vi utfører
kontrollmålinger.

Baksikt

a

Framsikt
0,5 m

B
C

A
D

B
Nivelleringsstang

2m

A
Nivelleringsstang

Nivelleringskikkert

Skissen viser et nivellement. Høydeforskjellen
mellom A og B = baksikt – framsikt; dvs.: 2 m –
0,5 m = 1,5 m. Hvis høyden over havet for punkt
A er 12 moh., er tilsvarende 13,5 moh. for B.

Sikring av stikk
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Skråmåling

Når vi skal måle ute i terrenget, er det horisontale lengder vi arbeider
med. Dersom terrenget er skrått, kan vi benytte oss av stikkstenger
eller lodd for å dele opp og få målt lengdene. Se skissen under.
L1
A
L2

L3

Anleggsmaskinførerfaget
Sentrale arbeidsområder for en anleggsmaskinfører
er kjøring av gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper,
gravelaster, veghøvel og doser. Anleggsmaskinføreren skal kunne vedlikeholde maskinene, utføre
variert anleggsarbeid, nivellere og utføre enklere
stikking. Fagarbeideren må kunne bruke spesialutstyr
for den enkelte maskintype, sikkerhetsutstyr for
grøfter, løfte-, komprimerings- og boreutstyr samt ha
kunnskaper om sprengningsarbeid.

B

Under har vi her først gjengitt noe av det kompetanseplattformen sier om anleggsmaskinførerfaget.

Skråmåling

Foto: Mesta AS

En kan også bruke den pytagoreiske læresetning (a + b = c ) for å
beregne den horisontale lengden ved å nivellere høydeforskjellen og
måle skrålengden.
2

2

2

Daglig arbeid

Arbeidsoppgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velg tre maskintyper og beskriv hva de brukes til.
Hva er viktig ved valg av maskiner for en anleggsarbeider?
Hvorfor er vedlikehold av maskiner viktig?
Vi skiller mellom tre hovedgrupper av bergarter. Beskriv dem.
Beskriv mineraljordartenes egenskaper. Hvilke egenskaper er viktige for byggegrunnen?
Hva er en grunnundersøkelse, og hvorfor foretar vi en slik?
Hvorfor og hvordan fundamenterer vi bygg og andre konstruksjoner?
Hvorfor er det viktig å kunne lese og tyde tegninger innen anleggsarbeid?
Beskriv riktig bruk av målebånd.
Hva brukes salinger til?

Praktisk oppgave

Det skal stikkes ut en garasje på skolens område. Garasjens mål er 4 x 7 meter.
Bestem hvor fronten på garasjen skal stå. Stikk så ut garasjen med rette vinkler og riktige mål.
Kontroller diagonalen (regn den gjerne ut). Det skal graves ut. Derfor må dere sikre stikkene slik
at det lar seg gjøre å måle seg tilbake til der de sto.
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•

kjøring av minst tre maskintyper og bruk av spesialutstyr

•

arbeidsvarsling

•

arbeidsplanlegging

•

nivellering og enklere stikking

•

kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg

•

grunnarbeid og vegbygging

•

helse, miljø, sikkerhet og bedriftslære

Krav til kunnskap og ferdigheter

Anleggsmaskinføreren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid.
Han eller hun skal kunne kommunisere med kunder og kolleger og
kunne planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid i tråd med
brukernes behov og samfunnets prioriteringer innen alle av fagets
arbeidsområder. Fagarbeideren skal kunne anvende offentlige lover
og forskrifter samt bedriftsinterne kvalitetssikringssystemer knyttet
til arbeidet, men også ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og
andre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (HMS) og delta i
vernearbeidet.
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En anleggsmaskinfører skal kunne lære av det daglige arbeidet, slik
at det kan gi motivasjon til videre personlig og faglig læring samt
utvikle evne til og forståelse for tverrfaglig samarbeid. Fagarbeideren skal ha ferdigheter i å utøve yrket i varierende terrengforhold
og i ulike masser. Fagarbeideren skal kunne se yrkesutøvelsen i organisatorisk sammenheng og kunne bidra til å utvikle faget, bransjen
og arbeidsplassen i samsvar med samfunnsutviklingen.

Fagets utvikling og plass i samfunnet

Anleggsmaskinføreren bidrar til å utvikle samfunnet gjennom å
bygge opp og vedlikeholde infrastruktur. En anleggsmaskinfører
arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap
som krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Anleggsmaskiner
kan gjøre store inngrep i natur og miljø; føreren har derfor et
spesielt ansvar for å begrense skadevirkningene mest mulig. Det er
viktig at en anleggsmaskinfører har positive holdninger til natur og
miljø, sikkerhet og vernearbeid. Han eller hun skal kunne vurdere
eget utviklingsbehov, og ut fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt
perspektiv bidra til bærekraftig utvikling av faget og bransjen.

Likheter og ulikheter med andre fag

Anleggsmaskinførerfaget har mye felles med anleggsmaskinreparatørfaget, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsgartner- og betongfaget. Utøverne i disse fagene samarbeider nært
og er ofte knyttet til samme anleggs-/byggeplass. Tegninger og standarder er også områder som kan være felles for disse fagene.
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhets-,
miljø- og helsemessige områder. Vi minner for øvrig om at stoffet i
dette delkapitlet utgjør en viktig del for å oppnå læreplanens
kompetansemål for Vg1 (se side 12).

Bruk av maskiner

En anleggsmaskinfører må kunne velge riktige maskiner til riktige
arbeidsoperasjoner. Han eller hun må ha interesse for maskiner og
tar vare på dem på en god måte. Under har vi satt opp noen punkter
fra opplæringen i bruk av anleggsmaskiner:
• En skal være fylt 18 år for å utføre selvstendig arbeid med
masseforflytningsmaskiner.
• For å få praktisk opplæring må en være fylt 17 år eller være elev
på videregående skole.
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• Alle som skal kjøre masseforflytningsmaskiner med motorstørrelse
over 15 kW (20,4hk), må inneha kompetansebevis for
maskintypen.

For å få kompetansebeviset må en gjennomgå en sertifisert sikkerhetsopplæring. Den gis av sertifiserte opplæringsorgan og inneholder minimum 32 timer teoretisk opplæring og 40 timer
opplæring innen de maskintyper en skal benytte. Det er en egen
læreplan for denne opplæringen.

Sikkerhet

Det er viktig at alle som arbeider på et anlegg kjenner sikkerhets
reglene ved arbeid rundt og med anleggsmaskiner:
•
•
•
•

Benytt trinn og håndtak ved opp- og nedstigning av en maskin.
Gå alltid med ansiktet mot maskinen.
Gå bare på sklisikring, og bytt ut slitte sklisikringer.
Forlates maskinen, skal skuffen stå på bakken.

Det er viktig at det ikke oppholder seg personer i maskinens arbeidsområde. Det er av stor betydning at samarbeidet mellom maskinførerne og de som jobber rundt maskinene, er godt slik at førere vet om
alle personer rundt maskinen. Alle anleggsmaskiner kan velte. Det er
derfor også viktig at maskinførere kjenner maskinene, for eksempel
hvor mye den enkelte maskin kan løfte, hvor skrått terreng den kan
kjøre i, osv.
Vi skal nå se litt på bruken av gravemaskin idet vi viser til punkter i
sikkerhetsopplæringen for denne maskintypen:
• Gravemaskinen kan velte hvis en løfter for tungt samtidig som en
svinger seg rundt.
• Gravemaskinarbeide skal foregå foran beltene der maskinen er
mest stabil.
• Dersom vi må løfte noe tungt og svinge det rundt, må det prøves
ut på tvers av undervogna der maskinen er minst stabil.

Det er avgjørende at arbeid som gjøres, ikke utføres for langt unna
maskinen slik at den blir veldig ustabil. Maskinen må stå på et
stabilt og godt underlag. Ved forflytning i terrenget bør en tenke på
at beltemaskiner lett sklir sideveis. Er terrenget skrått, kan det
brukes aggregat og skuffe som motvekt, eventuelt også til å støtte
seg med.

Gravemaskin med graveaggregatet på tvers.
Foto: Nanseth Standard
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Generelle oppstartsrutiner for alle maskintyper

Stans av anleggsmaskiner

Det er videre av stor betydning at en maskinfører har satt seg inn i
maskinens varslingssystemer for feil under drift. Når maskinen
stanses, må maskinføreren ha undersøkt hva som skal gjøres neste
dag, slik at maskinen da er klar for drift.

Det er viktig at en maskinkjører har gode kunnskaper om jordartene
han graver i. Det har med sikkerhet å gjøre, og ikke minst fordi han
må vurdere hva jordmassene kan brukes til eller hvilke tiltak som
trengs for å få en god og stabil byggegrunn.

Det er dessuten viktig at føreren setter seg inn i maskinenes vedlikeholdsrutiner. De omfatter

Veibygging

•

Bruk god tid til å sette deg inn i maskinens funksjoner. – Vi bør på forhånd ha utforsket alle innstillinger,
varlingssignaler og lys på maskinen samt fått opplæring i maskinens sikkerhetskomponenter.

•

Lær deg å kjenne maskinens bevegelser i begynnelsen uten å tenke på mengder du skal fylle i skuffen
eller på høyder.

•

Når du etter hvert skal utføre arbeid med maskinen, prøv å planlegge det godt. – Det er ofte bedre å
grave eller laste ut for høyt enn å grave ut for mye masser. Sørg for å opparbeide deg den vanen at du
prøver å utføre arbeidet riktig før du flytter maskinen. Det kan hende at rekkevidden gjør at du ikke får
rettet på det. Det er viktig å tenke seg arbeidet først slik at du ikke trenger å håndtere massene flere
ganger.

•

Ta det med ro i begynnelsen, tempoet kommer etter hvert.

•

Når vi bruker gravemaskinen til opplasting eller «øsing», er det viktig å trene på jevne bevegelser samt
å tenke på hvor skuffen skal ved neste bevegelse.
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Sørg for at det ikke er noen innenfor maskinens arbeidsområde.

Skjæring

in
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•

Dersom vi for eksempel skal bygge en vei, er det
viktig at grunnen tåler tyngden av selve veien
samt det som skal kjøres på den. Veien skal
beholde sine egenskaper gjennom alle årstidene
med varme og tørke på sommeren, regn om
høsten, frost og kulde og snø om vinteren, teleløsning og snøsmelting på våren.

n
rå

Trening med anleggsmaskiner
Når du skal trene deg opp i bruk av anleggsmaskiner, gjelder følgende:

Undergrunnen

sk

daglig vedlikehold (hver 8. time)
ukentlig (hver 40. time)
månedlig (hver 125. time)
kvartalsvis (hver 250 time)
på halvårsbasis (hver 500. time)
på helårsbasis (hver 1000. time), osv.

Opprinnelig terreng

i
Ve

•
•
•
•
•
•

Det er viktig å parkere maskinen slik at den er klar for arbeidet
neste dag. Strekk ut graveaggregatet, sett skuffen på bakken. Fyll
opp med diesel. Ikke parker maskinen i bløte masser. Det gjelder
hele året, men spesielt om vinteren da den kan fryse fast. Rens belter,
understell og hjul for søle og annet smuss. Rydd opp i hytta etter
deg, det er din arbeidsplass. Feil eller mangler ved maskinen skal
føres i en maskindagbok og meldes til bedriften så de rettes opp.

Underbygning

Fylling

Traubunn

Veiens oppbygging

God byggegrunn og gode byggematerialer gir begge god bæreevne
uten knusing eller endrede egenskaper. De er grove med lite finstoff
slik at de drenerer godt og ikke suger opp vann via kapillarkrefter.
Det er derfor viktig at vi ikke blander inn materialer som gjør
grunnens egenskaper dårligere. Eksempelvis brukes fiberduk der vi
har finere jordarter og vil legge ut et lag med pukk. Dropper vi
fiberduken, vil massene blande seg og pukken bli ødelagt.
Dersom undergrunnen består av dårlige masser, kan vi velge å
bytte dem ut med bedre.

Dekke

Slitelag
Bindlag
Øvre bærelag

Overbygningen

Overbygninger på veier, flyplasser og jernbanespor har normalt et:
• Veidekke, herunder grus, oljegrus, asfalt og betong. Det skal
tåle slitasje fra hjul og fordele last fra kjøretøy over på
bærelaget. Vi stiller i dag også krav til at veidekket skal
være så lyst som mulig for å unngå og sluke lys fra
kjøretøyene. Det er viktig å velge veidekke ut fra veiens
bruk og det vedlikeholdet den krever.

Fundament

En god maskinfører sjekker maskinen sin, tar seg en runde rundt
den før oppstart, ser etter lekkasjer/sprekker samt om det er noe
som ikke stemmer. Det er viktig at føreren setter seg inn i oppstartsrutinene som maskinleverandøren har laget. Disse går på hva som
skal gjøres/kontrolleres før en starter maskinen og hvordan
maskinen startes. Det er viktig med varmkjøring av maskinen,
spesielt om vinteren.

Bæreleag

Nedre bærelag

Forsterkningslag

Evt. fiberduk/filterlag
Undergrunn

Overbygning på vei (for jernbane, se side xxx)
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• Bærelag, nærmere bestemt grus eller knust stein (velgraderte
materialer, jamfør forkiling, side 55). Asfalt gir bedre binding.
• Forsterkningslag med bæredyktige godt drenerende og ikke
telefarlige masser som grovpukk eller sprengt stein.
Forsterkningslaget og tykkelsen på det vurderes i forhold til
undergrunnens beskaffenhet. Det vil si at dersom veien er bygget
på fjell, trenger vi i prinsippet ikke et forsterkningslag. Men
dersom undergrunnen består av dårligere masser, må
forsterkningslaget ha gode egenskaper slik at lasten fra veien blir
jevnt fordelt på undergrunnen.
• Filterlag. I dag brukes fiberduk som filterlag fordi vi ønsker at
massene i fundamentet ikke skal blande seg med massene i
undergrunnen.

Komprimering

Planlegging i forhold til komprimering er viktig. Vi må også velge et
egnet komprimeringsutstyr til komprimering av massene. I tegninger
og beskrivelser av veibyggingen bør komprimeringskravene komme
frem. Det er videre viktig at de som skal utføre arbeidet, kjenner
disse kravene og hvordan en skal oppnå god komprimering.
Underbyggingsmateriale

Konsistens

Komprimeringsutstyr

Masse (tonn)

Lag (tykkelse) mm

Antall passeringer

Grus, sand,
selvdrenerende

Fuktig

Vibrerende vals

5–1

300 – 500/600

4–6

Tørr

Vibrerende vals
Hjullaster/Dumper

Tabellen viser hvordan vi kan velge komprimeringsutstyr.

30 – 50

Åpne grøfter kan være en god løsning på mindre veier utenfor tett
bebyggelse idet vi oppnår følgende fordeler:
•

Enklere anleggsarbeid med lave kostnader

•

Lettere vedlikehold og senere behovet for det

•

Bedre sikt i kurver og bedre plass til snølagring

200 – 300

Kjørebane

Veiskulder Grøfteskråning

0,5 m

Fall
Overbygning

h

1:2

0,35 m

Med lukkete grøfter oppnår vi
Skissen viser en åpen grøft.
følgende fordeler:
• Bedre trafikksikkerhet (slake grøfteskråninger)
• Mindre bruk av areal til veibyggingen (kan gi mindre masseuttak)
• Lettere utnyttelse av masser på veier med lite lengdefall.
• Bedre driftssikkerhet ved små fall, færre problemer med erosjon i
veiskråninger og mer stabile skuldre på veien
Kjørebane

30 – 50
5 – 15

Hensikten med drenering er at vi sikrer veiens planlagte bæreevne.
Vi må også sikre god avrenning fra kjørebane og skulder for å
hindre oversvømmelse. Dersom en anlagt vei ikke har god
drenering, øker farene for ras eller utglidning. Vi kan også få store
erosjonsproblemer. Dreneringen må derfor planlegges godt i anleggsfasen, enten vi velger et drenssystem med åpne eller lukkede grøfter.

Åpne grøfter krever imidlertid
plass. De kan bli forholdsvis
dype, spesielt dersom veien har
lite lengdefall, og slik medføre
fare for trafikkantene ved en
utforkjøring. Åpne grøfter kan
også gjøre veiskråningene mer
ustabile.

Dimensjonering av overbygningen
Lagtykkelser i en overbygning må dimensjoneres ut fra
undergrunnen og hva veien skal brukes til. Grunnlaget for
dimensjoneringen finner vi i vegvesenets veinormaler som kan
hentes på nettet under www.vegvesenet.no.

Hjullaster/Dumper

Grøfter og drenering

GrøfteVeiskulder skråning

6–8

Fall

1:4

Overbygning

Overvannsledning og
evt. drensledning
Skissen viser en lukket grøft.
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Praktisk utførelse – utstikking av vei

Ved utstikking av en vei er det normalt å stikke ut senterlinjen. I dag
gjøres det ved hjelp av GPS-spesialister på mellomstore og større
veier. På mindre veier kan vi selvsagt gjøre det selv. Vi måler da inn
senterlinjen på veien og setter et stikk der ved hvert pælenummer,
for eksempel for hver tiende meter. Videre settes det opp høyde for
ferdig vei på stikket i senterlinjen slik at vi har noe å jobbe ut fra.
Det er avgjørende å sikre stikkene med høydene ut til siden for at vi
skal kunne måle oss tilbake etter at gravearbeidet har begynt.

Oppbygging av veikroppen

Vi begynner med å legge ut filterlaget, som er en duk levert på rull.
Bredden på rullen er ofte avhengig av veibredden. Dersom rullen må
skjøtes, må vi passe på å legge den ut med god overlapp slik at vi
ikke får problemer med at massene blander seg i skjøten.
Forsterkningslaget legges ut forsiktig slik at vi ikke
skader fiberduken. Når vi har kommet i gang, må
vi passe på å tippe lassene med sprengt stein og
kult oppå det vi har avrettet (planert). Så kan vi
bruke maskiner til å dytte det forsiktig ut.
Forsterkningslaget rettes av med fall og komprimeres. Det er viktig at dette laget ikke grises til
senere under veiutbyggingen. Dersom veien skal
brukes til mye transport av masser og det er fare
for mye søle fra anleggsmaskindekkene, kan vi
bygge forsterkningslaget litt høyere og grave av det
øverste laget når vi skal rette av for videre arbeider.

Lass med
fyllmasse

Fyllmasse/sprengt stein
Fiberduk
Jord

Utlegging av forsterkningslag

Bærelaget av pukk legges ut med fall og komprimeres. Noen ganger
står det i beskrivelsen at vi skal forkile for å få et fastere bærelag.
Med dette menes at vi legger på masser med mindre kornstørrelser
oppå pukken, noe som gjør at den setter seg og laget blir fast.
Slitelaget legges ut. Er det en grusvei, bør vi bruke grus som har hele
spekteret av kornstørrelser slik at den setter seg godt. Det må være
fall på overflaten av veien slik at vannet renner av. (Arbeid med
asfalt står beskrevet under asfaltfaget.)
GPS på anlegg

Rydding av vegetasjon og utgraving (uttrauing)

Alt organisk trevirke bør fjernes før vi starter utgraving. Men
trevirke er også en ressurs, og i dag brukes maskiner til hogst og
transport av det. Vi har også maskiner som kutter opp mindre og
dårlig virke til flis, som kan brukes som brensel eller kompostering.
Når vi skal grave ned til det nivået der oppbyggingen starter, er det
viktig å skille de utgravde massene slik at vi kan bruke dem etterpå.
Det øverste laget kalles matjord (organiske jordarter), som også er
en verdifull ressurs. Videre er det viktig å grave seg ned til det
planlagte nivået, og ikke dypere. Planet i bunnen av trauet skal være
utført med fall og uten svanker slik at det ikke blir stående vann
under veikroppen.

56

Yrkeslære n 2 Anleggsteknikk

Grøftene rettes av med fall slik at vannet renner bort og skråningene
rettes av før vi legger jord på dem. Det er viktig at alle skråninger
sås til så snart som mulig, ikke minst for å hindre at regn og vind tar
med seg jorda, men også for å gjøre anlegget mer tiltalende.

Veivedlikehold
Anleggsmaskinføreren utfører ofte veivedlikehold. Her kan nevnes grøfterens, vintervedlikehold med snøbrøyting med hjullaster, lastebil
eller traktor og salting og strøing av veier.

Oppbygging av en grillplass

Det skal bygges en plass på tre ganger fire meter. Her skal vi
beskrive oppbyggingen av en grillplass, men det kan også være en
annen ønsket plass på skolegården. Størrelsen må også tilpasses etter
det konkrete behovet. Plassen skal ha et ensidig fall på 1 %.
Vi starter med å stikke ut plassen. Eventuell matjord må fjernes og
behovet for fiberduk vurderes. De neste operasjonene består så av:

Steinfraksjon
Med steinfraksjon mener vi her fordeling av
kornstørrelser på massene, for eksempel fra
8–12 mm.

• Bygging av fundament med 15 cm pukk (steinfraksjon 8–16)
• Avretting av pukklaget og komprimering med en vibroplate
• Utlegging av et 30 mm lag med finere masser (steinfraksjon 0–8)
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Fjell- og bergverksfaget

Laget finavrettes ved hjelp av lirer som legges ut. Lirer kan være
rette bord eller stålrør som vi retter av med en rettholt eller et bord
mellom lirene. Se tegning over. Etter avrettingen er det tid for å legge
belegningstein. Vi starter utleggingen fra den lengste siden av
plassen. Strekk ut snorer og legg steinene langs snoren. Fortsett
leggingen videre, men kontroller leggingen underveis. Se figuren
over.
Ferdig dekke fuges med sand. Fei bort overskuddssand som vist på
tegningen i margen. Til slutt komprimeres dekket med en platevibrator.

Arbeidsoppgaver
1. Hvilken opplæring må en elev minimum gjennomføre for å føre masseforflytningsmaskiner med
motorstørrelse over 15 kW?
2. Skriv ned sikkerhetsreglene for arbeid rundt og med anleggsmaskiner.
3. Lag en liste over hva en maskinfører bør sjekke på maskinen før, under og etter kjøringen.
4. Beskriv hva vi mener med undergrunn.
5. Tegn en skisse av overbygningen, skriv på navn på de forskjellige lagene.
6. Vi deler gjerne veigrøfter inn i to typer. Hva kaller vi dem og hva er forskjellen?
7. Hvorfor er det viktig å ta vare på jordlaget som vi renser bort når vi skal bygge veier?
8. Klassen skal på ekskursjon til et anlegg. Lag 8 konkrete spørsmål du kan stille til en maskinfører under
ekskursjonen.
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Sentrale arbeidsområder i fjellarbeidsfaget omfatter
bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske
råstoffer og andre naturressurser eller boring,
sprengning og annet berggrunnsarbeid knyttet til
veier, tunneler og bygg (tunnel- og fjellarbeid). Faget
er satt sammen slik at den enkelte fagarbeider kan
ha sitt virke i én av fire fordypninger: bergverksdrift,
tunnelarbeid, fjellarbeid i dagen eller pukk- og grusproduksjon.
Under skal vi her først se på noe av det kompetanseplattformen sier om fjell- og bergverksfaget.

Daglig arbeid
•

stikking, oppmåling *

•

arbeidsplanlegging *

•

boring og sprengning *

•

anleggsteknikk

•

fjellsikringsarbeid

•

bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr

•

helse, miljø, sikkerhet og bedriftslære

•

Fordypningsområder:

•

fjellarbeid i dagen *

•

bergverksdrift

•

tunnelarbeid

•

pukk- og grusproduksjon

Her vil vi spesielt omtale de arbeidsområdene som er merket med *.

Yrkeslære n 2 Anleggsteknikk

59

