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Magnus Holtleite Selboskar
Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS basert på arkitekttegninger
• Bestemme statisk system og finne dimensjonerende laster
• Dimensjonere bærekonstruksjon og fundament
• Jordskjelvdimensjonering
• Produsere arbeidstegninger
Metode
• Dimensjonert hovedsakelig i FEM-Design
og Ove Sletten
• 3D-modellert i Revit

Resultat
• Bærekonstruksjon av stål,
prefabrikkert og stedstøpt betong
• Statisk system består i hovedsak av
fritt opplagt bæresystem, stive
skiver, vindkryss og stedstøpte
vegger
• Jordskjelvanalyse utført i FEMDesign
• Arbeidstegninger hentet fra 3Dmodell

Konklusjon
• Ny erfaring innen dimensjonering og prosjektering av stål- og betongkonstruksjoner
• Oppgaven ga store utfordringer innen avanserte dimensjonering- og modelleringsprogrammer

Gangbru i Olden
Vegard Røsvik Sjursen | Andreas Ramstad | Tor-Erik Klokk

Designutredning og dimensjonering av planlagt gangbru
i Olden, og kontroll om det er behov for tverravstiving
mot land.

Metoder
• Beregninger i FEM-design
og manuelt
• Valg av bæresystem og
materiale

Resultat
• Brusegmenter av stål i 24m
lengde og brulengde 247m
• Utstøpte stålrørspeler og
betongsøyler
• Utkikspost på midten
• Egne opplagerløsninger

•
•
•

Geoteknisk kontroll
Tegninger i AutoCAD og Revit
Fremstilling i Lumion

Evaluering av forslåtte
vannbehandlingsanlegg
ved mikrobiell påvirkning fra
spillvann og overvann
H. Brekken, S. Giske, R. Giskegjerde
Innledning
Drikkevannsforsyningen i Ålesund er sårbar grunnet mangel på
reservevannkilde. Ålesund kommune planlegger derfor nytt
vannbehandlingsanlegg som skal sameksistere med det
nåværende renseanlegg. Det er foreslått fem alternativ for
renseanleggg.
Metode
• Beregnet mikrobepåvirkning fra spillvann og overvann på
Brusdalsvatnet.
• GEMSS simulering for simulering av mikrobekonsentrasjon
ved innløpet til vannbehandlingsanlegget.
• Vurdering av fem ulike renseanlegg i forhold til mikrobisk
renseeffekt.

Konklusjon
• Avløpsledningenes mikrobiske påvirkning er usikker.
• Mikrobisk påvirkning ved råvannsinntak.
• Dagens plassering av råvannsinntak kan forbedres.
• Renseanlegg med ozonering og biofiltrering er best egnet.

Dimensjonering av boligblokk
Bacheloroppgave av Kristian Gjendem, Torunn Gjerdset, Ingvild Nordvik

Sammendrag
Oppgaven er utarbeidet med utgangspunkt i en
boligblokk på Fagervikplassen, og er
gjennomført i samarbeid med Kristiseter AS. Vi
har her sammenlignet ulike dekketyper for å
finne ei løsning som kan minimere tykkelsen på
etasjeskillerne, i tillegg til at vi har sett på de
ulike bæresystemene som helhet.
Illustrasjon: Odd Thommassen ARK
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Beregninger i FEM-design
Modellering i Revit
Tegninger i Autocad
Visualisering i Lumion
Håndberegninger i MathCAD

Resultat
Etteroppspent modell med innlagte linjelaster og påført aksialtrykk i FEM-design

Konklusjon
Vår konklusjon er at etteroppspente,
fiberarmerte betongdekker er den mest
hensiktsmessige løsningen med tanke
på dekketykkelse, men også med tanke
på andre forhold.
Dekketegning med fordelte spennkabler

Vi takker våre samarbeidspartnere:

Faseplan for 3-planskryss,
E136 Breivika-Lerstad
Eduardo Martinez, Marte Aasen Hansen, Sigbjørn Dahl Helland og Thea Elise Vestre Aasen

Det er planlagt å bygge 3planskryss på Lerstad i
forbindelse med bypakken i
Ålesund. Gruppen har
utarbeidet en faseplan for
hvordan trafikken skal
håndteres i byggeperioden,
og i hvilken rekkefølge
man skal bygge ut krysset.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Gruppen har
utarbeidet en faseplan
som ivaretar de myke
trafikantene, og sørger
for at kravene til
trafikksikkerhet
opprettholdes.

Kart hentet fra Norges Geologiske Undersøkelse

Gruppen har brukt AutoCAD
og Novapoint Veg for
dimensjonering og
illustrasjoner. Man
har intervjuet fagpersoner,
benyttet håndbøkene til
Statens Vegvesen samt
gjennomført befaringer på
Lerstad.

Simulering av
mikrobeforurensning i
Ledningsnettet
Forfattere

og

Henrik W. Schnell, Even Kipperberg, Preben Malmedal
Anders Hemmingbye

Bakgrunn

Metode

Vannledningsnettet som ligger under
bakken blir ofte utsatt for påkjenninger og
store mengder med forurensing. I en
ideell situasjon hvor ledningsnettet er
100% tett, er ikke dette et problem. Men
mye av ledningsnettet er gammelt, og av
dårlig kvalitet. Sprekker, hull og dårlige
skjøter er med på å føre til høye
lekkasjetall landet over. Dette kan bli et
stort problem om undertrykk skulle
oppstå.

Ved å bruke EPANET og EPANET-MSX har
vi simulert mengde og spredning av
mikroorganismer i ulike scenarier. Disse var
brann, vedlikehold på nettet og innsug
etter uhell på ledningsnettet.
Ved hjelp av QMRA og Monte Carlosimulering er risikoen for smitte beregnet.

Resultat
Scenarioene våre viste høye
konsentrasjoner av mikroorganismer og stor
spredning. Mellom 87 og 2196 personer blir
eksponert for skadelige mikroorganismer i
de ulike scenariene.

Campylobacter er en av flere
mikroorganismer som kan innfiltrere
ledningsnettet ved undertrykk.
Er dette greit?

Ved å bruke programmer som
EPANET og metoder som Monte
Carlo, har vi kommet frem til
skremmende resultater!

Taubane
til Sukkertoppen
En bacheloroppgave av Sturla Stavseng, Thomas Smidesang Hammeren og Torstein Sellereite

Hensikten med denne rapporten er å undersøke mulighetene
for å bygge en taubane til Sukkertoppen i Ålesund
Sammendrag
Gjennom arbeidet med prosjektet er
det vurdert flere ulike elementer
knyttet til utforming og arkitektur,
dimensjonering, tekniske løsninger,
visualisering og økonomi.
Toppområdet består av stasjon og
hovedbygg med kafé/restaurant og
utsiktsområde. Bunnstasjonen er
plassert i nærheten av
Atlanterhavsparken.
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Poengtavle
Modellering i Revit
Regulering i Novapoint Areal
Visualisering i Lumion
Utstikking med GNSS
Kartlegging med drone
Håndberegning av bæretau
Nåverdimetoden

Konklusjon
Vår konklusjon er at det er mulig å
bygge et taubaneanlegg til
Sukkertoppen på bakgrunn av
vurderingene som er gjort i denne
rapporten. I tillegg tilsier den
økonomiske vurderingen at prosjektet
er realiserbart.
Våre viktigste samarbeidspartnere:

