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Forord
Statens vegvesen har utviklet forhåndsgodkjente tegninger til bruk som grunnlag for utskifting av
bruplate på eksisterende bruer der underbygningen er i tilfredsstillende stand.
Regelverket som danner grunnlag for tegningene er
- håndbok N400 Bruprosjektering (2015) med tilhørende NA-rundskriv 2017/09
- FOR-2017-11-17-1900 Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende
		 konstruksjoner i det offentlige vegnettet (trafikklastforskrift for bruer m.m.)
- eurokodene NS-EN 1990–1999
- håndbok R762 Prosesskode 2 (2018)
Tegninger og beregninger er kontrollert i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering og godkjent
som grunnlag for prosjektering av ny bruplate på eksisterende underbygning.
Tegningene er delt opp etter spennviddene
- 2,5 m – 5,0 m
- 5,0 m – 10,0 m
- 10,0 m – 12,5 m
- 12,5 m – 15,0 m
Statens vegvesen Vegdirektoratet, juni 2021
Ansvarlig avdeling: Konstruksjoner
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1

Innledning

Statens vegvesen har utviklet forhåndsgodkjente tegninger for ny bruoverbygning med spennvidde
mellom 2,5 m og 15,0 m og med føringsbredder mellom 6,5 m og 8,0 m. Den nye overbygningen
består av to bruplatedeler som støpes utenfor brustedet, monteres på plass og støpes sammen med
en langsgående støp mellom de to bruplatedelene. Plata med spennvidde mellom 2,5 m og 5,0 m er
ikke todelt.
Hensikten med å utarbeide forhåndsgodkjente tegninger for utskifting av bruplate på eksisterende
bruer er å raskere og mer effektivt kunne prosjektere og bygge bruplater med spennvidde opp til
15 m. Det er også en fordel at vegen, hvor utskifting av bruplate skjer, ikke behøver å være stengt
i lengre tid. Intensjonen er at vegen ikke behøver å holdes stengt i mer enn ett døgn. Det er i dag,
og vil de nærmeste årene, være en del eksisterende bruer der det vil være nødvendig å skifte ut
overbygningen på grunn av tilstand eller sårbarhet.
Eksisterende underbygning brukes slik at det kun er bruplata som skiftes. Det forventes at løsninger
som er like eller tilnærmet like fra gang til gang også vil gi en effektivisering ved bygging.
Ny bruplate vil også kunne gi en fullgod rekkverksløsning noe som ofte viser seg å være en utfordring
ved kun utskifting av rekkverk på eksisterende bruer.
Tegningene er delt inn slik at det er ett tegningssett per spennviddeintervall. Spennviddeintervallene er
- 2,5 m – 5,0 m
- 5,0 m – 10,0 m
- 10,0 m – 12,5 m
- 12,5 m – 15,0 m
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Prosjekteringsforutsetninger

Tegninger og beregninger av de forhåndsgodkjente bruplatene er kontrollert i henhold til håndbok
N400 Bruprosjektering, og tegningene er godkjent til bruk som grunnlag for prosjektering av ny
bruplate på eksisterende underbygning.
Før prosjektering påbegynnes, er det en forutsetning at det gjennomføres spesialinspeksjon
av eksisterende underbygning som gjenbrukes, at kapasiteten kontrolleres, samt at det gjøres
en geoteknisk vurdering av fundamenteringen. Dokumentasjonen oversendes til kontroll og
godkjenning i Vegdirektoratet i forbindelse med teknisk godkjenning i henhold til håndbok N400
Bruprosjektering, punkt 2.7.
		
Bruplata er det eneste forhåndsgodkjente konstruksjonselementet. Beregninger av eventuelle øvrige
konstruksjonsdeler tilknyttet bruplatene utføres som beskrevet i håndbok N400 Bruprosjektering.
Produkter som for eksempel rekkverk, er tegnet produktnøytralt og oppdateres når produkt er valgt.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at valgt rekkverksprodukt kan innvirke på kantdragerens bredde.
Det er lagt opp til bruk av neoprenremse som lager da mange gamle bruplater er lagt opp på asfaltmembran/asfaltpapp. Jekking av bruplata for å kunne skifte lager tilpasses det enkelte prosjektet.
Det er markert på tegningene der det er nødvendig at prosjekterende bestemmer mål eller gjør andre
justeringer i prosjekteringsfasen. Kommentarer om dette fjernes på arbeidstegningene. Punktet om
begrensninger fjernes også på arbeidstegningene.
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Håndbok N100 Veg- og gateutforming legges til grunn for geometrisk utforming og er for eksempel
bestemmende for føringsbredder.
Det er forutsatt at bruene utføres uten sluk. Dersom det vurderes at sluk er nødvendig i det enkelte
prosjektet, kan dette innarbeides. Det anbefales da å benytte løsning som er beskrevet i Statens
vegvesens brudetaljer.
Trekkerør føres til trekkekum utenfor brua hvis mulig. Dersom dette ikke er mulig, prosjekteres det en
alternativ løsning som innarbeides på tegningene.
Øvrige forutsetninger framgår av tegningene.
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Dokumentasjon

Dokumentasjonen for hvert enkelt intervall av spennvidder er
- godkjenningsnotat fra Vegdirektoratet
- tegninger i pdf-format
Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.vegvesen.no/fag/teknologi/Bruer/
Beregningene publiseres ikke, men kan gjøres tilgjengelige på forespørsel. Tegninger i
originalformat kan også gjøres tilgjengelige på forespørsel.
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Tegninger

Tegninger utarbeides i en detaljeringsgrad som sikrer riktig utførelse og som gir nødvendig
dokumentasjon for forvaltning. Ved bruk av de forhåndsgodkjente tegningene, er det en forutsetning
at det i tillegg utarbeides øvrige tegninger i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, punkt 1.3.5
slik at produksjonsunderlaget blir fullstendig. Relevante arbeidstegninger kan for eksempel være
- oversiktstegning
- utbyggings- og montasjetegninger
- fundamenteringstegninger
- betongtegninger
- utstyrstegninger
- lagertegning
For noen tegninger er det kun nødvendig med mindre supplering av de forhåndsgodkjente
tegningene mens andre krever at prosjekterende utarbeider nye tegninger. Det er nødvendig å
påregne revisjon av tegninger når entreprenør er valgt, se også kapittel 2.
Dersom den prosjekterende gjør endringer i de forhåndsgodkjente tegningene, vil det være krav om
at endringene dokumenteres. Beregninger og reviderte tegninger oversendes til Vegdirektoratet for
ny godkjenning i henhold til håndbok N400 Bruprosjektering, punkt 2.7.6.
For kontroll og godkjenning av arbeidstegninger vises det til håndbok N400 Bruprosjektering,
kapittel 2.
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Beskrivelse

Det forutsettes at det utarbeides en teknisk beskrivelse/konkurransegrunnlag i henhold til håndbok
R761 Prosesskode 1 og håndbok R762 Prosesskode 2.
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Montasje

Montasje vil være avhengig av produksjonen og metode for å få montert brua på plass. Det er
således ikke prosjektert løsning for løfting. Dette gjøres i det enkelte prosjektet. Generelle krav og
forutsetninger for montasje knyttet til bruplatene er angitt på tegningene.
Prosjektert midlertidig rekkverk forutsetter at maksimal skiltet hastighet er 30 kilometer per time.
Det forutsettes at prosjekterende gjør en vurdering av montasjen med hensyn til eventuell plassering
av kraner, størrelse på kraner, om det er noe som hindrer bruk av kraner osv. Eventuell utkobling
av høyspenningskabel eller togfrie perioder på jernbane kan for eksempel være nødvendig å
avklare i god tid før planlagt montasje. Det er entreprenøren som gis ansvaret for montasjen, men
det kan være forbehold som entreprenøren har nytte av å vite om og som kan være en nødvendig
forutsetning for å gi riktig pris.
Kantdrager kan støpes etter montasje, men dette forutsetter at prosjekterende bestemmer plassering
av støpeskjøter. Platene er dimensjonert for å kunne monteres uten kantdrager.
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Som bygd- og forvaltningsdokumentasjon

Som bygd- og forvaltningsdokumentasjon utformes i henhold til www.vegvesen.no/fag/teknologi/
bruer/forvaltningsdokumentasjon
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