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Forord
Statens vegvesen har som mål at veger og bruer skal harmonere
med omgivelse11t>. Håndboka «Utfom1ing av bnier» er et ledd i
arbeidet for å nå dette målet.
Bruer er store og ofte visuelt dominerende byggverk, som utgjør en
vikt-ig del av det bebygde miljø omkring oss. De er byggverk hvor

man ikke le.an ta hensyn bare til teknologi og økonomi, men også til
kultur, identitet og estetikk. Vi må d erfor i tillegg til tek niske kvalitetskra\r og.så s tille estetiske kra\• til utfom1il'igen av ''åre bruer.
H ensikten med «Utfom1ing av bruer» er ikke il sette normer for estetikk, men å gi planleggerne et lett tilgjengelig og inspirerende hjelpemiddel Dessuten skal den g i referanser til faglitteratur om bruestetikk.
Boka har en vid målgruppe som spenner fra planleggere i Statens
vegvesen og kommunene, r~dgivende ingeniører og arkitekter til

beslutningstakere innenfor og utenfor etaten.
I motsetning til er1 del ru1dre bøker om bntestetikk, on1ha11dler
•(Ulforming av bruer- også formingskrav utfra 0 1ngi\ elsene brua
ligger i. Videre understrekes hvor viktig d et er å legge til rette for
1

en arbeidsprosess som gjør en vellykket utfom1ing mulig.
Det er vårt håp at • Utforming av bruer» vil bidra til a t Statens veg·
''esen når målet om \:ctkrere veger og bruer.

Vegdirektoratet
BruaYdel.i ngen
Oslo, august 1992
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Innledning
Denne boka har som målsetting~ bevisstgjøre leseren og gi kwmskap om og holdninger til estetikk og betydningen av kvalitet i
våre omgivelser. Hensikten er å gi de prosjekterende et redskap for
<I kunne ''UTdere flere faktorer under planleggingen av ei bru.
Boka prøver ikke A framstå som en ~kokebok» i hvordan man oppn!r vakrere bruer. Det finnes ingen fasitsvar på dette, da hver
enkelt situasjon er spesiell. Boka skal danne et fagUg grw,nlag for å
''UTdere situasjonen brua skal stå i, og de enkelte elementers og faktorers betydning.
De ulike konstruksjonstyper med deres positive og negative !<Maktertrekk vil ikke bli talt opp her. Det er allerede godt og fyldig
beskrevet i teks. Prof. Fritz Leonha.nlt sin bok «Briicken Bridges».
Der er hver type gjennomgått med særtrekk. knep og finesser for å
bearbeide konstruksjonen til en harmonisk form.
Vegdirektoratets bruavdeling har satt igang og ledet utarbeidelsen
av bok.i gjennom en arbeidsgruppe med følge nde sammensetning:
°''ering. Vidar Veum

Vegdirektoratet, Bruavdelingen

Overing. Jørn Morten Reinsborg

Statens vegvesen Hedmark

O\•ering. Per Morten Lund
1. amanuensis Rolf Gulbrandsen
Professor Knut Selberg

Statens vegvesen Oppland
NLH, Ås
Knut Selberg a rkitektkontor
Knut Selberg arkitektkontor

Siv.ark. Liv S\•are

Kapittel 2 er i sin helhet skrevet og illustrert av førsteantikvar Ola
H. Ø\rerås, Riksantik\rare:11.
Partier som omhandler forholdet mellom bru og landskap, er skre,·et og illustrert av forsteamanuensis i landskaps-arkitektur, arkitekt Rolf Gulbrandsen.
Forøvrig er stoffet i hovedsak skrevet av Professor Knut Selberg og
medarbeider siv.ark. Liv Svare.

Der fotogTaf ikke er angitt, er billedmaterialet tatt av arbeidsgruppen eller utlånt fra Statens vegvesen.
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1.

Estetikk og miljø
Bruer og veger er en »esenthg del a\' vArt bebygde milJO. og domi·
nercr ofte landskapsbildet. Ei bru er noe mer enn en konstruksjon
som gjør det mulig å krysse en h.i.ndring.
Professor i brubygging, Otto Li11ton Vl"CI den Tekniska
Stockholm, sa (1929):

Hogskolan i

• V.Irr ilW tilst"klo!lig al ri bru <ri .ia11Sk /ikaYA:t, dm m4 ogs4 """''' "'5i·
al, okmu>mt<k og estetisk lilw.:ekl for I oppl1oyt s.g lil l>rubyggukimsl. •

Etter 2. verdenskrig ble det naturlig nok onsli:et mest mulig bru for
pengene. Uto,· er overordnete krav til sikM'rhet og bestandighei. ble
bruene stort ætt beha.nd.kt rent teli:nisl.. Estetikk og forholdet 111
omgivt'lsene ble gitt mindre betydning.
Statens \'tgvesetl ønsker nå å få en re1lessa.nse for de estetiske ,·er·
ruer p.~ lik linje med kra,·ene til okonomi, sikkerhet og bestandighet. Dette krever en holdningscndrinS hos dagens planleggere OS
konslniktorer, men også en vilje til il la ø kte kostnader der d et er
påkrevet.

Mye kan oppnås, også uten sp%ielle tilleggsJrostnader, hvis bare de
"'1te avgjørelsene tas tidlig i prosessen. Estetikk er også en kvali·
letsfoktor som det er verd å betal<! noe for.
Utforming av bruer påvirkes av fire faktorer: sikkerhet, estetikk,
okonomi og bestandighet. Sikkerhet og tildels vedlil<ehold er 1va·
retatl ""normer og krav som i stor grad er felles for alle bruanlegg.
Økonomi og estetikk er spesielt for hvert enkelt anlegg.
Konstruksjon, overbygning, landkar, lcrrengtilpasning og rekk,·er k
er vesentlige elementer i det visuelle bildet av bnta. Disse elemen·
lene blir ofte kun vurdert i forhold til g itte krav uten hensyn til det
helhetlige • bildet>o som summen av alle disse elementene utgjør.
Elementene er en del av den estetiske helhetsvurdering som b<)r
hgse til grunn for den endelige utforming av brua. Dette kan best
skje i et samspill mellom de ulike profesjoner som er involvert i
planprosessen, der bruing~r. "egplanlegger, arkitekt og landskapsarlatekt sammen utvikler og optimaliserer brua1\legget.

II

t. Est<!'likk og miljo

Det utvidede miljøbegrep
Tidligere .-ar miljøbegrepet gjerne begrenset til målbare forhold
omkring støy og luitfonirensning. Men dette begrepet er nå utvi·
det og definert m ye videre. «!Vlilj"" er det totale resultat av alt d et
som omgir oss, og a,, alt det vi foretar oss med våre omgi\1clscr.
Rent konkret er våre omgivelser summen av forhold sorn:
Helsem~1gt forhold
· Sikkerh.d
·Stoy
· Forurensing
• \ lisuelle og es1etiske forhold
• Sosiale og kulturelle forhold

•

Miljøplanlegging er derfor en helhetlig planlegging, og alle disse

forholdene må vurderes i en sammenheng, At man f.eks. løser et
trafikkproblem fritar en ikke for a nsvar for de sosiale, •isuelle og
k ulturelle forhold.

Målsettingen fo r m iljøet er både en premiss for areal· og transport·
planleggingen, samtidig som det blir resultatet av den samme p lanleggingen. Dette medfører at miljøgevinster må inn i måldiskusjon en før prosjekteringen starter.
H vilke krav skal vi stille til vårt visuelle miljø? Premissene for mil·
jøinngrep må tidlig inn i planleggingen og ikke bare som ettertiltak.
Dette gjelder alle aspekter ved miljøbegrepet. Miljøtiltak skal ikke
være et plaster på såret når skad en allerede har skjedd.
Ved u tforming av bruer er d et spesielt viktig å forholde seg til de

kulturelle og visuelle forhold. Bruas utforming og de omgivelser
d en befinner seg i må stelllll\e over ens. Dette e r helt fundamentale
forutsetninger for en vellykket utforming.
12

Verdien av estetikk
«Estetikk• høres hoytrnvende og forfinet ut, men i realiteten betyr
det bare en nss orden som beviSS1 eller ube\isst tiltaler mennesker.
Ube\isst pilvirkes m.ln sterl<t •v omgivelsene og deres karakter.
Dette påvirker underbevisstheten, selv om bevisstheten er opptatt
av andre ting.

Estetikk er ikke bare tilstedeværelsen av det vakre, men også fraværet av det stygge og likegyldige.
Betydningen av omgivelsenes estetiske kvaliteter har vært sterkt
undervurdert, fordi de Oestc Inntrykk blir Oyktige. Men inntrykket
gjentas ofte. F.eks. er ei overgangsbru på innfartsåren til et tcllslcd
sett av Oere folk daglig ~n n ~n offentlig bygning på stedet.
Omgivelsene vil.re skolper foletsei- som f.eks. tilhørighet, identitet
eller fremmedgjoring. Mennesker omgir seg med bysgverk, vår
totale li"-skvalitet er derved også avhengig av kvaliteten pJ ''åre
omgivelser.

54'lft-.'1tWMNtn b , Aført'
og
1922.

R•'"""''·

Estetikk gar også pil selvbildet, man oppfatter seg selv i forhold til
sine omgivelser. Foll. ønsker å kun..., være stolte av sine omgi,·eJser. Dette gjelder ikke bare for hiemmet eller kontoret, men også for
boligomradet eller byen.

Vegvesenet trenger også bruer vi ka.n være stolte av.
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Estetisk bearbeiiling av bruer
En estetisk bearbeiding av ei bru bar ofte blitt vttrdert som en bearbeiding av overflatene; med farger, dyre materialer, et 6nt rekkverk, osv.

'vfon inntrykket av brua er den totale effekt som b rua gir til omgivelsene, både i sin helhet og i hvert enkelt element. Brukerne passerer over, under eller p.1 avstand og reagerer på det han/ hun ser,
samt endringene i inntrykk ettersom man beveger seg.
Dette tilsier at o mtanken for det estetiske resttltatet bør være d en
samme som omtanken for konstruksjonen, vedlikeholdet eller sikkerheten. Noen ganger vil en slik forbedring gi økte kostnad er,
andre ganger ikke.
Slik sett kan man se på estetikken som en funksjon på linje med
andre krav som må oppfylles og tas med i p rosjekteringen.
Utfordringen til konstruktøren vil derfor være å finne måter å stad ig forbedre aue disse faktorene uten at det gir store kostnadsmessige konsekvenser. Dette gjelder også estetikken.

Men jo før den estetiske bearbeidingen komm er inn, jo mindre vil
den koste. ~n blir d a en integrert del av utformingen og ikke et
ettertiltak for å reparere på en m indre heldig lesning. Dette medfører at de tidlige fase r er spesielt viktige for resultatet.
Tidligere generasjoner av planleggere hadde tradisjon og holdning
til formgiving, i tillegg til den rent ingeniørmessige kunnskap.
Dette har bakgrunn i planleggingskulturen i Europa, der samarbeid mellom ingeniør og arkitekt har vært en selvfølgelighet.
En ø nsker nå å gjenoppdage og rein trodusere disse holdningene,
som har vært svake her i landet i etterkrigstida.

Å la estetiske vurderinger få en mer sentral plass i prosjekteringen
av et anlegg, kan også bidra vesen tlig til å få planene gjennomført,
da det gjeme virker positivt i forhold bl opinionen.

Å bringe il\!1 arkitektkompetanse betyr ikke at det skal tilføres
artistiske påfunn. Man inngår et forpliktende samarbeid d er alle
parter skal jobbe for å o ppnå en harmonisk helhet.
Det er o mtan ken for det harmoniske u ttrykk og forho ldet Li ] o mgivelsene man må soke å o p pnå. Forskjellen mellom et vellykket
anlegg og et dårlig anlegg. er ofte nettop p «bare» omtanken-

Ei. stygt utformet bru blir ikke bedre om den males i festlige farger
eller kles med bladgull!
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Bruer som symbol
Bruer er sterke identifikasjonssymboler, og de gir identitet bl sine
omgivelser. Ofre ser en at ei bru blir symbolet for en by. Folk flest
kjenner lgJCn San francisro p.i Galden C.11e, New York på Brooklyn
Bridge eller Tromsø på brua og lshnvskatedralen.
Slike bruer finner vi gjeme som motiv pil postkort, i reklamer for et
sted, i sangtekster, osv. De representerer altså en identitet, et symbol, som alle kjenner.

Bruer kan også ha spesiell betydning ><>m symbol på grunn a\
pla$SCring. Den kan f.eks. være et viktig bindeledd mellom to
bydeler, eller mellom to '"rdensdeler slik som brua over llosporusstredet. Den kan markere O\.'etgangen mellom ytre og indre omr~
der oven by. Og i ' 'år daglige tale benyttes ordet bru i symbolsk
betydning om noe som binder sammen og skaper kontakt.
Symbolverdien kan også være knyttet til en histo risk hendelse,
eller brua kan være kunstverk i en J"'rk der bruken er underordnet
selve opplevelsen av brua.

15

16

TfOffrs#nt!J, TromSO. 1%0.

DL'fJe t"l1T de,i førsu og n1 av
de øoest "'1Iy.H:ede {ritl fram·
bysg-bnær i 1
\;orge. Den har

"" -innnatisk forn1 SOJn gir
den stor gjet1kje11nbarhet og
er, s.211lmt!1l lned 1$havshrle-dra!m, blitt et symbol fa>tTrorl'JSC by. Hus1110 fet().
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2.

Brua i historisk
perspektiv
S..kove< i historia har brubygging alltid blitt sett på med respekt
som det ypperste innen vegbyggingskunsten. Det ble nok sjelden
spurt om ei funksjonell bru også \•ar ' 'akker- ikke for den industrielle revolusjonen kom med ny materfalbruk og radilcale konstruksjoner. Men også da var det nok de rærreste som stilte spørsmålet.
Ttl og med Vinje med sitt tvisyn hilste den nye kjedehengebrua
over S.1rpsfossen velkommen.
Det var en selvsagt ting at ei godt konstruert bru også var vakker.
Sktllet mellom arkitekt og ingeruor var enda ikke op pstått, og ci
tjenlig bru var god på alle måter, men naturlig nok forst og fremsi
fordi folk kom fram der det tidligere hadde \-ært umulig.

Begrepet bru blir brukt i overført betydning i tallese sammenhenger og alltid i positiv mening. Det er nok å minne om at en av Pavens
gjeveste hederstitler er •Pontife• Ma><imus• - •Den store brubyggeren"
Av og til kunne verket være så imponerende og p ra ktfullt at det
umlllig kur1ne være utført av mennesker. Djevlebrlter firu,es i
mange land.

Den forsle brubyggeren

likevel ruturen selv. Trær som hadde
veltet og nedraste steiner har hjulpet mange O\'er ei elv. Men var
shke •bruen- for bra,~ trodde ikke folk p.i naturen hella Ei fin og
storslått bru som naturen har bygd I Eiker, går under na\-net • l'rollbrua• og har gjort det i alle fall de siste to hundre år og ,-eJ så det.
\ 'at
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Som oftest var det likevel ikke aru\tlen råd enn å finne seg et brukbart sted der en kunne vasse over, og ordet •vad• finner vi i mange
stedsrtavn.

Noen steder har naturen lagt forholdene til rette for et kompromiss,
med store steiner spredd utover i el\1a. Etter bare små justeringer
kunne man hoppe fra stein til stein. Var det bra med solide steinheller i området, kunne man knytte sammen hoppesteinene og få
en klopp.

Noen vassdrag var likevel så store at man ,-anskelig kunne bygge
bruer - og slett ikke vasse. En eller an11e11 fonn for båt eller ferge
måtte bn lkes. Om vinteren gikk man over isen. Der det var stor trafikk, slik som over Nidelv ved Nidaros, ble det likevel bygget bruer
alt tidlig i middelalderen selv om elva var stor.
l et rikt vikingtidsområde på Vestvågøy i Lofoten er det funne t
rester etter ei mektig bru fra 1000-tallet.
Teknologien som ble brukt av brubyggerne, ble også benyttet til å

\

overhvelve kirkerom og bygge palasser. Slik står brubygging i en
tradisjon hvor estetikk og konstruksjon er deler av samme sak.
Konstruksjonsprinsippet for hvelvbruer kommer svært tydelig
fram på ei bru fra 1896 over utløpet fra Sandvatnet på vegen mellom )ondalen og Tinn i Telemark. Dette er ei av de mest elegante
steinhvelvbruene her til lands.

20

I Norge var nok trebruer det mest vanlige, og ser en bort fra bjelkebruer og enkle sprengverl:sbruer, 8)311 delte ikke Minst utkragete
tommerbruer som trolig har væl"l bygd fra tidlig mellomalder og
opp til !~åra. Grunnen til al denne typen bruer var så ,·anlig, , ·ar
at tre-·erk var lett lilSl"ngelig som byggemateriale og de fleste var
vant til å bygge i tre.

Dette gjorde selve byggingt>n enkel.

~ien

tre er et forgjengelig
materiale, særlig om det utsettes for vær og \ind. Det er derfor ikke
mange igjen av dem. Tufte bru på Geilo, ei av de få ITebruene som
er fredet, måtte nylig skiftes helt ut, noe som i og for seg er i tråd
med tradisjonen.

Utkragtl tømmtrf,ru,

Ulike former for tildekking og klimabeskyttelse av trekonstruksjoner har vært benyttet, fra never
hver stokk til O\•erdekking
eller full innebygging av brua Vi har ennå 2 overbygde bruer i god
stand her til lands· på Høylandet, Nord·Trondelag. og på Øyerfjellet i Gudbrandsdalen.

°'""
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Brubyggingen henger nøye sammen med samfunns-utviklingen
som stilte stadig nye og strengere krav til lnunkonuneligheten.
Utbyggingen av postrutene, særlig på slu tten av 1700-tallet, forte,
ikke minst på Vestlandet, til bygging av en rekke murbroer med
såkalte falske hvelv. Disse kan ha hatt gamle aner her til lands.
Nær Utstein kloster sto ei murt bru, Gjallarbrui, til omkring 1900,
bygget med et slikt falskt hvelv. Alderen har vært diskutert. Tradisjonen vil ha det til at bn1a ble bygget under Harald Hårfagre. Det
var vel neppe tilfelle, men det er ikke utenkelig at munkene på
Utstein kan ha stått bak.
På Nord-Jylland, som Vestlandet den gang hadde vel så god kon·
takt med som n<I, er det gravd ut fundamenter og andre rester etter
ei fint u tført kvadersteinsbru fra den samme tida. Det kan være
klosteret med sin murerku nnskap som har påvirket omgivelsene.
Statens vegvesen med vegkontorene i Hordaland og Sogn og Fjor·
d ane i spissen, har fått n ytt liv i tømnurings-kunnskapen og gjort
mye fint istandsettings- og reko,istruksjons-arbeid.
Dell brua som går for å være den eldste som ennå er i bn1k" er
Smedbrua ved Kongsberg. Christian IV ga personlig påbud om
bygging av veg fra Kongsberg etter sølvfunnet, men dagens smedbru kan være en senere forbedring. Brua er fredet og verdifull i alle
fall, men er utsatt for press fra dagens trafikk med krav om utviding og fors terking.

!Jn1 nrtd ft11* ht'tlv.

It
Cjallnrbroi.
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Helt fram til siste halvdel av 1700-tallet var brubygging stort sett et
håndverk som mest bygget på erfaring. Eksakte teorier eller formler for dimensjonering fantes ikU. Industrialismen kom med tro på
telaukkcn og framskrittet. Nye matenaler ble utviklet og tatt i bruk.
og med dette kom vitenskapelige .-oder og teorier for dimensj<>nering av et byggverk.
11779 sto den første jernbrua i verden rerdig i Coalbrookda!e i Eng·
land. ~n ga stedet et nytt novn • tronbridge - og brua s~r ennå
som et symbol på d en industrielle revolusjon.

ltO'lt Bn'd&'·

Til tross for at det på den tida var en aktiv jernproduksjon her i landet og god kontakt mellom Norge og England, skulle det ta 50 år
for vi fikk vår første støpejernsbru ved Lokke i Sandvika utenfor
Oslo. Etter ISO åis aktiv tjeneste s!Jr den ennå. Brua var truet av
riving. men overlevde, trol.ig mest fordi den franske impresjonisten
Claude Monet malte Bere bilder av den i 1895. Brua ble detfor i stedet flyttet 80 m leng11? opp i eh•a og brukes i dag som gang- og
sykkelbru.
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Maskinel\e og tekl\ikken var framtidas håp og ble dekorert og
ornamentert for å vise hvor viktige d e var. Støpejerns-konst.ruksjonen<~ fra den engelske industrialisme og Eiffets konstruksjoner i
Paris er gode eksempler på dette. Konstruksjonen ble her altså
framhevet ved at de ble dekorert og estetisk u tformet i gleden over
framskrittet.
Både lekke bru og den 7 år yngre Fosstveit bru ved Tvedestrand
er elega11te i fonnen, me11 de mangler den •(pyntcnn so1n man nes-

ten alltid fin ner på bruer i rikere land. Byggherrene har nok vært
klar over at de kunne ha fått ei tradisjonell trebru for hal,•e prisen,
og har skrapet jembrua inn til beinet. Denne ornamenteringen har
ofte også inneholdt opplysninger om navn, byggeår, konstrul<tør,
etc. En 6n innpassing av slike opplysninger bør alle nye bruer få og kanskje også mange gamle.

li

Rektoerl"'Sde.ttdifra Haus1nR1u:s brw... OsJo.
Det gatnle rekl-Verkt:t t'T et 1lstdva11lig fint
uJfør! s1nijeJ·n:H1rbeid, du i!pplysuingt·r Cm
byggd1· glir 11ahlrlig lun.

li
Utover i 1800-tallet ble det mulig å produsere store nok mengder
og rilneHg nok smijern. De første kjedehengebruene ble bygget. l-lå
var vi litt snarere til å la etter, og Bakke bru over Åna Sira kom i

1844.
Kanskje var ma11 inspirert av veginspektøren i denne landsdelen,
G.D.B. Johnson, som hadde skrevet en håndbok for vegfolk noen å r
tidligere etter en studiereise på kontinentet og i England. På denne
reisen hadde han nok o~ sett Thomas Telfords enorme hengebru
over Menaistredet i Wales, men det forbildet han tok med seg heim
''ar rimelig nok ei mindre og mer anonym bru, Scots\vood he11g:e-bru ved Newcastle.
Brunels Oifton bru ved Bristol fikk han kanskje også sett under
bygging. Denne brua som var ingeniør-kunstneren lsombatd King·
dom Brunei sitt yndtingsverk, ble først fullført i 1860, etter Brunels
død. Bnmel planla og sto for byggingen av kanaler og kjempedampskip, men arbeidet kanskje mest med jernbaner. Det er etablert en pris for enestående formgiving i forbindelse med jernbaner
til minne om Brunei, men prisen kunne like gjerne vairt for bruer.
(1 1985 fikk NSB prisen for den nye stasjonsbygn.U,gen på Moelv.)
24
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Enda 2 kjedehcngebruer ble bygget her til lands, Åmot bru i
Modum i 1852 og ei bru over Sarpsfossen 2 år senere. Den første
står n~ over Akerselva i Oslo, mens den andre ble skiftet ut i 1930åra. Den var særlig interessant i bruestetisk sammenheng. da dette
er det første tilfellet vi kjenner der en profesjonell arkitekt har vært
med på utformingen av ei bru i ~orge. Den w1ge, tyske arkitekten
~Vilhelm von Hanno fikk i oppdrag å se på d e opprinnelige tegningene og gjorde om d et litt gammelmodige, klassiske p rosjektet
til et moteriktig, mer middelalder-romantisk anlegg.
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Neste skritt for jembruene var Gammelbrua ~ Elvenun, 1862.
Denne første stålfagverksbrua ble plan.lagt som jernbanebru, men
planene ble endret, og stasjonen ble flyttet fra østsida til vestsida av
Glomma. Brua ble likevel bygd for å lette transporten til og fra bygdene ostover.

Dtrøfjfra Ca1mndbrt.MI p4 ElVtnmr.

Av alle fagverksbruer som siden er kommet til, peker Rena bru fra
1890 seg ut, med sin enkle, fine fomi og imponerende dimensjoner.
Med sine 105 m hadde den lenge det største spennet i sin •klasse»
her til la.nds. Den har fått pensjonistjobb som gang- og sykkelveg.
(Men alderdommen er sterkt skjemmet av en trekasse for et komm unalt kloakkrør langs hele den ene sida.)
Drammen har hatt 2 vippebruer, en fra 1813 og en fra 1867. Begge."
skiftet u t med nye bruer, men sel\'e \'ippe--konstntksjone1\ til de1l
yngste, land falløybrua, er held;gvis tatt vare på ved siden av den
nye brua. Det har aldri vært mange bruer av dette slaget her i landet. og nå er det vel bare en igjen, inn til Gamlebyen i Fredikstad.
Men det er til gjengjeld et gammelt og virkelig fint eksemplar.
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Hausn1anns bnt fra 1892 over Akerselva har e11 • doft av den sto.ra
vårlden». Det er ikke bare na\'llet som rninner o.m Paris" også utfor·
mingen og detaljer fører tankene til byen, i all norsk beskjedeJtllet,

selviølgelig.
Da trafikken krevde bredere bru, var det naturlig at utvidelsen ble
gjort så \'3.J'.SOmt som mulig. Oo;n ene sida ble flyttet u t og mellomrommet fylt med enklere, men i prinsippet like, konstruksjoner. Det
mest negative ved endringen er a t den som bruker brua ikke lenger opplever dette som bru, men som en plass ute11 særlige kvaliteter. Går en derimot langs elva, \rirker brua son1 on1 den er de1l
samme gamle.

Som følge av det økede transportbehovet, ble d e gamle bruene
etter hvert for smale, slik som Hausmanns bru i Oslo. Problemet er
blitt løst på ulike måter. Den gamle brua kan ha blitt utvidet med
en betongplate~ eller ei ny bru er sat1

,,ed siden a\' den gamle.

Gamle Bj•bru i Trondheim, ,·indebrua fra 1861 med de k<lrakteristiske, røde gavlene, ble også for smal i sin tid. Det er knapt noen i
dag som reagerer på at gavlene er utvidet. Men ser man dem satt
opp mot de tidligere, vil man vel beist kalte det hærverk. Unnsk)'ldningen her, som så mange andre steder, var nok at eventuelle
alternativer ville vært verre.
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Men 1,år ei ny bru skal avløse ei gan1mel, ko1nmer den ofte for nært
innpå den gamle. like sør for 1\-omsø er del hele Ire brugenerasjo-

ner som viser hvor fint dette kan gjøres.

_.." . -..---·- -·-·--·." ._
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3 bnur sør for Tromsø.

Den nåværende 1700-taUsbrua ved Stamford i England, bedre kjent
gjennom sin forgjenger fra 1066, er blitt for smal og har fatt ei gangog sykkelbru ved siden. Denne er rett nok ingen pryd for øyet, men
den er i alle fall omtenksomt plassert mot relativt tett vegetasjon og
bort fra et stort, populært friområde som grenser inntil.
Forholdvis tidlig i vårt århundre begynte funksjonalismen å fremme sitt krav om at all konstruksjon skulle

\ rære

t<Saim~>.

Skjønnhe t

skulle skapes ut av ren og nøktern teknikk. En korrekt konstruksjon ville også være en estetisk opplevelse i seg selv. Men alt i mellomkrigstida og særlig etter krigen ble funksjo nalismen av mange
vridd fra • ren form• til «effektiv og billig form».
På grunn av de stadig økende og ensidige krav til økonomi, teknikk og sikkerhet etter krigen har store deler av fagmiljøet mistet
kontakten med sin egen tradisjon.
Entreprenørene har presset sterkt på for å få komme med egne,
alternative løsninger. Det ble også utarbeidet standardbruer der
ingeniøren kunne plukke ut elementer fra en katalog. Spesiell
kunnskap eller hensyn til situasjonens særegenheter er ofte blitt
vurdert som unødvendig.
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Ved at estetikken langt på vei gikk ul av brufaget, så forsvant også

mye av den opparbeidc-'d e forståelsen for kultul'l!I\ m11dt proposj<:>ner og fom1er. Der1ne situasjonen l1ar gitt oss altfor mange «ikke-bruer», identitetsløse konstruksjoner som gjør de fleste veger og
bruer unødvendig kjedelige.
Dagens postmoden1isme bryter 1ned funksjonalismens ensidige
påstand om at den rene konstruksjonen også gir et fullverdig estetisk resultat. Det at noe er vakkert, ornamentert, fargesatt eller
påkostet, er igjen blitt tillatt. Dette gir nye muligheter for utforming
av bruer i årene som kommer, og knytter båndene tilbake til den
opprinnelige historiske tradisjon.

Det vakre i tillegg til konstruksjonen, det utsmykkete, fargerike og
frodige er igjen tillatt. Men også postmodernismen viser tilløp til
både å stivne og å havne u t i vulgære overdrivelser og meningsløsheter. Brukt med omtanke vil den, akkurat som funksjonalismen og
den rene stilkopieringen, kuru1c gi fine muligheter i framtida for å
skape bruer som både tilhører miljøet sitt og beriker det.

z:e-\1

29

2.

ij!U)A l HlSTORISK PERSf'fKTIV

Eksempler på eldre bruer

Butkt bro. V.st -Agder.1844. BnUI er fredd.
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Sldnhl!dt'Sbnl p4 Carl fc/11U1S veg mellom V<nløl og flmilmul fra ca. 1100.
Foto: Frode /o/litn$01
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Lokh bm . Sandvihl,
.AJ:mluts, 1829.
6 rHll bl< fly/tet at. 80
mrlcr Opp 1' chv ; I 97(J.
rlrt!nit..

Tegriingtr for sprctgvwksbru ot't!r Vosso,
Hont.land, 1857.
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f.t geut.mell pøsdørf ultd
S11n:dbruø JM Vitl$lm.

Brll ved Søulvø.h1et. 'finn, Tdenrark.1896.

Detter er d ""de mtSf eltg.1nlf' stnnlu,;dt;sbroen€' her til l11rtds.
Fctix fan i\. Martinsen
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Brunlaug bro.
Av hensyn til

broen~sik

kerhet og længst mulige
bevarelse a nmodes herved

A- m., ..i Oilo, 1ss2.
•I00 Mmd m j<8 llil=,
""" mgur -ur ""'frlsl

M4rsch.• Brua et
~rltl~ig I.tygd i Ånø.

Bu"ttrml, au i11gmMr·
lfldnant Bag", semrt odr

indtrængende om, at k j orereglene ikke maa bli overtraadt

Læss forsigtig og kjør smaat.

førti< Vrgdiiddør. O.n bl<
tatl ntJOll. JOOårseJletr

og g:tl lil N"'J"S Ttbtislc<
M11:Stt1.,.-. $tJJn gø dim
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Vjrodt•J5 bru i i,Valt.s, StorbrifirrttilJ.
He.r tr det by8$f bnt~r orer

lroertt.ndrt> 3 ganger. Den
wndmfe-~ og e,tenflige Ojiet1t.le.øs bn1, er fra 1188. Dru
nesJ~ fra 1753 og den m.'t'T-

s« fra 1901.

Na?JUd er bruh om uUJttgt:

l;iruer rundt am J

vaden,
når folk /111r lmtt txnrdt for J
ren!zsegat 1nrn11csb:r·
l"lutne grat å bygge så drishg.

Ulstad bru, l.cfn, OpplaJ:d, 193.,5. Utvi..Ut i 1979.

Breddeureidel$.e.11 11'.:sllte gjøres 1ued betoagplate i;-001 kng_er wt på sdeiw. Pløta er slank og mtd Si11kt buet fort.'f .
Det l!1' s1-;ior ettø ft1en eldre brut:r p4 stedd, og at øvde eldsk,ar wtliggrrbnl for>ttrktf mtd ltettgtutri/Sprt!nprk, l!1'
nylig rekoustruert.
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Kroksund bnt" Su1idvollm,
Busktrttd, llt. 1840. Utt-i·
det 19iS
Pfass.eringet1 øv ei betong"
br1t pd søyler «1er den
gomle 5lt'it1brw tr gjorl
etter fershtg sro førsttonlikmT Ola H. Øvenls, Riksardi.ic.wnn. IUteruøtivei
t111r t'.ll mdtJ bretlert!. b1?t01tgplatc> heit nek pi1 gwn1l~
~nta.
Riharitibmrrns opprirmelfgc forslll3 nZT ini»J.mid

(11.kd

!løyft'rtul nu·d buet

O'tll'Tglf11g h'l plate11.

-
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. B't1lJ:eJ1,
Hordaland 1_886.
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Bruas forhold til
omgivelsene
For li forstå de rikdommer av landskaper som Norge forvalter, kan
det hjel pe på perspektivet å feste bilder av det europeiske landsk.1pet på netthinnen. Landskapene der er fullstendig preget av menneskelig aktivitet og p.lvirkning. Byer og tettsteder, uendelige
mosaikker av ål.ei'Lopper, veger. jernbaner og industriomr.lder preger hele inntrykket. • Kulturlandskap- som begrep ble ttdUgcre
brukt pd rene jo.-dbrukslandskaper. men er etterhvert utvidet til å
omfatte alle landskapstyper som er preget av menneskeUg aktivitet.
I Norge er bildet et annet. Jordbrukslandskapet utg;>r bare 2,8~ av
det totale landareal, og bylandskapene, eller det urbaniserte landskap, utgjør 0,8~. Dette vet \'i, men vi må opp i fly for å fatte at det
er slik. Bevisstheten om det ansvar som hviler på forvalterne og
planleggerne er viktig.
Derson1 \ri ikke viser den nC>dvendige on1ta11ke kan de inngrep va
stadig gjør i landskapet, ha store negative konsekve1'1Ser,.

Det bebygde landskap k.1n oppleves som en befriende kontrast W
det rene naturlandskap. Vi finner gode eksempler på bebyggelse
der hus, veger og bruer ert lulrmoni med det landskap det ligger i.
Men det firmesdessverre og sL1dig flere eksempler på det motsalte,
der kvaliteter i kultur- og naturlandskaper er bygget istykker, sonderrevet av likegyldighet 1 stedet for å tas inn som en berikelse"'
det bebygde landskap.
•Landsl<ap• omfatt.,.- cn uendeUghet av typevarianter med glidende overganger, alle i stadig for.indring. De naturlige endringene
går langsomt, men når mennesket forandrer landskapet går det
fort. Et skogssamfunn bygget opp gjennom århundrer kan bygges
ned på få år.

I denne sammenheng er det lite fruktbart å gil inn på en omfattende klassifisering av landskaper og de ko"sekvenser det vil ha for
fysiske inngrep. Men det kan være bevisstgjørende å peke på en del
momenter en bor ta hensyn lil ved bygging i de to hoved typene
naturland.skap og kulturlandskap/urbane strøk.
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Landskap og lokalisering
Inngrep i naturområder ønsker en å gjøre så skån.somt som mulig.
Der hvor kravene til linjeføringer og dimensjoner er beskjedne, kan
en la vegen følge terreng-formasjonene slik de ligger. Dette vil gi
det optimale resultat, der byggverk og naturterreng er i harmoni.
Vegetasjon og markdekke kan spares tett inntil vegen. Brua gjøres
så beskjeden som mulig med materialer som iklce stikker seg ut.
Resultatet skal ' 'ære slik at naturterrenget er klart overordnet byggverket. Når topografien og veganleggets krav stemmer overens, ,;1
resultatet ofte bli meget vellykket.

En riksveg eller moton •eg stiller store krav til linjeføringen. Trasæn
kolliderer som regel med skogsklynger, åser og knauser. Resultatet
er ofte a t inngrepene blir liggende som sår j landskapet, som tid en
bare i meget liten grad kan lege.
Når inngrep fører til skjæringer og fyllinger som aldri kan gå inn
som en naturlig del av terrenget, er det ofte bedre il ta i litt hardere.
I stedet for at en bergnabb kløves, kan det gis bedre tilpasning ved

å sprenge den helt vekk, tilføre løsmasser og tilplante med nytt
markdekke og stedegen vegetasjon.. Målet må være å gjenskape ter·
renget s lik at det på sikt framstår som en del av det omkringliggende landskap.
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Gjennom fastsettelse av vegtraseen og brua er avgjørende beslutninger tatl på et overordnet plannh-1. Dette gjelder særlig:
• 8rtJas pias._«ring I lanrhUp<t.
• Bruas boyde og maletokl i lor-hokl ut omgj\.--el;ene og ert. and.n: ,_,egg
•

Tralil<a-.smulJshetfo<opplf\~o-

•

U tsikten fra br\la.

bru..

Bruanlegg som \-Uker naturlig og logisk plassert i landskapet, vil
~ langt på veg oppfylle vesentlige estetiske krav:
Bruer vil ofte være store inngrep i landskapeL ld~unnlaget for
formgiving og plassering må derfor ta utgangspunkt i landskapets
k valitet og egenart.
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Fordi hver ny situasjon har •ine spesielle særtrekk og forutsetning·
er, er det ikke mulig å sette opp en fasit som alltid gir det !>este
resultatet. Men noen ~tommelfinger-regler• finnes.
Som regel virker det naturlig å krysse hindringer der elva, fjorden
eller dalen er smalest, og på kortestmulig vis, · dvs. i en rett vi1'kel.
Vurderingen må imidlertid sees i sammenheng med vegtrasæn
forøvrig og de landskapsinngrep den medfører.
Brua krysser da su,We-l a
~g Nr tilstrebes hzgt nti!'SJ mulig uiuktlretl. !Xt vil gi de.ri tstetisl:
sma!e;t.

Sc?ttbesieløsntng~oguog-~
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Noen ganger kan situasjo1len ,,ære enkel; sideterrenget hever seg

på hver side av hindringen og gir naturlig høyde for kryssingen.
Vanskeligere blir det hvis sidetetrenget <<mangle:r>t på den ene

siden, dvs. ligger lavere enn nødvendig krysningshøyde. Proble·
met blir særlig uttalt dersom man kombinerer en sterkt hellende
bru, symmetrisk konstruksjon og en puslete, liten, oppfylt haug på
den ene siden for å vinne nødvendig høyde.

,
0
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1 slike situasjoner bør vegplanleggeren l<Jfte blikket litt og vurdere
om det fins andre aktulille lol:aliseringsmuligheler som kan gi el
bedre forhold til landskapets fonn. Kanskje kan et nærliggende
sted være vesentlig lettere il hanskes med.
En kan ikke vente med å vurdere resultatet av planleggingen til
brua sknl prosjekteres. Konsekvensene av linjepålegget må vurderes p.1 lik linje med andre forhold.
Vanskelige tcrreng:fodiokl rna vi alltid være i stand til å håndtere,
og behovet for kompetanse fra fagfolk innen teueugforming m.i
vZ!'l' innlysende. Behovet illuslrer<S lett ved å vise til det utall ~v
overgangsbruer som ser ut som de ~r • lall nec1~ på deo ene siden.
Erfloni l>n" ~'

J!l<J.

Bruas møte med landskapet
Terrengbehandlingen er en vesentlig faktor for resultatet. En vel·
lykket utfonning av et anlegg kan ødelegges gjennom uheldig
terrengbehandling av sideaNalene.
I lclhetsvurderingen må ikke begrenses til der hvor landkarene •tår.
I bilegg ril selve fonningen av sideorcalenc, tilsåing og beplanting,

er del viktig at erosjonsforebyggende tiltak settes i verk.
Det er ofte betydelige terrenginngrep i hver ende av et bruanlegg.
Generelt vil det gi langt bedre blp.1sning med slakere skr.iainger

enn rasvinkel Skråningsutslag pl I / 2 eller 1/ 1,5 og mer eller min·
dre tilfeldig beplanting blir som rqiel ikke vellykkel
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Ved å beny"tte slakere skråninger og overgangskurvaturer til eksist:ererlde terre11g. vil e11 kunne oppnå terreng~formasjoner" som etter
en viss tid ser et ut som om ~<det alltid har vært slik)~. Samtidig ka11

rekkverk ofte unngås. Dette er løsninger som gjør mye for utseendet, men som kos!<lr lite. Det gir større inngrep i byggeperioden,
men anlegget vil fra.tl.1Stå som en naturlig del av landskapet.
Beplantning og tilsåing må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Type og
karakter må harmonere med omgivelsene. Det er vesentlig at hele
anlegget bygges ferdig samtidig, slik at terrrengbehandling og
beplanting ikke er ettertiltak, men <.>n del av det planlagte anlegget.
Det «døde» arealet ved landkaret under brua krever også omtanke.
Det er mange måter å behandle dette arealet på, alt avhengig av i
hvilket område brua er. For dette arealet er det spesielt viktig å
velge en utfonrung som del er mulig å følge opp vedlikeholdsmessig. En hellelagt skråning med sprukne heller, telehiv og masse
ugress er verken vakkert eller en særlig god løsning.

Sterre bndde p1 inngre-

pa:

sra.te skrininga og ot-'U•

~lln.(sJ:ur.iahtr girOed"
torbinddst 1n.t:llCm. 11nles~
get og dd ~ermdt ter"

"azgd.
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Vegens geometri og brua
Det er en d ialog mellom den geomcl riske utforming av vcg•m,
behovet for optisk ledning og bruas ultrykk. En prosess der den
geomcl ris ke utforming er lås I for arbeid el med brua starter, gir ofte
uheldige og unødvendig dyre løsninger.

Bruer er som regel gode landemerker. Ei bru som synes fra vegen
allerede på lang avstand, viser IJart hvor vegtraseen går videre.
Særlig vil bruer som har bærekon;trulcsjonen O\'er vegbanen fr;unsl~ sliJ,., men også andre brutyper kan få denne effekten.
S.11>•- l>ru, Nonl·
knd
HIT ligg..,. hek l:orr;lru.l:s/(lnfn uni/er bruh?nm (friu
fr•m!m1D11 ....i paEwir.g·

tn att brU1 ull 11111n tiest
di n sor11 ørrnd rnn ot asfiill·
1

/Jflt~ Oµpk~n '""brna

blir dn'for btriltt øii 11t n..-n
"' ""'''"" )Am<ring.

Ved et glimt av brua fOT kryssing ''il den gi seg til kjenne. Den bor
ille være «USynlig- fra vegb'1nen. som en asfaltflate med rekkvCt'k,
slik det gJC"'le blir der bærekonstruksjonen ligger under ,·egboncn.
Opplevelsen av bruer gjør en rci.e mer variert, som en opplevelse
av ei elv eller stadig skiltende land~knp. Vegens linjeføring fram
mol brua blir derfor •iktig for opplc•·clsen av selve brua.
Økonomisk sell er den gunstigste linjeforingen o\·er hindringen
rett O\'Cr. Dette gir den korteste og retteste brua. Men detle er også
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3. BRUAS roJUIOl..O TI I. <htCIVEl.S~'E

det beste utgangspunkt for utforming av ei vakker bru. Ei rett bru
er både statisk. byggeteknisk og estetisk bedre erut ei bru som ligger
i en vegkurve.
Byggekostnadene kan al!SA gil ned gjennom bearbeidinga v Jinjeføring som gir f.eks. kortere og rettere bruer. Dette viser at estetisk
bearbeidete anlegg ikke nødvendigvis gir en merkostnad.

Dtn historisb modell:
V~ns linjeføring er btsicml øv brua.

·.. .
... ........
. . "· ..
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~
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··.."~= :". .•., "~.
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.
.
:"' ·
. .. . ' ... : .
,,"'- ",· · ·

·'·.
:.. ·" ".

. ..

.. .
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Døge11s modtll:
Brwizs gtorudri er M lemt oa ægcts liKjeftmng. DrUe er
viswlt uheldig og gir~ ekslr11 bntlengde og kasf1111d$krttJt1uk tøsn1nger.

"

.

".

Ønsket n10Mll;
Vex og bn1fa»mts elttT en hellietlig bdrakbiing uf ifra
akouorm" 1.'Stdikk og sik.kerlttt. Kortere bruer og bedre
optisk lt:lning ..,"iskdig.
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ti.g. bn. sr.....,
S«·Tnmoltiag.1931.

[/ thnnpti I" Jm lNdi-

~ond1f wfomu11gm hror
firw tlikkrer nigms

gro""'tr1
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3. SitlJAS FORHOLD TIL ()YCIVELSO\':t

Lillehammer brn. E6, '?fpl.md. 1984.
Brua er 550 m l:v1g og l1gga svæTt lat71 OM" t.VJmtflatsJ og dannu eu de11t111.ng OOCT Gurlbt'ant.tsdAlsligm. Li11)t?11qget a t Ji mi {orlsett.e.lse, av 0tgens.
Delte oppleæs i.$:J:e som ri bru. Foto; Bjørn Hjelmstad

Bruas høyde er som regel gitt av enten terrengets høyde og fonn.
eller av 110dvendig frihøyde under brua. samt overbygningens
konstruksjonshøyde. lvlen også estetiske forhold kan stille krav til
bruas vertikale linjepålegg.
De fleste bruer vinner på~ ha en symmetrisk, svakt konveks profil.
rktte gir økt spenst og eleganse til brua, som elleJS lett kan bli en
«stiv• bjelke.
52

,

,!,·'/.

53

N100

N100

J\1iddels tett bttbyggelse

Odte r.r O'Velga1rgst111rn
fra det åpne fuzdsbpei og
in11 til deu tette by.
Onne ooergangsont'.11 er

og tid;.
kl:r 11/f fro 1u1ue dnr5'1nf·

111eg,d SØ1tl1tnJS(lfl

bli" og n.rimg,...,,;,1.,.
til rilfiJbdJy.~St'. De
flr.ste tettsfiikr i Notgt

hare11 struktur scm gjur
at~ filherer deunt omnl-

detyp<n I ;iettromnldtt
belryJtes fom:i'1gspri"'Silr
,,_,for b4de •..g- og
gau;;rkitektur, og e111M
i:Jtlge fypi! forJ1vøstnk11i.11g elta del av områdd.

Tett bebv~lse
Drite u il.nr tette lrpn
trial sinr ttiarlalCT -Og
gflfntrkilt-ktur. 1tkfte
ourr4dtt hfnytft.S for·

m1"gsprinsipptrie for

gaft.OrkU:tktur.
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Bruer i områdetype 1,
spredt bebyggelse
I det åpne landskapet med spredt bebyggelse har man lange tradisjoner for utforming av veger og bruer.
Veganleggene er basert p.i et system som ønsker <I separere og differensiere trafikken. Vegnettet er karakterisert , .ed sin frie og • kjøredynamiske• utforming som tillater hoy hastighet og ivaretar
kapasitet og trafikksikkerhet. Visuell er det landskapet (og vegen)
som dominerer, og bebyggelsen fo rholder seg gjeme me.r til landskapet erm til vegen.
Bruer i slike omgivelser er en del av ' 'eg.ni, samtidig som d e har en
egenverdi og kan være skulprurer i landskapet. Viktige stikkord er:
• Op<;sk leding
• G,... ~ 5)'nllg fro •-.gt'll og omgh-elsent
•
•

Ulformmg
Harmoni/dishuMooo mod IAnd>Mptt

-

8,.,_ tvJ"hbhrmrW" M

#llgt 1111ras1ts forwas~
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XDll:strai.."'1tn llru. /\.'onJJiind. 19n.
Streli:M1tJk'OflitrilØJ01' i bi!tong. 50tn gt1r dirrkte 1 ni twzndporlllJ Pøttoltrf' tr gttl "'SJ:aidl 111/ontWtg og rd:J.:vnin
er "IQ!t sitron~lr .
Fot.x Bjum I Ijdn111ad,
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Bruer i områdetype 2,
middels tett bebyggelse
OmMe 2. middels tell bebyggelse. er en samlebetegnelse p.I en
rekkeområder som har sva_'ft ulik karakter. Disse områdene omfatter alt fra villabebyggelse til rene industriområder. De er preget av
stor variasjon i tetthet. funks jon og struktur, og av au den transport
som utløses av stort arealforbruk og ineffektive løsninger.
Mange steder i Norge er nettopp slike tettsteder. som gjennom de
siste tiårs ut\rikling har mistet sin identitet gjennom en 11.ødtørCtig
u tfom1ing, der økonomisk opbmalc løsninger er benyttet uten
omtanke for helheten.
Anleggene i et tettsted preger ut\~ldingen av stedet. Selv de mmdre og mellomstore prosjektene berører et sårbart lokal-samfunn
like sterkt, om ikke sterkere. enn anleggene i en by som er mer
robust og mangfoldig.
Ei bru vil kunne marl<ere oeg som et referansepunkt i området. og
den kan gi stedet 1denbtl'I. Dette gjelder både store og mindre
bruer. I boligområder, f.eks" vil ei gangbru gjeme brukes som stedsangh"lse i dagligtale.
Vi har ikke hatt en egen formhigsteori eller historisk tradisjon for
derme sonen. Her motcs \'egutforming og gateutform.ing. Å de6nere hvor i område 2 dette skillet sl:.11 gå, er en viktig del av analysen
som bør gå forut for selve prosjektet. Skillet mellom veg- og gatearkitektur har gjerne vært tilfeldig plassert og utformet. Vegen har
spist seg inn mot sentrum gjennom ulike •trafikktekniske» til tak

Som en tomrnelfmger-regel kan man vurdere om det er landsk.>pet
eller bebyggelsen som preger området.
Tett \-illa-bebyggehe bør ff, gatearkitektur. Åpen blokk-bebyggelse
med store grøntområder imellom, er gjeme dominert av landskapet. og vegens formingsprinsipper bør derfor benyttes.
Definering av h\'Or dette skillet bor gå, gir klare kriterier for utfor·
ming av hele ,·eg/ gateanlegget. ikke bare brua. Det bør komme til
uttrykk i detaljplanm/ reguleringsplanen for omn'ldet om prinsippene for veg- eller gatearkitektur sk.>1 følges.
V-tktige stikkord for bruer i område 2 er.
• Optisk l<dnmg.
•

Behov for en helhctbg pl.tnlegg1n.g
Utforming av bruen-t', veggeomct:ri og '\'eS-'i}'$tt>met l\.e2lget' 1t0) e wmmcn.

•

•

Det: ene k<to Lk~ plaNc85ell ull'1t a1 der .andre er vurdert.
A.rkite.ktorusk utfonrung._
K0titlnuttet i utfonrung a\I bruene I et ,-e-g:· eller kryss-system. NAr nere
O'\-erg.;tngsbn.ier komn1er t-tttr hv'-nndre, bor disse fren1Slå med et hclllt'l·
lig urtrykk.
t>.taterialbruk
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Gangbru i lirutre, Børsu.
Sør-Tnmd</ag, 1992.

StrøJrimcu bnt, Nord·Trønddag. 1958.
Hom1cmjsk og twl:ker bro med særpreg. Dm dpl# !wns=trul::.)0"'11 mlh'ktnr Stg gvdt i
()mgiuds~ne og giT letts/edtt StrRu11rm sin identi!et. Pilartne og rtkkver.b't ®" land•
kmtt bvrde imidlertid æTt gitt san1me 01nta11kt' som Jaudhre11e.
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Bruer i områdetype 3, tett bebyggelse
Bruer i by har lange tradisjoner der gatens formingh'prinsi pper er
fulgt opp.
En gate er romlig defmert med bebyggelse på begge sider inntil fortauene. Gatekryssene har en ko nstan t svingradius, og bebyggelsen
følger geometrien. Gate1le er son1 regel likeverdig i utforming og
kan derfor brukes på ulike måter og til u like trafikkfom1ål, avheng ig av gjeldende regulering (gågate, envegskjøring, etc.).
En vanlig feil de senere ti-å rene har vært å trekke med seg geometrien fra område 1 inn i byen, med sine kjøredynamiske, slei pe kurver, store radier, lange bruspenn og «umenneskelig» målestokk.
Side-forskyvninger med svingefelt og dråper er fremmed-elementer i gatearkitekturen.
Bruer i tettbygde strøk er en d el av gatenettet og følger disse formjngsprinsippene. Viktige stikkord for byanlegg er:
•
•
•
•
•

Syrn.metri
Aksialitet
Symbolv«<l.i
\1aterialbnik
Arkitektonisk utforming

•

Bearbeidede detaljer
For 4 gi btua en spenstig

4-/

~nn. bor det1 ha wrtiktil-

R•(OO~\

ku rvatUT og landkarelfl

kan gjerne i~ a~ntu.

erte.

i

t

. -.

Brua er m forle11gdse .w
gatm og krysser vUikelrdt
qtYT el<.iø, gata eller terrengforraasjone.11. Den har
ingt!u breddeuroidtlstr for
si/ingefe11.
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Bru t PiM. IW.
M'*"'<flrM:~·-

ø: tnltl ftrrm .1.-.r IWti~ atl

,,._,,,,..C",lt) l'tWlttekr. Dm

lwr m nrodrrøt Vl!rtibllhu·
oolur. og kou:flruksionm
da unn tn ! rJtn$l ig bue owr

elw. Rct>:vtrVI er ogsd 1
betOftg, mtd t'n 4pm ferm

OfJtr 6'"lvr f.potnet og ,.JllS--sit>I orJtr Mndkamtt.. T1Wut-

"ingien til MUrm ~' dnt
,... boridlm.t - " 1os1.
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Gangvegsystemer
Ved større og kompliserte vegsystemer må gangvegene prosjekteres samtidig, slik at valg av kryssingsmå te og det visuelle uttrykket
samordnes og blir en del av helheten.
En av de viktigste forutsetninger ved planlegging av et gangvegsystem er å sikre at det blir benyttet. Et anlegg som kun fritar for
ansv<U, men som ikke blir benyttet, er mislykket både trafikksikkechetsmessig og økonomisk.

Valget mellom over- eller undergang bør basere seg på en helhetsvurdering av funksjonskra' > miljømessige krav, o mrådetype og terrengets form. Etablering av ei gangbru gir mulighet til~ tiliøre stedet et nytt referanscpunkL Dette krever imidlertid at man
bearbeider konstruksjonstype, roaterialbru.k og visuelt uttrykk.
For område 1 og 2 er valget mellom over- eller undergang først og
fremst avhengig av det omkringliggende terreng. Hva vil gi minst
hoydelorskjell? I helt t1att terreng vil ei gangbru gjeme virke kunstig og oppstyltet, mens en undeigang gir mindre høydeforskjell og
.lettere kan tilpasses omgivelsene. Her spiller også de psykologiske
faktorer inn, f.eks. at nedoverbakken kommer først.
I område 3, tett bebyggelse, bør man tilstrebe kryssing i plan. Der·
som det er umulig, er som regel en undergang å foretrekke. Dette
fordi ei gangbn1 innenfor en definert gaterom-struktur vil gi en
sterk portaleffekt, og det kan bli for • hektisk• med gangbruer der
disse ikke har en naturlig tilknytning i terrengformasjoner. Generelt sett må gaterommet f.I dominere det visuelle inntrykket.
Både over- og underganger stiller store krav til utforming av terrenget. «Små• inngrep med bratte skjæringer og fyllinger vil ofte t?i
d e visuelt minst vellykkede anleggene. Valget mellom over- eller
undergang er avhengig av flere ulike faktorer:
•
•
•

•
•
•
•

Områd<type
Omkringliggende terreng

VisueJle forhold på kr)-sningi;tedet
Tek:nis~ lodlold
Økonomi
Sikkerhet og ovttSiktlighet

Utfonning
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Høydedifferatise for oroer og
4

wulergeng.

-----------------0\ÆRGAHG

Sd1iller Sttg. Stuttgart,
Tyskland, 1961.

Denne brua er utformet etter
iden/et onJ slanh konst"uksjo11a. AlfL elementer viMT

tint san1me Iettlrd og f'-ltgan·
st", som[&. tnmsparnttt'
nti"&VJ'. . med 1-ys hiltgrtrt '
bQ"dlisJa.
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G<lngbru cr..'t'r E68 mellom
Saudl"ika og Sol-lihøgdn,

A1-ml1us.
0.."1111e t"lm;entflrua har t'n

stfo eg kmitt:M for1n. f.:.es t~
rlrnJt?tteT kan 1011ulig tilp.<TS~ krun1rue /J11jer!kgg.
Rcntfføtd brir dårl1g.

Ga1~br~1" Røro$,

Sør--TronMrag
He.ugtlm1 i rre.

I

I
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Uudagang ved Sælt:1rV11lnt.t,
Horrhlan.d.19$7.
God utfenni1Jg rtw..d Jorseggjort~ detaljer o,g- t(f171!'ttg~
arbeiding. Oi.oerg:JJ!gDl fra

brurd:kvert.tt til vegrd.-lwrh--t odcltgga hdJrelsinutryl:lxt.

Folgjeuge:rundt1'8ang i fki4</berg. Tyskland.

0.tl< er d .X......pel på d

pmktovilegg.. møl )I.DY slau·
dRrd pi møteri11lbruhn,
ipen og rot1lSlig Ws.rW1g,
bruk øv beplanhiing. skulpu-

"' vg sprmgi~ur.
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Gn:ngbrlt Ovet" Sondvikklw,
Hær.u111, Akershus.

J

Brua er gitret 1"1pyu1e.t
ut17ykk ored c.lysnmgen
som lien.ga i portakr
bru:A. &Ilougu pd sidttre
frtlmstdr sc1111 tu11~ og lite
eltgnnfc bs.w p.fa · b-ru sour
har '1•nk og fin funn/•=·
rig.

°""
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5.

Bruanleggets situasjon
Bruer er sterke elementer I sh1e 01ngivelser. Ved etablering av et
nytt bruanlegg må man derfor la hensyn til eventuelle eksisteren·
de bruer eller andre dominerende byggverk i nærheten. Sammenstilling av bruer gir disse situasjonene:
• Enkelt~e l>N
•
•

Bru ,-ro bru
Serie av bruft"

Det .,. ikke klare skiller mellom disse gruppene, og oveigangene er
flytende. Det er ikl<e mulig ! angi eksakt avstand i meter innen
hver gruppe. da dette er helt avhengig av situasjonen.

Et komplekst bylandsk.1p kan ha 2 bruer med ulik karakter relabvt
nært hverandre (2·300 meter). I det åpne lands.kapet sees bruene i
sammenheng med hverandre og pilvirkes av hverandre til tross for
langt større innbyrdes avsland, slik at det er nødvendig å avstemme karakteren i forhold bl hverand re.

Enkelt-stående bruer
Enkeltstående bruer er det lette..te utgangspunkt å planlegge for.
0.. gir færrest bindinger til utforming av anlegget. tlrua behøver
ikke å ta hensyn til andre bruanlegg i nærheten.
Separate anlegg gir stor frihet i ulfonningen. Kriteriene den formes
etter er situasjon, områdetype, onsket visuell karakter, etc.
Dersom ci ny bru må anlegges i næri\eten av ei eksisterende, bør
den, om mulig, legges med god avstand til gammel-brua. Er
avstanden tilstrekkelig stor, vil anleggene visuelt fungere som lo
selvstendige bruer, og ikke ett sammenhengende anlegg. Dette vil
som regel gi den beste løsningen.
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Fylow51utd bnt~

Hont.lmul 1937

ViPI" f,n<. AU$1·Agdt>-.
1942.

Foto: B;rga l>#nuet'ig.
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Cansfiru 1 llml:rt: OWT

Ma1n-Dønau k.irnal. 1991
Kontmutrlig S1Ttkkbl11d"'11/l/rukijqt1, HPli<Psttfr.n
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Bru ved bru
Ei nJ' b ru r1ær ei eksisterende bru er en vanskelig situasjoi' der
resultatet sjeldent blir godt nok. Bruene vil gjeme forstyrre hverandre visuelt- Dette fordrer sp<?Sielle krav til utformingen av den nye
brua.
Formene og konstruksjonene må fungere i et samspill og ikke «slå
hverandre i hjel». De vil st<I i et parforhold, og den ene vil oppfattes
mot den and re. Formen på den nye brua må derfor vurderes med
bakgrunn i d en eksisterende brua og bør ohe f~ samme uttrykk.
Dette går pli valg av konstruksjon, hovedform, materialer. etc.
Dersom det eksisterende anlegget er monumentalt, bør det nye
anlegget som regel være anonymt i utformingen. To monumentale
anlegg vil sjelden fungere sammen.

Dersom det eksisterende anlegg er anonym~ gir dette større frihet
til utforming av del 11ye ~.n!egget. Man kan velge karakter for brua
etter hva som er ønskelig for situasjonen_
E.t..;;em~l pri to brun- som
-slår htitnrnd.rr; hift1" St:lv
lmtent er pontfitllt', hor

°'"
lik høyde og

\

landkarplas..~

ring,tr dette ikke en god 1.ø.,.::.
ni11g. 8eggt'1n1.tnthi1rd

\

sterk! ulttykkog vil koukurrerre ~ hnel/.om. I dette tit·
{tilet bør dtt fL'UfS ai tUJOnym bru iJu1tifden
domineremle jen1hmebrw i
baJ:gntnlU!'JI. o-?t viJ gi
miJISI konfl.ll.t.

Fra •Nordtnngentm - Forprosjekt bruer og hlnnel•.

-.

........
•

'

Dersom det er mulig. bør bruene være parallelle. Dette vil gi en
ryddig situasjon, da skjevheter er meget synlige.
Bruene bør ~ plasseres med så lik høyde i terrenget som mulig.
Dette er viktigere jo nærmere hverandre de ligger. Kanskje må den
ene brua legges på en liten fylling fur & n~ høyt nok opp . Men i
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mangl! si!UaSJOn.,..,. dette å foretrekke fr.>mfor stor hoydeforslqc'll
eller ulikt stigningsfochold.
Det er ,;ktig al spennviddene er ilke, slik at landkarene og pilarene
harmonerer med hver.uidre.

Det oppst.\r også et n ytt, lukket rom mellom bruene. Dette er en ny
situasjon i landskapet som må behandles og gis omtanke.

--
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Can1N Na1'1Sen bru, NordTrøn4d11g, 1920.
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Serie av bruer
Serie av bruer opptrer som regel i forbincklse med kryss på større
veganlegg. Bruene er d et element som gir en strekning eller et
anlegg s in karakter. Det er behov fo r en sammcllheng og felles
logikk i kryss-systemene.
Større planskilte kryss er store og komplekse anlegg. De bør derfor
utformes i forhold til hverandre slik at man oppnår helhet, orden
og kontinuitet.
Bruene er her de ~iktigste elementene for å binde !>trekningen visuell sammen. For i oppnå dette er det en forutsetrung at man har en
planleggingsp"""'55 der vegens geometri, kl°)'-ssutfomtlng og bruas
arkitektur sees i en sammenheng.
Enkle og selvfolgelige Jli!Sllinger er ofte de beste, b.ide fo r geometrien i kryssene "8 i u tfon ningen av bruene. For en ty pebnt i et
større \•egsystcn' bør n1an \'eige e11k1e linjer. t.i er det samme ko nstruksjonsprinsippet og spcnnilmdeling kan benyttes i nere situasjoner. Vertikalkurvatur, landkar og pilarer bor være like. Rekkverket bor være utfonnet slik at det har samme uttrykk Wde med og
uten føringsskinne.
Hovedtrekkene t anlegget bør være så enkle og generelle som
mulig. og med l°)'-ddige linjer; Stadig ulike hovedprinsipp vil gi en
rotete og forvUTende situasjon, særlig dersom bruene følger tett ~
hverandre.
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6.

Trafikantenes
opplevelse av brua
Et bruanlegg vil som regel bli >dl fra mange ulike synsvinkler og
situasjoner. De ulike elementene kan Ikke vurderes isolert, men mA
sees i en sammenheng der helheten vurderes. Det stiller ulike krav
til bruas utforming. Prosjekter dokumenteres ofte ved et sidcoppriss, men dette viser bokstavcLig tall bare en side av rcsultat(ll.
Anleggene må bearbeides med tanke på fjernvirkningen og næropplevelsen, om man er over, under eller oppå brua.

Trafikanter under brua
Trafikantene som passerer under ei bru, opplever som regel forst
brua pA avstand og sett fra siden som et oppriss. Bruas forhold tU
omgivelsene, hovedform. konstruksjon og terrenget blir dedor de
viktigste elementetene for denne første opplevelsen av brua.
l passeringsoyeblikket vil en ogs.i kunne oppleve b ruas underside,

dersom hastigheten er lav nok. Dette vil gi en annen opplevelse av
brua:, hovedform, konstruksjon~ 1naterialer og overtlater. Men
dctnljer og finesser blir sjelden oppfattet av de som passerer under.

,
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6. TR.ARKANTEN'E50M'lE\'ELSf. AV BRUA

bnt ora Akzotsekl:i. Oslo, 1892. Utrikt 1982
Dette er m av Norges 1MS/ ~1~e stålbruer_. og Jd tr n4r tnan gM uuåer brua al nlRn ser da1flatt.: lanstn1h·i()nen ~1111 ble iwretatt under utoidelseu. J\lftTnAlivrt t1llr her tn N18.:/Jn1, SOIPI' ville vært en stuSRJjg nstaflling. Afl ros
til Oslo Mtiesm I

H11US111a111ts
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I blant ligger det boligomrAder under store bruer som krysser fra

ett høydedrag til et annet. Dette gir en helt annen opplevelse av
bru.a. Den har dimensjoner som hører hjemme i det store, åpne
landskapet. Men mot boligområder vil det skapes helt andre effek·
ter. Folk lever, oppholder seg, går og leker i nærheten av og rundt
bnrn. Utfon ningen av pilarene og undersida av bruoverbygningen
\til i slike situasjoner kreve spesieJl omtanke.
Bjurndalsbruø i T10ndhei1ri,
1976.

Shsst! frø viswll vurderi11g
RV bnt <:wcr Dr1.1l\d:suudd.
Skb""Sett t1iSt'r bruas n10kSl'*1c j ji><hcld ril brbygg<l<e• og t<t sjof•midr.
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Necka.rtal-bntil, l\'"titjngen~

Tyskland.
l'osilivt t:hempil på at ogs.t
e.i bru r:r gitl

to1dasidt!l1ao
OIU!anke.
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Trafikanter oppe på brua
Trafikanter oppe på brua, særlig gående/ syklende, får en belt
annen opple\'else av brua enn de som passerer Wlda. De ser rekkverksutformingen, dekke(, lyssetting, detaljene og ikke minst kvaliteten på arbeidet som er utfort

Det er de samme faktorene som er avgjørende for ,-år oppfatning
av omgivelsene også i andre situasjoner, f.eks. langs vegen generelt
og i byanlegg. Brua er ikke ferdig før hensynet til trafikken oppe på
brua er ivaretatt, og husk· de gående har tid til å se.
Bærekonstruksjoner over brub.inen, f.eks. et fagver k eller en henge·
konstruksjon, vil være en vlktig del av opplevelsen. 1 mange tilfeller ligger bærekonstruksjonen i sin helhet under brubanen, og brua
framstår som en asfaltflate med rekkverk. På sli ke anlegg kan bruas
strukturelle oppdeling også være synlig på oversiden, f.eks. ved
landkar og evt.°'"" pilarer.
Rekkverket bor utfonnes slik nt det tar vare på en av de \ikligste
kvalitetene man ofte har fra bruer, nemlig utsikten til I.and.skapet
(evt. bylandskapet) rundL

,r"
/

"
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Rerua bru, Rena, 1$90.

Sn;,:i. _tieneJ· i dag son1 gm1g-

og sykkelotgbru.

A1j•sbrnø. H..tmari:/Opp-

laJ1d, 1985.
Slik trafibtntme ser de11.
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6 . 'TR.AftKANlENESOJ'J'U:......ELSEAV 6RUA

Trafikantenes hastighet
Kravet til utfomung er ogs<l avhengig av fra hvilken hastighet brua
skal opple"es- Ved økt hastighet reduseres muligheten til å obseT""re detaljer. Da er d et kun de overordnede fonnene man legger
merke til. Dette betyr altså at trafikantenes hastighet er med på å
legge premissene for utfonning og detaljering.
De fleste bruer har imidlertid flere typer bn1kere og oppleves derfor
fra forskjellige hastigheter. En må d a vurdere hvilke brukere som
opplever de ulike sidene av brua og vektlegge bearbeidingen i forhold til dette. F.eks. kan ei gangbru over en m otorveg ha forseggjorte detaljer i rekkverket, mens det er liten gagn i 6nslige matriser
på u 11dersiden a\t bru.b a1ten.
Bruer som skol opplei;es tte.d

My'""',.,,
luNighd,,..,.
ba uJik.t dttaljningsniv.f.

Overi'a11gsbr11 i USA.
Bruahar uJ.jonning for d
opplroes 1 høy lw.stighe.t,
med oik~~ horisontale lirtfar. Uu1.dhu og støtte.PJ1ur~r
a utfor1ud som terrasser
mctt1}J._~Jan-t11ing. Et g;enno11rarbe1de/ anlegg.
Foto: Ole Kl-ok.strand
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7.

Bruas visuelle karakter
Bruas visuelle karakter er det uttrykket ei bru har, enten den er
bevisst utformet eller ikke. Uttryklcet kan være godt eller dårlig til·
passet sine omgivelser. Hausmanns bru i Oslo er ei fin bru i en by,
men vil virke fremmed på Hardangervidda.
Valget av karnkier er avhengig av situasjonen og den effekt man vil
oppnå. En kan gruppere bruc.r etler karakter og deres visuelle
betydning fo r omgivelsene:
•

SevWt utformtd~ bruer
- VllliUdt rnarltantt bruer

•

Bevløiil1-. utfot nede bruer.

- ~r--

Visuelt markante bruer og anonyme bruer er de store gruppene
som det bygges mest av. Her kommer betydningen av kvalitet i
våre daglige omgivelser inn.

llnl<elte bruer e r utformet uten hensyn til det visuelle resultatel.
Dette er en situasjon som oftest rammer mindre bruer. Disse kalles
her bevisstløst u tformede bruer.

Visuelt markante bruer
Dette er bruer som med sin gjennomarbeidede utforming preger
sine omgivelser. De har en klar egenidentitet og får en p<>Sisjon i
folks bevissU>eL Man legger merke til dem når man passerer, og de
brukc'S gjeme som stedsreferanse.r i dagligtale.

De visuelle kvaliteter er verdsatt

p~

lik Unje m ed and re kriterier
gjennom hele prosjekteringsfasen. Brua bør gjs en god bearbeiding
av konstruksjon, form, materialer og detaljering.
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8'*1< /mr, A.sl-Agder,

1%ø.

98

Kongs<Jit'#J' bru, fkdfffort,

1949.
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MinMS"nd brv... Akushus,
1959.

Str;nw;tem bn.r4Stimn1ga,
Ro~11d. 19n.

Strihtagbnt mn1 msidig

t411: shipu bQla:r:st mot 1S-iJo.-

onleggcne til høyre. Not

h"Y""
"'" ' """lor/Nl{esltnetnlle gill !tnto okl tl'S""·

"

100

Sbxen bn
V(l.lTe, Aus~:1J;Hyllestad,
foto; Bi~rr der, 1951.
,6
JlltfiJ.ig
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B<rg'1'ljtn1 brv, Opp/ru.i 1987.
fitt SJ'Of"· Topografish fortsord runshliggjordt en hannonisk spenninnddiug. Bjdh-us form bunk vær1
gitt bedft'omf.:1nke.

Plat~ i

El mrsftnkr.
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Store bruer og bnie.r med meget s."'Preget utforming blir gjeme
monuJ'lletl!;>.\e, er !anc!e<!'lerker og dominerer sine omgivelser.
I'jordkryssinger er f.eks. alltid monumentale i kraft av sin størrelse
og dominerende plassering.
For slike store bruer er plassering i landskapet og valg av kon·
struksjon og proporsjoner særlig viktig for det endelige resultatet.
Dette bør veie like tungt som økonomi eller det rent statisk opti·
n1ale.

Disse fo rholdene må ivaretas fra første fase. Ei monmnental bru
kan være e11 berikelse for omgivelsene, dersom plassering. utforming og fo.rgesettiJ1g ivaretas.
De monumentale bruene er en relativt liten gruppe i antall, men
deres betydning i foll<s bevissthet og for stedets identitet er desto
større.

Knsls-unJb~

1()4

Finunion*, 1977.

Sortfønd bru. Nonl1rt1d,

1975.

Bmt harm spozsh$ fomn og
dominåer sinr omgzudser.

Helgelilndsbrwr, NonlLtnd,
1991.

Ko""1Dm ve11il11/nåius mel·
lom tdmote hadilt restilltrt i
~li nida mer degtutt bru.
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Kltr1nsund bru, .Rogalaud.
1955.
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Anonyme bruer
Ei anonym bru dominerer ikke smc omgivelser. Den underordner
seg sine omgivelser og inngår som en del av en større, kompleks
sammenheng.
Karakteren er gjerne valgt fordi andre faktorer i omgivelsene skal
framstå som det man legger merke til, og denne typen bru må derfor tre i bakgrunnen i visuell betydning.
Dotte kan være et riktig nivå f.eks. i en bru-•'e<l-bru-situasjon. eUcr
i en serie av overgangsbruer som kommer teu etter hverandre. Da
kommer inntrykkene med korte intervaller, og det vil bli •hel<ti5k•
med bruer av forskjellig karakter tett innpå hverandre.
Men delte betyr ikke at kravet W utfonning er mindre enn ved ei
visuelt markant bru. Utformingen og detaljeringen bør gis den
samine omtanke.

Alle bru<.,. har en egenverdi gjennom formgi vingen, også de anonym~ anlegg.
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Ov"ll•ng<bru ixi E65 vnl
OrWngcr, 5tfr..Trø1#kla.f_;

1985.

fu anonym os; tnktl pla~
bru med tn tOlig, t-tørbeidtt
11tfer!11i1Jg som hn gje11tas

ofteitt~n.
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Gangbru n"'11 Flatasot, Sør-

Tr'11idctag.
Verlilill.kitn."Ylhtrtn gir br11a
ti; fin~I.
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Bevisstløst utformede bruer
Dette er bruer som er planlagt og bygget u ten noen spesiell om tan·
ke eller bevisst fo rhold til plassering, utforming eller visuelt
uttrykk. Det eneste kriteriet bak slike anlegg er kravet til økonomi.
Ønsket om «fort og billig» preger beslutningene. Man har vært
likegyld ig i forhold til den visuelle siden av det endelige resultatet.
Bør vi bygge slike bruer?

Ojupasundet bru, Horda·

land~

1991.

Denne kollStruhjone:n t.iar
lit< hcld;g for ddte lin1eplleggd, terrengets
~
btgmtsnmger i p
Vig,

t:;;

""pil;ir. Dlttt n: il!d

KunM l rntn bt"lfyttd en
sprn'!?"'-rbkonstruksjon i
stedet.
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8.

Formingsideologier
Når pr05jektering av ei bru starter, må en samtidig velge hvilke for·
mingspnnsipper en skal jobbe innenfor. Forholdet til estetikk er
nært knyttet til holdninger og idealer. Dette "il prege prosessen og
samarbeidet mellom ingeniør og arkitekt.
Estetisk bearbeiding kan gi sv01rt ulik! ytslag, alt etter formingsi·
dealer, holdning til ~pynt•, materialbruk, valgt samarbeidsmåte
mellom ingeniør og arkitekt, h\10r i prosessen dette kommer i1'n og
økonon1iske forutsetninger.

Vi h ar valgt å definere 4 hovedretninger av fonningsideologier,
hver med ulike krav og idealer. Disse kan defineres som:
•

Bearbridet utforming

•

l·Iistoriserende utforming

•

Konstruksjon som e:."1.t->tikk

•

Påpyntecle bruer

Alle retningene innebærer en bearbeiding av detaljeringen, men

etter ulfke idealer.
«Bearbeidet utforming>> vil være den største gruppen med sn1å og
mellomstore bruer. Målet e r ~ gi brua gode proporsjoner, god detal·
jering og bevisst materialbruk.

«Historiserende utfor1'11ing• lla.r 1-Ustoriske idealer" men kopierer

dem ikke direkte. Tradisjonelle motiver gis en ny utforming.
•Konstruksjon som estetikk• er de spenstige bruene, der selve konstruksjonen utgjør estetil<k.en. Dette krever mer spektakulære ko11struksjoner.
•Påpyntede bn1er• har fått visuelle effekter som f.eks. bearbeiding
av ovcrtlate.r u;i\ hengig av fur1ksjor1S- og ko1\Struksjonskrav.
1

Det er ikke kLve og entydige skiller mellom disse retningene. Over·
gangene er flytende, og ei bru kan ha tilknyh\ing til llere fonnings-

ideologier.
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Bearbeidet utforming
Dette er den hovedretningen som er mest aktuell for de fleste m in·
d re og mellomstore bruer, som utgjør den store bru.massen. Bearbeiding av et bruanlegg bør skje i et nært samarbeid mellom bru·
ingeniør og arkitekt tidlig i planleggingsprosessen.
Bea.rbeidingen vil først og frems t være knyttet til;
•
•

proporsjoner i konstrulesjonen
bruO'·erbygn.ingen. kant.avslutninger-

•
•

pilar
I.and.kar

•
•
•

rekk\-erk
terrengtilpas.ning
lyssetting. farvesetting

Bruanleggets vi.suelle uttrykk kan heves fra å være av •s tandardkvalitet» til å bli et harmonisk byggverk med gode proporsjoner,
god detaljering og bevisst materialbruk. Oe bearbeidete detaljene
understreker og fors terker konstruksjonens uttrykk.
De viktigste faktorene for det visuelle uttrykket; linjcpålcgget, konstruksjonen og komposisjonen, ~ ikke være endelig fastlåst før de
visuelle konsek\renser er vurdert.
Bearbeidet utforming er ikke e t ettertiltak som kan henges utenpå
et ferdig prod ukt. Det er først og fremst en hold ning som følger vår
tenkemåte gjennom utformingen av alle detaljer i prosessen.
Nidnreid bru, TrondheinJ,
Sør-Tnnuhbg.

Eu enkel, meu gjnrnonurrbeidet og fi11fornt. PJlllreu.ts
ft.7r1n og rnøtet md onTbyg11irign1 .tr gitt omtllW.
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~utfll .,_~ul

Sl""J<. Hal-1992
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Kulw:ri i Sta<.Wiger. R.og:;r

land.

f.nkd ox fllfOUf111 utfarnw1g,
der tktaljrnr u godt ivarr·
tatt.

ll4

Historiserende utforming
~le formingsprinsippet har en tilknytning til det historiske form-

språk. Tradisjonelle motiver er ikke kopier1 direkte, men har få tt en
ny og moderne form, og moderne materialer er brukt. Forankringen til nAtiden er klar, samtidig som den historiske tradisjon os de
kultu ralistiske verdier er representert.
Fornllngsprinsippet er gjen1e valgt for ~ gi brua en tilknytning til
karakteren i omgivelsene eller andre visuelt sterke elementer. Disse
formingsidealene tigger da som en del av premissene for .I gi brua
tilhørighet til stedet. Denne fonningsideologien er særlig aktuell i
byer og i spesielle bygningsmiljøer.
Det arkitektoruske uttrykket er en sentral del av konseptet for brua,
og det krever et ruer! samarbeid mellom bruingenior og arkitekt

gjennom hele p rosjektet. Et ski!L<cprosjckt/formingsstudie setter
gjerne de visuelle kriteriene for brua.
Uttrykket blir dermed en av premissene som er lagt tidlig i pro·
sjektct, og som den videre prosjekteringen støtter opp om.

115

Bru, over Sei11t1t, P<h'i.-t,
Ftonkrike..

Moåtr11t 51fflki>ssibru.
Foran pilttrt.n o- det plassert
t't1 ltdgensltltt;r.

f.tlødemt hybru i Verona_. lt11,lia.
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Albgrliu brua, Kilrlsrnl1~~
Tysllami, 1986.
BetonKJJ{ate pd $.14/butr,
8ni:i. har elle de klas.siste
4

de1ne111me, S<mt 1~ering
at' lmtdlau og buefønu i
speruten~. RustiJ:h landk.:Jr

og JR1arerder ma!ri.ier tr

hruki. Ktmtavslutning o;,
IN-Jm;gelauentn. Brua htv
ogsr1 P4PYJtleM i:lrnuntu i
form at1 d:ulphmr.

l'l/1ttaloo b:ru, London. Siorbritanniu.
V•lg "" prop'"'ionzr for
bt1e~ sptnn og ptltt.r Mr hrs-!Oriskt [orlrifdtr.
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Konstruksjon som estetikk
Her er det statiske system optimalisert for å oppnå spenstige, elegante og dristige konstruksjoner. Dette er ingeniørkunst på sitt
ypperste, der selve konstruksjonen er grunnideen i estetikken.
Spektakulære konstruksjoner, som hengebruer, skråstag, fagverk
og buer, er inspirerende utgangspunkt.
Konstruksjonen er be.>rbeidet ut o ver det s tatisk optimale for J
oppnå økt eleganse og spenstighet. Dette kan f.eks. for skrastagsbruer bety at tårnene dras litt lenger enn strengt nødvendig for å gi
fonnen nok vertikalitet. AU detaljering "'' konstruksjonen understreker bruas visuelle ide, og kreftene i strukturen er lett lesbar.
Brua får en nøktern og ærlig karakter, der det er helt uaktuelt å
henge på noe «pynt• til slutt. Men både konstruksjonen, en be.>rbeidet og forfinet detaljering, materialbruk og fargesetting vil
understreke bruas sterke egenidentitet.
Skan;sund~t bru. Nmrl+
Tr"1Ultlag. 1991.
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JJ9

Ainfoss bnt, A"'t-Agder.

1914.

Bnr Otter Xinns,
ff'tlltb'ike.

120

Paris,

Rh•nt11n.d bn1.
V<>1fo/a 1952
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/\fjuml.RJm bru, Buskmul,
1913.

Dru Ml1tenmtisiz Bnat. C.Ømbridgt»St01britl'lnnM1~ 1749.

Konstrubitnlm ble opprin11tlig holdt $llm:lntn 11ten eu enes~ 511ik ø' eller $knle (dDnu
mtUIU't). for 4 tttlSIØtt bruos himrntliglld; rt* tn(Jlf '1(11 i siu tid fro h{)t'1'andrr. Mm
forSØkrl pel 4 stne den sammen igjen .slø f61. og num n1dt:e bmytte seg av skrue1-.
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Vippebnt over ka11Øe1 1~ i
St. Cøtluuine O,ck~ l..o1tdon. E11gl.a11d.
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Påpyntede bruer
Det er en

v~ntlig

forskjell m~Jlom en bearbeide! utforming og ci

påpyntet bn" En pilpynting gjør bruk av rent kosmetisk behand·
ling av overtlater, ornamentering og visuelle effekter, sorn er hell
uavhengig av funksjonskrav eller konstruktive krav.
I prosjekteringen av slike bnter står arkitekt eller kunstner på ett
vis friere i sitt samarbeid med bruingeniøren. Den estetiske
behandlingen av anlegget legges gjeme utenpå konstruksjonen og
er er1 visuell 1na1lipulasjon med fom1cr1 nmteri.aJer og effekter. Be.arbeidingen bærer derfor ofte preg av å være ettertiltak.
Ele.tr.mtlmt i Ne.derlattd.
Førgeselti1tg og bruk J17)
matriser ulgjur hovtdele-lftf'tlto i.e i be.1 rbejdi1:gei1 av
de1r11ie brutf. 'fil tross-for at

b:rJm n- A.TI1n1, u det 6e11ytteJ
prefabrikm,, rffte ek:metn i

/amstn1k:;j1111rn. D<tk 1"m
nrre vaush.tig i komblnere.
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Denne fo.r mingsideologicn kan utnyttes positivt til en formgiving
som er utover det rent fu.n.ksjoneUe og nødvendige. Men den kan
også invitere til mange rare påfunn og «bløtkak~ekter• som ikke
vil holde seg over tid.

Å legge opp til en planprosess der arkitekt/kunstner kommer inn
så sent at kosmetisk behandling er eneste mulighet, bør unngås.

Elt·,11mtbn1 1 Ntthrland.
Pwn~•I( tr gitt tn form•••• <r ll<lt UQL>ltrngtg.., f11nb}C11Skr11Dtne. fcmncu tmiler
og""~'""$' F11~ttingm 11tuferslrektr ~4 dtt iooulig,t!. t;Mt •nMke 'O'isktl wl, o.g
b""'1114r ,_. 1f.1)'Snf av lyse t rebznrrrr Dettt1:1tn u.rn J1101S01nt en $lut1d, 11ttn t:1'I db
•" ltf M.'t'f' lid.

"*'

Ort" ,001 l<ukf. mm NUyl:ket a dd lkkL.

r
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9.

Formingselementene
B~r består av relath"t få elementer sammenlignet med I.eks. byg·
ninger. Dett<' er en begrensing, samtidig som det åpner for store
muligheter.

Grunnleggende form· og konstruksjonsprinsipp har vi i et kjent og
begrenset utvalg. Men videre bearbeid ing av detaljene gir utallige
mulighetl'r og stor variasjonsbredde.
Ei bru best<lr i hovedsak av folgende formi ngselementer.
• Kono.lrubjon og komposlsfon

•

Pl'oponjonc

•

M•~lhruk.

•
•

Londbr og pilar«

td<stw

Qn..,.ert>ygnmg

•

nm

•

RcU:verlr. og: utst}'T
hri;•, belysl\ir\g
Andre, mindre elenlcntet

•

•

Uansett bru type vil en bearbeid ing av proporsjonen<' og detaljene I
elementene forbedre bruas utseende. Hvis dette ivaretas, vil brua
framst'1 som et gjennomarbeidet anl'U.
Dette betyr ikke at enhver kombm.'5jon av •'elformede del.1ljer ••il
gi et vellykket resultat. Utfomungm av aDe bruas formingselementer må samstemmes mot hverandre, slik at manoppn;lr en harmonisk helhet, og ikke en '<lapskaus• av enkelt-faktorer.
Under utvtltlingcn av dett<' analyseres h''ert element ved å se pil
muligheter for god formgivning, alleniative løsninger og de vi.su·
elle konsekvensene av hver type.
Dette gir bruingeniøren/ -arkitcktcn økt forståelse for de visuelle
sidene av hvert av bruas fornuJlgclementer, og utvider vårt • voka·
bular>o av muligheter og losnmgcr.

En slik tilnærmingsmåte synes å gjøre det lettere, heller enn van·
skellgerc, ;l oppnå den primære målsettingen; at brua skal være
strukturelt, funksjonelt, okonomisk og estetisk optimal

127

Konstruksjon og komposisjon
Ei velproporsjonert bru er et resultat av en helhetlig utforming.
Valg av konstruksjonstype med tilhørende proporsjoner er den viktigste faktoren for å oppnå et godt resultat. Oette bør avspeile seg i
planleggingen med hensyn til d en tid, de fagfolk og d e ressu rser
som benyttes til å vurdere nettopp dette.
Estetikkcll ligger 1 stor grad i valg av en konstruksjon som gir harmoni og orden. Valg av proporsjoner. dvs. spenn-inndeling. dimensjoner på bruoverl>ygning, pilarer, landkar og "'-t. tårn gir bruas
komposisjon.
Ei velproporsjor>ert bru bet)-T at alle elementer vurderes i en helhet,
som gir den O\'erord nete komposisjonen. Tette flater og åpne flater,
lys og skygge m~ utformes i harmoni med hverandre.

Ofte er det små justeringer som skal til for al et bruanlegg endres
fra A v~rc mislykket i formen til å være et harmonisk hele. Dersom
brua har feil proporsjoner, kan ikke dette rettes opp ved f.eks. å
sette på et non rekkverk.
Prinsipper for Inndeling i harmoniske proporsjoner kan være av
god hjelp \'ed utformmgen O\' ei bru, og man kan unngå å gjøre de
verste mistak. Noen a,· de viktigste er nevnt 1 neste avsnitt.
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Ne-.."'SJlttd.ei hrw nrd!oru Na
og fklgØY", Htåmm,
1957.
t u]Wtt mustniksjon og
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i.Ylsa. Foto: OJt R: Østtiy
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Repetisjon av like elementer gir orden og rytme, som er visuelt
godt. \<len altfor mange repetisjoner gir ossi' monotoni, og kons truksjonen kan miste spensten. Der for mange repetisjoner oppstår, kan de brytes av andre fonnin~ lementer. F.eks. kan scilings•
løpet markeres med et større spenn.
Men også her gjelder det å bruke slike muligheter med fintfolelse. I
de fleste situasjonei- og omgi'-els« blir~ som regel mer vellyki.ct
Autvide etl spenn i konstruksjonen, enn å -slå på stortromma• og
skifte konstruksjonstype, til f.eks. skråstag.
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Bruer med asynunetnsk •·ertikalkul"\-atur er vanskelig å lese visuelt
godt. Skrå o»ergangsbrucr krever en utforming som tar hensyn til
bruas helning i vertikalplanet. Valg av brukonsirulcsjon blir derlor
meget viktig. De fleste slike bruer ser dessverre ut som om de har
falt ned p.i den ene sida.
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Proporsjoner
Det er et nesten ubegrenset antall m ulige variasjoner i proporsjoner
og fow, SOO'I igjen gir store muligheter for å gi estetiske forbed ringer til en valgt konstruksjonstype. En viktig karakteristikk av
en vakker konstruksjon er at den har gode, harmoniske proporsjoner i høyde, bredde og dybde.
De viktigste forholdene for de fleste bruer er:
•
•
•

•

•

Spenninndeling
Åpmng...,.. høyde/bredd~fothotd
Spennvidde i forhold til konstruksjonshøyde
Konstruksjonshøyde i forhold til frihøyde
PiJarcr og landkar i forhold til brua son' helhet.

Proporsjonene skal gi inntrykk av harmoni og likevekt. Samspillet
mellom f.eks. bruoverbygningen og pilarene har mye å si for bruas
uttrykk. Pilarene bærer bruoverbygningen også visuelt sett. De bor
derfor se ut som de er i stand til det.
En optimalisert, teknisk konstruksjon med en meget tynn pilar kan
virke avskrekkende og utrygg for brukerne. Dette innebærer at det
i enkelte tilfeller kan være nødvendig å justere pilarens utforming,
slik at den tilfredstiller brukerens visuelle krav.
Professor Fritz Leonhardt har i sin bok «Briicken. Bridges..• gitt
mange tomm elfingerregler for harmoniske proporsjoner. Vi har her
skissert noen av de viktigste , samt noen som er bygd på ~\lass<?r·
rnans artikkel i •Bridge Aesthetics around the World•.

Ved fJ. sparH er det bedre
nted d ulitt antsall spenn

am d likt ••11"11. D<j!esr.

bn1er vinner ogsi pi 4 hOI t'-f
tlnrt •ltrykt hiwcdspom og

karten sidespmn.
Øverst: 'fn spmn kggtr
bn;a mer 1 ro, og rcmunef

vndrT bn1.>1 f.fr passere.
Nederst: To~", .btn tr.rrt
visudt usWbJlt, og p:Turtn
Sp/itttr ronund undt'r ltrult,

\:•

..

,.

••..:.:;;::;; "..
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Øre.rs.t. Ulikl antall Sprnn øtr uliX lengde gir godt ptD;X'Njui1cr.
] nud.Jen: Likt autllll Spenn øv lik le11g~ gir en stiv 0$ li'e tltgant fornt..
Nederst: tJ.f langt spmn gir"'" dper1og li1fhg $ituasf0n under bru(I. Men dstn t1trlikalkunvt11r bfir leggts iun, slik al br1ill ikk framsltfr sq,11 tn stiv plank.

~n;t.: Korte Spinn gii- t'n ocgg RU pik.rer. Brua ~tktr /røy og oppslyltl~t.

Nederst: 51tl'f'Tt sptn11 og goJ" pTOJ.v.>r5JOlleTgir ø1dpnti·eog1r1u hansautal virkning.
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Cmgbnr ava f'eraeien, Skeds111a. 8ruJS f4r rn k.mtt·k form p!i grunn av at J·ettt lirntrel.,_
jelår ubrukt du det kret't'S tn smidigere linje{ørit1g. lnntrykfd er fo.rsr*l rettet ()PP
tin/ lmik tro pilgrer
etl særtgeu ulformiug. Mrn 4et blir Wx gcdl. Foto:
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De fleste bruer blir av økonomiske grunner for korte. I stedet legges vegen på s tore fyllinger, eller deler av anlegget blir stående
eksponert.
Det 6nns altfor mange eksem pler på landkar som står som en demning i landskapet, og omgivelsene får unngjelde. Landskapsrommet må få gå konti.nuerlig under brua, slik at elva får beholde sitt
naturlige løp og strandlinja blir bevart.

.." .." ' .··
. ..:::;,
\

1.Anl.s.ktlp.:;ro111met forblir
lpent og sanutta1l1o:gL'1uh

am.der brua.
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Ei bru kan også •demme opp• landskapet ved at den blir for I.av.
Det kan skyldes at konstruksjonshøyden er for stor i forhold til
høyden over \•annflata, eller ~t pbsseringen av pilarer er uheldig.

Dette er forltold som bor påpekes og bearbeides tidlig i prosjektet,
slik at alternative konstruksjonsformer kan velges eller at komposisjonen bearbeides. En senere bearbeiding av de mindre forminbS·
elementene kan ikke lose en slik siruasjon.

139

OærgangWni ,,_ E6 pil "'li inn til Tnmd!U'im.

Pilaren~ er altfor

tyrinr i forbcld til dm 11,1rgr ottJ·byguingtn. lift gttnSligert! rertif:D/.
kut'V11tJ1Tog slan.lzte bnt kunne nr.rt ønskdig.
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Materialer og tekstur
Valg av konstruksjonstype er ~bare et valg av kostnad og b)·g·
getekn1kk. men like mye et valg av materialer og uHrykk. De enkel·
le mnterialcr uttrykker en bæreevn~ og styrke. Et hvert materiale
har sine tilhørende prinsipper for fornt, og formen må kom$pon·
dere med materialet. Stein og tegl krever andre !ormer enn stål og
betong.
M•terialer og tekstur må altså vurderes i forhold til det nsuelle
uHrykket en ønsker å oppnå.

Det tigger store mutighetcr i .l kombinere flere utike materialer.
Krav til vedlikehold og hvordan materialet tåler aldring er ogs;l cn
del av denne \-urderingen.
Situasjonen og omgivelsene vil også være med på å bestemme
materialbruken. Materialbruk og fargesetting er en viktig faktor for

å oppnå stedlig tilhørighet. Betongelementer og plasstøpte bruer
har alle muliglieter for en betydelig grnd av bearbeiding av over·
Oatcn.

141

Tre er fo reløpig lite benyttet, men dette er et materiale som kan gi

spennende .konstruksjoner og god stedlig tilpasning.
Treverk, dvs. limtre som oftest, kan benyttes både i konstruksjonen,
som rekk'·erk, i tårn og i overbygningen.
Treverket kan beises eller males, og har en overflate som i de fleste
sammenhenger vil oppfattes som positiv.

Dolsu;d gangbru, J\-Sosj.Jai,
fo.;ordland. 1991.
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Bruoverbygningen
Bruoverbygnmgen.s fonn bør være med på å prege utfonningen av
de andre elementene på brua. Ei hengebru og en fritt frambygg·
konstruksjon er visuelle motsetr\inger, og detaljeringen bør derfor
ikke være den samn1e.
Et bruanlegg sic.il være i harmonisk likevekt, ikke bare med omgi·
velsen<>, rn<>n ogs.i med seg selv.
Bruk av kantelementer kan være gunstig for å gi mulighet til å reful
opp nedboyning og uje•-nheter. Kantelern<>ntet 1...in gis en spesiell
form eller overflate.

Som regel ,;1 ei bru med slank overbygning~ bedre ut enn med en
kraftigere Uttrykket kan modelleres med lys- og skygg~irkninger
for å øke den visuelle slankhet. Utfonning av kantavslutningen e>'t.
kantelementet og bruk av skråflater vil gi dis.., effektene.
Kantbjelkens fo rm og høyde velgeseilcr hvilken effekt man ønsker
å oppnå. Noen eksempler er vist nedenfor.

Myb 00t'1X'l"g"' ~lf miudrt '1&11t'lntt!t

stygge... og br1111 nrktr lelttrt,

144

~ rrlldfnrs
- dm""""""
/hkn.""
~.... virta ktt...-..

Rundt kalueltmenttr gir e11 nrriøbc.f
&k!JS3"· Br11a pr ert myk avslutning.

Sbd5tilt kantattSINh1ins gir ai ,,.,,.k

f1at~ 11n4tr """1.

°'fl•m bnt ~ E6 ool
fia,U!',

lfinlmlllt, l.992~

Fotoc Of< It Østby

145

Landkaret
Landkaret, bruoverbygningen og sideterrenget skal fungere i et
harmonisk samspill. Spennvidder på brua, plassering av landkaret
og u tforming av sideterrenget må v urderes slik at hele anlegget blir
en harmonisk komposisjon.
Utformingen av landkaret er vesentlig for hvord an brua får kon takt
med bakken. Landkaret er overgangsonen mellom bru og terreng.
Det kan enten gjøres ~usynlig» ved å trekkes helt inn i terrenget,
eller markeres som et selvstendig element. Utforming av landkaret
og vingemurene er vesentlig for båd e terrengtilpasningen og hvord an bruoverbygningen skal virke.
Materialbruk og overflatebehandling er viktige i utformingen av
landwet. Ved bruk av matriser og nødvendige støpeskj0ter må
alle forhold rundt dette planlegges, slik at d en ferdige overOate blir
som ønsket.
Utforming av fuger og Jageravsats bør også vies oppmerksomhet,
slik at skjemmende avrenning av 0\1erflatevan1l unngås.
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Pilarer
Ulil< utforming av pilaren gir forskjellige uttrykk. Pilarene er en
viktig del av bruas egenart og form. Valg av type eller form på pila·
ren gir derfor en viktig del av variasjonen i opplevelsen av brua.
Søylerader, enkle eller doble, gir konstruksjonen et lett og luftig
preg fra alle vinkler. Men en «skog» av søyler kan også gi et rotet
i1mtrykk. Valg av søyle(orm er derfor avhengig av den effekt man
ønsker å oppnå.
Skivepilarer gir variasjon i opplevelsen, da de er slanke sett fra
s iden, men danner en sammenhengende veggflate sett i ,rjnkel.
Dette kan gi en spesiell effekt særlig der linjepålegget er buet.
UllN: typ<T pt"!Mer gir ulib?
rirutlle tffekler.
Fra H4ndbok0l0 «Vegm i

Llnd;k•J!tl· sidl 45.
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Pilarenes antall og innbyrdes plassering avpasses konstruksjon og
landskapsformene. Landkaret og pilarene bør ha samme skjevhet.
En må også ta hensyn til forhold som isgang og varierende vann·
stand over året. Noen ganger er bestemte plasseringer av pilarene
umulig grUJmet spesielle isforhold. Evt. isbrytere på eller ved pila·
rene er også en del av det visuelle uttrykket.

148

Pilar fra br1l ved l\'TH;
Trondheim.
Matet n1ello1n pilar og st4'·
platebærer er >mekkerl og tle-g•ml urfart.

Det «dale- analel ttr.der
brun u itttnlart n:ed bnr
st~'u.

I.
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Mo~brutr.d
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oærgmtgu . ,Wa/risa;
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uflJ'ykk.

Gtn~r110, Tr<mdham, Sør-Trøndelag, 1902.
En •skog" PV søyler kan

ogs4 ciære tn kirllitet.
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Tårn
Tårn på bruanlegg har lange tradisjoner. Tårn er som regel konstruktivt betinget, som for hengebruer og skråkabelbruer, eller
funksjonelt betinget, slik som f.eks. trappetårn eller betjenings- og
maskinrom på klaffebn1er. I helt spesielle situasjoner kan t.'\m også
fungere som rent dekorative elementer.
Statisk betingede tårn bør bearbeides i form, p roporsjoner og tverrsnitt. Dette er viktige sider av bruas uttrykk. Ofte bør tamene gjøres
noe høyere enn statisk nød vendig for å oppnå økt eleganse og
spenstighet i uttrykket. Både funksjonelle og dekorative tårn utformes som et eget element på brua. Det ar kitektoniske uttrykket
u nderbygger bn1as hovedform og uttrykk.

•
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Batkt bnt, Trond!Jrim,
Sør·Tm!df'lag" 19'19.
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Rekkverket
Rekkverket er forst og lremst et sikkerhetstiltak og mA utfonnes
slik at dette blir ivaretatt. Samtidig er del også et av de mest synlige elementene på brua, både for fo tgjengeren og bilisten.
Brurekkverkets utforming er avgjørende for å iv;ueta opplevelsen
av landskapet og utsikten til det man passerer over. Ofte er det virkelig flotte glimt nedover en elv, dal eller fjord. Rekkverket bør derfor utformes med tanke på å ivareta dette, I.eks. kan den tette
foringsskinnen erstattes av to profiler med åpning mellom.
Rekkverkets karakter er et av hovedelemetene i bruas uttrykk. og
gjør den lett cller tung, åpen eller lukket, påpyntet eller bearbeidet.
Det bor også gjenspeile om brua ligger i et område for veg- eUer
ga tearki tek 1u".
Standaro rekkverkcnc er i seg selv ryddige losninger, men de pas·
ser ikke inn i illl~ sil\lasjoner. De skiller ikke mello m de ulike omr~ 
detypene, og har en utforming som i uttrykket helst er tilpasset
veganlegg Mangfold og variasjon er i seg selv et poeng.
Bronormalene bor derfor definere funksjonskra,·ene for ulike has-tigheter og omrAdertyper. Krav til trafikksilJ<erhet betyr ikke at
standardlosninger er den eneste mubge detaljeringen av el anlegg.
De funksjonsl.rav som ligger bak normcr1A! rekk\-erk, kan oppfylles
også med andre utførelser.
Gjennomg<lcndc bruk av samme rekkverk på både veg og bru fjerner effektivt forsl;lclsen av bruas struktur. Vegen fortsetter ubemer·
ket over bn1a. Opplevelsen av at man er p:l ei bru, blir redusert til
fra\rær av sid e-terreng.

Måten brua moter omgivelsene på, er derfor meget viktig for opple-.·elsen .,, den. Dette er et punkt der o~ ulike rekkverkty per og

-krav mates. Dette har dessvem:! of1P vært mer preget a\1 improvisasjon enn av planlegging. Det enkleste <n kan gjøre for~ sikre god
avslutning av brua, er å gjøre brua lengre eller benytte slakere skrå·
ningsutslag pi sidene, slik al en i storre gr.id kan unngå behovet
for vegrekkverk. En oppnår dermed bedre tilf'1'5ning til terrenget
og slipper vanskelige o,·erganger mt'llom ulike rekkverkstyper.
l'\ettopp avslulnmgcn av bruas rekkverk er tradisjonelt viet stor
oppmerksomhet. Det har ofte vært benyttet massive rekkverk over
landkar, og en a1men type, f.eks. et åpenl sprosserekkverk, på selve
bruspennet. Rekkverket kan også avslulles med en markering gjennom en stabbe eller med spesielle lysmaster.
Bruer med krav td adskilt gang/ sykkel<-eg og kjorebane får ofte Ire
ulike rekkverk pga. ulike ftmksjonskrav. Dette '~' gi et rotete innITykk. dersom det ikke vies Sf ;ieJJ omtanke ved utformingen.
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Støyskjermer på bruer eller beskyttelse>erekkverk over jernbane
må utformes som en del av rekkverket og planlegges sammen med

dette. Såpass boye og dominaende rekh·erk er særlig krevende.
Støyskjerming krever lette rekkverk, noe som ofte vil gi brua et
uønsket tett og mass1vl preg. I spesielle tilfeller kan del være aktu·
elt å beny-tte plexiglass. o>erylplater. el.likn., men en må regne med
noe mer vedlikehold, f.eks. spyling \'ed anledning.
Fomringsoppgaven ligger ogs;l i overgangen mellom det vanlige
rekkverket og det strekket som skal ha beskyttelsesrekk,·erk og evt.
i overgangen til vid•re støyskjerming p.i land.
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EJT!W"'1&<>1 bru, KDng$Vi11ger, Hedntark,. 1991.
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Kuruds11n.l bru" Kongs;,iingtT, Hnimari:, 1991.
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Utstyr
l'å samme måte som hele bruanlegget har sille O\' erordnete for·
miJ\gsprinsipper og krav til visuell balonse, så har også de enkelte
utstyrsclemcnter sine egne krav. En god estetisk utforming av brua
kan odclegges gjennom en dårlig planlagt og tilfeldig bruk av disse
elementene. Dette gjelder spesiell felgende:
•

Ly~'>IOlpt-r

•

Lodq;jn'd"

•

SIJltpoculer

•

-

•

llagg:stmgw
Va.nn.t"inp
(O<

Disse elementene bor sees i sammenheng med æsten av anlegget.
F.eks. plasseres gjerne lysstolper med optimal avstand uten hensyn
til bruas utforming eller h\•onlan plassenng og focmgi,ing p;horker helheten i anlegget.
Utstyrsdemcntcnc er vesentlige for hvordan brua oppleves av de
som er oppe p.I brua. All utstyr bor planlegges ut fra en helht>ts·
vurdering. Utstyret ber ha samme karakter og tidstilhørighet.
Mengden av utstyr må begrenses. Slciltstolper, portaler og galger
forstyrrer det visuelle inntrykket a' brwi. Hvis bruken av portaler
er nod•endig og ikke kan utelates eller erstattes med sideplasserte
skill, må portalen utformes be•;sst slik at den fremstår som en
pLlnlagt del av selve anlegget. Varmforsinkete stolper sammen·
bundet i loppen av føringsskinner, er et eksempel på en likegyldig
og uonsket utforming av ll'aiiklcutstyr.
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Farge
Parger er en del av det visuelle uttrykket. Fargeseilingen må ta
utgan~punkt i både bruas form og i omgivelsenes sazrtrekk. Vegbelysning og evt. dekorativ belysning har også en egen lysfarge
som ,.u påvirke opplevelsen av bruas fargesetting.
Farger kan brukes til å manipulerer formen. Man kan fram heve
bruas hovedform eller «male bort• enkeltelementer eller d eler av
konstruksjonen. Utstyrselementene kan samles til en helhet gjennom fargesettingen. En ko mpleks brukonstruksjon kan differensieres og rna les fram ved hjelp av farger og o verfl.atebehandling.
Fargebruken bør ikke overdrives slik at anlegget minner om et
tivoli. Fargesettingen må alltid vurderes både i detalj og i store
trekk.
Betong blir tradisjonelt ikke fargesalt. l enkelte tilfeller kan det
imidlertid være ønskelig å male betongkonstntksjoner eller å pigmeJttere dem.

Ved fargesetting a v stålbruer kan det siste strøket pig menteres.
Dette medfører en sto r frihet i fargevalg
Fordi fargesettingen har stor betydning for bntas uttrykk, bør dette
være med som en faktor allerede fra de tidlige planfaser.
Goltkn Gate, San Frøncisco, USA; 1937.
O..n rod,,,,.nsjt fo'8<" "'"
gitt bnt4 4tI SfT(lrtgel soru
har {Ort til tlt dtn er bliU d
ld•rl •ymbcl f<w V tslkysten
ov USA goeoert11og San
Franci$CO spesiiell.

Fra: Fril: Uotlhard -Briicken. Bridges•.
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Lyssetting
Bruer er et \~ktig referansep1111l<t i omgivelsene. Belysning av ei bru
val bidra til at den framst<lr slik og:s.i når det er mørkt. L:r-s og skyg·
ge er enkle og effektive virkemidler til visuelt å modellere b ruas
foml, og bidrar til å berike o pplevelsen av nnlegget.
Belysningen skal oke både sikkerheten og opplevelsen av brua, og
må ikke virke forstyrrende på trafikanten.
Orienteringslys
Oricnteringsbelysning er utformet utafra hensynet til sikkerheten
og tilstrekkelig synsinfol1J\aSjon også når det er mørkt. Denne
belysningen består først og fremst av generell vegbelysning. men
ogsA av eventuell signallys og varsellys for luft· og sjøfart.
Tradisjonell har vegbelysning blitt pla nlagt u ten spesielle hensyn
til bru.1, ell~r til hvordan p lassering og u tforming påvirker anleg·
get. Veger og bruanlegg er d erfor ofte blitt gitt et fla tt og ensartet
lys på vegbanen, u ten følelse for form eller situasjon. Dette har I
stor grad vært med på å cradere• ul bruene og usynliggjore dem.
En estetisk vunlering av vegbelysningen vil omfatte både l)"Set og
farg<?n på det, stolpens og annaturens utforming og plassering I
forhold til andre elen\t?nter. Det er viktig~ fJ et samspill mellom
den funksjo nelle orienteringsbelysnmgen og evt. ren dekorativ
belysning.
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Dekorativ belysning
Mens vegbelysningen tar utgangspunkl i vegbanens form og
utsirelcning, ,.;i den dekorativ<' belysningen som regel undmtr<'ke
bruas konslrulctive hovedfonn. tUn. kabler, etc.
Dekorativ lys..etting handler først og fremst om effekter og illusj<>ner, og man har to hovedprinsipper for belyoning:
•

•

Å understreke bru.as ho,-edform og gi en opp~·tbe il\ denne tUsvarende
som I d.tply•. t.ko. belysiungav tim.
Å rre.k.k.e fr•m og understreke sider ved brua~ tonn som ikke er s4 ft..'lmtredendc i dnp:lys, gl en anneJ1 Qpp!evelse av bnla enn i dagslys, I.eks-. \·ed å

framheve kabler.

Dekorativ belysning må nøye avpasses bruas utforming og d<'
effek!<'r man onskcr å oppnå. Man må ta hensyn til nær- og fjernvirkningen og lysets farge. ~ kan ved hjelp av filler og optiske
systemer oppnA ulike illusjoner og effekter.
Bruken av dekorativ belysning kan •-ætt tidsbegrenset, og anlegget
kan f.eks. slås av ved midnatt.
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Askøybma, Hordaland 1992.
"Tømmerilog~ lys", RortaniePli, Fin/JJn.d.
Srik døt er l!JS$1ll Itoer broa opp lil namet 'Si!!.
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Gjn11sll1md bru, Kong<vingn, Hldm,zrk, 1991.
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Takmotiv
Tak på bruer er sjelden benyttet. Det er i enkelte tilfeller benyttet
på gangbnter eller lite trafikkerte bruer. Bruer med tak har et
meget sterkt visuelt uttrykk, og må benyttes med omtanke.
Taket beskytter konstruksjonen, noe som forenkler vedlikeholdet.

170

"'*·

'"""'
""""10!
°""""".1861.
_
,,.,
'""""
In ....".wt.s;o.m. g,.,..
l>I< flytut fra V4gl h1 Ulldtørr11tr i 7934.

....
171

Balkonger og utkikks-plattformer
Tradisjonelt sett har balkonger og u tkikksplattformer på !>ruer vært
oppholdsteder. I tidligere tider var bruer gjeme møtesteder. Det var
ofte plattformer plassert over p ilarene eller landkarene, der det på
en enkel måte var mulighet for utvidelse av brubanen. De l>idrar
derfor til økt leselighet av !>rua, selv om bærekonstruksjonen ligger
under '•egbanen.
Slike balkonger gir også mulighet for langt sterkere opplevelse av
elva, dens karakter og variasjoner i \rann.føring.
Inn bru, flfnsbnlr.k. Øster-

rike.
LJtvideJser QV fø'!tl~ danner utJdld:ss.fedu 11tot eim.
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Utsmykning og skulpturer
Kunstnerisk utsmykning av et bruanlegg er en balansegang mellom «bløtkak.,,.-løsninger og det å understreke bruas uttrykk. Bearbeidede rekkver k, fargesetting, utforminger av landkar, artistiske
steinsettinger under brua, etc., kan \•ære positive for br1.tas visuelle

uttrykk.
Men når utsmykningen fjerner fonnen på brua, vil dette kunne bli
et visuelt problem. En skal derfor vise stor forsik tighet med bruk
av dette.
Ankn- brw, Oslo.192.5.
Sa!Tprtgel .steinl:trt#ts'""1v
501n n' utsmykUI mtd
skulpt1.1rer fro 1JCr~ folkte-'Otr.tyr av Dyrt Vaa. Skulpturem, her a~ Kvild>jøm

Ko11g Valonon og prin5t:r
stn, markerer pS e11 fin måte
anslutningtn øn brw.
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Br!< Ml Dud<&båld, T,.tlollll

i,.,.,.

~ ",,,, "1
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Navneskilt på bruer
Navneskilt pi\ bruer har en lang og god tradisjo n. Alle bruer er gitt
et naVJ\, me11 i de senere åra har få fått na\•neskilt. En markeriilg 3\'
bruas navn er viktig for å gi den identitet.
Skiltene ha r gjeme gilt opplysninger om bruas navn, lengde, byg·
geår, konstruktør, etc.
Navneskiltet kan være relativt stort og plasseres slik at også de kjørende vil o ppfa tte bruas navn. Dette vil markere stedet og gi den
reisende et referansepunkt. Krysningen av f.eks. elver er naturlige
referansepu nkt som •il dele strekningen i etapper.
1 andre tilfeller er d et mer naturlig med et mindre skilt. Slike skilt
kan som regel fint innpasses i rekkverket, p<l landkor eller c•"t. tårn.
Navn, byggeår, etc. kan også preges inn i betongen ved bruk av
matriser i formen. Delte er vel det mest tyverisikre -skiltet•.
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10.

Visualisering
Visualisering av virkningen av bruas form og plassering i landsl:apet er et vcrktoy for planleggerne og viser de besluttende organer
og ben:lrte parteT hva de sbl ta stilling hl. Analysen bøT \'Urdere
bruas visuelle egenart, tilstotende anlegg og tilhorende landskapsinngrep.

Visuelle analysemetoder
En analyse kan vurdere anlegget etter ulike kriterier. De vanligste
anal}'ser1e er;
Synligh~yse

Den besl.rurer bnw.s infiuemotn:r-.id~" d\"S. h" or bnui 'il \"a"ff 5)-nll~ fra aig
hvilke omr.\dtt "'OUi pi.~. f.4!'4- boltgom-rld« i fta!rhden. \•egen mol
brua. og an:..1lmc und erbr~ Analysenkano~~ på silhuett·v1rkn1ngcn av
brua i /orh01d til fjern- og n.X-r\rtrkrungen. saml horlson tlin~r til fatgrtmn.
mellom-og bokgnmn_

A.na.JyM av bnlu utforming
Dette- er m vurdering:..,,. de visuelle konsekvcmiene av konstrul.:sjonen (evt.
nere brut)'Pl"") og and.re forutsctntnger 50J)1 bor legges til gn11m roe videre
pn:)SjektuiJ1g

Presentasjonen av analysen må være lettfattelig og lett lesbar, da
analysen er en del av beslutningsgrunnlaget for folk u tenfor prosjekteringsgruppen, f.eks. politik...e.
Blir en analyse for tungt tilgjengelig og u ten klare oppsum 1~ring
er / konklw.joner, er d et stor sjanse for at beslutningstagerne ikke
finner tid til å sette seg inn i analysen.
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Visualiserings-teknikker
Presentasjon \-ed hjelp av pen.pektivtegninger, fotomontasJCr,
modeller, •>le. bør \'ekUegges i prosjekteringsfasen. Tredimensjonal
framstilling beskriver løsninger og ko1~kvenser bedre enn del
ordinære planmnlerialet, og er langt mer lesbart, både for beslut·
ningstagcre i kommuner, \'egvesen og publikum.
En visualisering representerer en minimal kostnad i planprosessen
og bor være en selvfølgelig del .,. prosjekterings-materialet.
IM er mange ulike teknikker for visualisering, og de mest \'anlige
er kort beskl'l?'·et nedenfor.
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11.

Planprosessen
De forhold som er tatt opp i de foregående kapitler, gjelder for alle

typer bruer. Omtanken for plas>eringen 1 landskapet, foiholdet til
andre ,;suelt srerke elementer, bruas egenidentitet og utforming er
viktige fakto rer i et lwert anlegg. Dette ms inng;l som en del av formmgskrltericne for alle de prosjekterende gjennom hele prosessen.
Estellskc he11sy11 må være med fTa start<.!n av.
Et vellykk<>t sluttprodukt er et resultat av en god planp1osess. Den
m.l lcggc til rette for og sikre at nodvetldig kompetanse trekkes inn
fra prosjet..tets startfase, og at det fores en dialog mellom alle p;irter;
en prosess h\•or alle gir og tar: Drivkraften i arbeidet er onsM.>t om
et optimalt produkt vurdert ut fra helheten.
Det er i den forste fasen at det er srorst mulighet for å bearbeide
prosjektet slik at det oppn.is en god fonn. Det er her kostnadsnivJer fastlegges, og en estetisk vurdering av bruas plassering i land·
skapet, konstruksjonsprinsippet, materialbruk, etc. kommer inn.
Dette er forutsetninger som bygges inn i prosjektet. En senere

påpynting f.eks. på rekkverket hjelper ikke hvis brua er feil plassert
i landskapet, galt linjepålegg eller hovc<lform.

Det er viktig at lllilll allerede i de forste fasene definerer en helhet·
lig mllsctting som alle parter kan~ mot.
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Estetikk og økonomi
Diskusjonen om estetikk vil alllld bnngt' kostnads-spørsmålet på
banen. H\-or mye koster ei •pen• bru?

EMetisk utforming mA være en selvfolge og ikke et «merarbeid•.
Hvilke verdier er viktige? Skal vi bygge billig uansett r<!S\Jltat?
Hvilke faktorer man er villig til il betale fo r, og hvor mye, vil varie·
re fra tidsepoke til tidsepoke. «L:lvcstc akseptable standard» var
e tter 2. verdenskrig et absolutt minin"lu msni\rå, naturlig nok. Det
tekniske og funksjonelle var tilfredsstilt, og det estetiske var levnet
lite plass. I dag er terskelen hevet, og det kreves et høyere mini·
n1umsnivå. ~<Hva er aksept.i bel vis\1ell standard• er et mer relevant
sporsmål enn «J-fva er billigst mulige ll>!>ning.»
Ut fra dette kan det M ' og til være naturlig å gå for losningcrsom av
estetiske hensyn koster litt mer. Oct kan f.eks. være ei bybru, en
spesielt krevende situasjon eller at brua vil f.i en symboh-erdi. H\"1
som er akseptabel merkostnad, mil \"Urderes i forhold til laveste
akseptable standard.
Fot-prosjelctet definerer totawkonomicn 1 anlegget og setter både
økonomiske og fonnmessige rammer. Det er her en kan påvirke
kostnadene og legge mn rom for bearbeiding av brua. Grovt sett
kan man si at n."lr 10~ av planleggingen er gjennomfort. er SOi{, av
k06tnadene fastlagt.

PRIS

En bor derfor tilstrebe en planprosess som premierer både kvalitet
og økonomi., særlig i fo rprosjelctfosen. Dette krever bevissthet
rundt a rbeidsprosessen og en vektlegging av kvalitet.
Endring i utformingen av f.eks. rekkverk og landkar for å spare
penger sen! i prosessen, gir liten okonomisk uttelling, men kan
bid ra s terkt til å redusere bnms estetisk" uttrykk.
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Krav til plannivåene
Visuelle forhold er en dela\' det ulvidete miljøbegrepet. Dette forutsetter at estetiske k\'ahtcler vurderes på linje med andre forhold 1
konsekvensanalyser. Det mA derfor legges til reile for en arbeids·
prosess som sikrer de miljømessige og esteliske krav.
Broingeniør. arkitekl. landsk.ipsarkitckt, vegi ngeniør og folk fra
anleggs- og drifts;iden m~ samarbeide i ulil:e deler av planfasen.
Det er viktig al både konsulenls1dc11 og byggherren har kompct.inse på alle disse områdene. O rganiseringen vil være avhengig av
plannivå og den betyd ning bruanlegget har estetisk sett.
Vegutredning/kommuneplan
Vegutredninger skal analysere områdets behov mht. ''eg- og trans·
portmessig st.indard, og vu rdere de '~ktigsle tiltak og konsek,·enser (for trafikk, miljø, økonomi) av pm:>jelctet- formålet er å klarlegge sporsm.il "'' betydrung for den videre planlegging.
I '-eglltredninger ~ landskapsrommel/byr<>mmets estetiske standard og kvalitet fastlegges. En m.'I definere hvilke estetiske krav
som skal settes til bruer og andre elementer som skal plasseres i
dette land.skapsrommet/ byrommel.

På deue plannivået er visualisering av bruank>gget nødvendig bare
for store bruer eller for bruer i meget spesielle situasjon<'r. Lek.. i
særegne bygningsmiljøer.
Hovedplanikommuned4'1plan
Hovedplaner/ kom.mwiedelpla ner er oversiktsplaner som s kal gi
grunnlag fo r valg av veglinje og vegsland ard. Her vu rderes ubkc
altemalive forslag med kostnadsoverslag og konsekvensanalyser.
Kostnadsoverlaget som legges fram i denne fasen, danner grunnlag for bevilgninger og vurdering av prosjek tet. Det er derfor viktig
al den er i O\'eren5Slemmelsc mro ambisjonsruvået i prosjektet.
Krav til estetisk standard bor. som ne\'lll over, gis allerede i vegutredningsfasen.

I hovedplanfasen ul.irbcidcs \'eg!iy>temet, og linjeføringen og lokaliseringen av brua fastlegges. Her legges altså de viktigste premissene for del •isuclle result.1lel. Etter denne fasen kan det være
svært vanskelig å komme med endringer.
Detaljer og fomiingsnyanser er ikke interessanl på deue nivået.
Ulike alternative< må vurderes ut fra de store linjer og ideen for
utformingen. Bruenes innvirkning på o mgivelsene. linjevalg og
høyd e bør visualiseres.
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Detoljplan/reguleringspl.rn
Detaljplanen skal vise ' 'egprosjekteb utforming og beliggenhet.
Planen skal bla. vise brutrase med profilangi\'else, geometrisk
bredde og hoydeangivel.se, fylling/ skr.lningsutslag, støttekon·
struksjoner og o»ergang meUom veg og bru.

Detaljplanen må framstilles slik al almenheten og berørte interesser får nødvendig kjennskap til planeno innhold og forståelse for
forholdene ved gjennomforing av plai1en. D.> vtktigste konstruksjoner bør tegnes ut og visualiseres.
Byggeplan
Byggeplanfasen er en videreforing av det arbeidet som er gjort i
detaljplanen. Byggeplanen skal inneholde ille tekniske tegninger
og bcskrivlser som er nødvendig for å gjennomfore byggingen av et
anlegg. Den danner også grunnl.1g for utarbeidelse av produksjonsplaner og fullstendige kostnad>beregningcr.

Krav til prosjekterings-nivåene
Prosjektering av et bruanlegg skjer i uUke pro5jekteringsfaser. Disse
vil kunne komme inn til forskjellig tid i forhold til planfasene,
avhengig av Leks. bruas størrelse og betydning. F.eks. vil en fjortlkryssiJlg eller ei sentr.il bybru kreve et skisseprosjekt/ fomilitgsstudie allerede på vegutredningsplan, men> for enklere bruer vil prosjekteringen kunne starte med et forprosjek t på detllljplan nivå.
VlSUalisering ved hjelp av modell, perspektiver eller fotomon tasje
er viktig i flere prosjekteringsfaser. Dette må gjores på en slik måte
at den estetiske utformingen er dokumentert og gjort forståelig for
beslutningstagere. publikum og de som skal bygge og vedlikeholde
bruene.

K\·aiitetssikring er både planlegging•kultur, prosedyrer og sjekklister. Det er viktig at det finnes rutiner som kan hjelpe til å gjDre de
estetiske vurderingene til riktig tid og p4 ril..tig nivå.
Skisseprosjektlformingsstudie
l speselle tilfeller kan det være formålsl)enilg a utarbeide et skisseprosjekt eller en fornungsstudie fo r det tekniske forprosjektet, slik
at de visuelle rammer og krav etableres tidlig i prosjekterillgen.
Dette kan skje p~ alt fra vegutredniJlgsnivå til detaljplannivå, alt
etter bruas betydning i omgivelsene.
Skisseprosjektet l>ør oll\f;ltte vJsuclle analyser av situasjonen og en
vurdering av ar kitektonisk ut trykk, ulike aktuelle konstruksjons·
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typ<.'r, materialvalg, etc. Det bør inneholde flere perspelcth'\'r elter
fotomonwjer a,· brua fra ulike st;htt-d, og bor følges av et kostnadsoverslag som også tar hensyn til den estetiske bearbeidingen
som defineres i skisseprosjektet.
Utarbeidelse av et skisseprosjekt/fonningsstudie er særlig aktuelt
for bruer i krevende situasjoner. I.eks. i en by, eller i en bru-vedbru-sih.insjon, og kan brukes som underlng for beslutningstakere
innen offentlig forvaJtn.ing.
f orprosjekt
Forprosjektet bør vise vurdering av proporsjoner og alternabve
utforminger av f.eks. pilarer, landkarutfonning, terrengtilpasrung,
overbygningen, rekkverk og materialbruk. Det e r viktig å få med
detaljutforming som kan med.fore ekstrakostnader. Forprosjektet
bor inneholde en anbefaling for videre prosjektering.
~ storste mulighetene for økonomisk gu1>Sfige løsninger ligger i
forprosjektfasen, ved riktig valg av konslr\Jksjonstypeog beliggenhet. Senere i prosessen er mulighetene for innsparinger mye mindre, og det monner lite å redusere kvaliteten i utforming av f.eks.
rekJ<,·crl: eller landkar. Det er derfor viktig å gi denne fasen nol.. tid.
ressurser og fagfolk &a ulike grener.

Pros)Oktleder har ansvaret for at kv•litet, estetikk. tid og okonomi
,'UJ'deres i forhold til hverandre.
Detaljprosjekt
I byggeplanfasen utarbeides detaljprosjektet med anbuds/arbeids-tegninger og teknisk beskrivelse. Detaljutforming som
ikke er vist i tidligere plannivåer. må vurderes nå.

Muligheten til å påvirke de store trekkene i brua er mindre i denne
fasen. De fleste avgjørende faktorer er allerede valgt.
Dersom det ikke er fastsatt i tidhgere faser, defineres endehg materialbruk og dimensjoner for over- og underbygning, samt detaljutforrrung 10< de enkelte konslr\Jksjonselemcnter. Alle løsninger bor
tegnes ut for Asikre gjennomarbeidede losninger, slik at det ikke
overlates til byggefasen.
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12.

Byggeprosessen
G)l'llnOm prosjektering og anbudslonJ..urranse skal byggherren
Slktt at man får den gunstigste pns på fasUagt kvalitet.
Det er viktig i denne sammenheng at man har en klar målsetti ng
for kostnad og k valitet. De sam me krav som stilles til estetiske fo rho ld I pion prosessen må ogs3 slillcs I byggefasen.

Anbudsfasen
En entrepriseform der det oppmuntres til aV\ik og alternative
utfonninger, gjør det '"'nskelig å planlegge bruas utforming. TilJ.1tes alternab\'e anbud. bor det derfor stilles samme krav til ,is1JaJis..'ti11g og doln1mentasjon av e.tetiske kvaliteter som byggherrens
for.Ilag. Det bor også gå klart fram av anbuds-dokumentene h\'Or
stor ,·ekt dette ti llegges i bedonundsen.
E.>tctisk vurd ering av alternative an bud bor u tfores av byggherrens
nldgh·cre for a nbyd ers kostnad.

Byggefasen
Byggcleder har ansvaret for at produktet blir som planlagt Ingen
v~ntlige endringer må gjores i byggefasen uten al prosjektanS\'arlig. bruingenwren og/eller bruorkitekten er konsultert.
Selv om bru• er gitt g ode og harmoniske proporsjoner, kan man
ende opp med at den ser h aJvfo rdig og si mpel u t , særlig på nært
hold. Et håndverksmessig g odt og samvittighetsfullt u tført arbeid
er nodvendig for al bn1a skal g i et godt inntrykk.

Ferdigstilling av anlegget
som ild<e er utført n.ir anl<'ggSarbeidene a\-sluttes, \'il
som regel heller ikke bli utfort p.\ M bt'nefe tidspunkt, En god og
for5eg!\jOrt .finish• må derfor Slkr<s.
~arbeid
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13.

Drift og vedlikehold
Drift og \'edlikehold blir stadig vikbgere, og kostnader her øker
mest på budsjettene. !'>ten kravet om L1ve drifts- og ''edlikeholds·
ko!.tnader beruJ\'er ikke å være 1 konnikt med bedre visuelle løs·

runger.

Førs tehjelp til eksis terende bruer
Alle bruer må vedlikeholdes, og noen konstTUksjon er og materi.\ler
er lettere~ vedlikeholde enn andre. F.eks. er betong meget vanskelig å vedlikeholde når brboNtisering, kloridinntrengning og
ru:>tangrep har satt inn. Stål og tre krever gjerne oftere, men lettere
vedlikehold.

Det opp;tår stadig behov for å forsterke, utvide og rehabtlitere
eksisterende bruer for il ta økt trafikk eller 1:lle økt aksellast. Når et
anlegg skal forbedres elter bare vedhkcho ldcs, har en a nledning til
å foreta en visuell vurdering av anlcggcl. Følgende forhold bor

''urderes:
•
•
•

t-l"'A er bra med ~t, og h"·a kan ft>~"'d~?
t<on d<"""' lorbedri"ll"" sl<je ~ •-edli~;arl>ei<l<!7
Bø< det ~ arbed uim-... det
'<dhbboldet normal! leggtt opp bl?

'°"'

N.lr en har klargjort disse forhold, bn det stilles spørsmål om h,·a
som er relevante forbedringstiltal.. I det enkelte tilfelle. F.cl.s. bn
man gi en stålplatebærer ny farge og derigjennom gi anlegget ny
identitet. Det bn også være aktuelt med en ombygging av rel.k·
verksavslutninger og andre rnarb nte detaljer.
Dette gir mange utfordringer, og mulighetene for forbed ri nger e r
like mangfoldige som bruene er forskjellige. Denne anledningen til
en forbedring kan imidlertid bli ~kuslet bort av hurtigløsninger og
at det ikke er gitt tid til <I tenke.

Det må bli dnltsavdelingenes amb1SJ0n al den kvalitetshevning
man finner p.i nybygg. også skal nedfelles i vedlikeholdsarbeidet
~ eksisterende anlegg.
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Sanering
Er brua svært skjemmende, bør den vurderes revet for den tekniske levetid l'r utlopt.
Imens vil den tjene som et eksempel p.i hvordan det ikke bør gjøres.
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