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Årsak til kollapsen og forslag til tiltak 

Den direkte årsaken til brukollapsen er mangelfull skjøt i fagverket. En feil i 
prosjekteringsunderlaget har ført til underdimensjonering av skjøten i under-
gurten i knutepunkt 5. Feilen ble ikke oppdaget under sidemannskontrollen 
hos prosjekterende og heller ikke under Vegdirektoratets uavhengige kontroll. 
Det alvorlige er at feilen ikke ble avdekket i noen ledd av kontrollkjeden, og 
her erkjenner Vegdirektoratet å ikke ha gjort en god nok jobb. Hendelsen 
avdekker altså en systemsvikt knyttet til kontroll av bruprosjekteringen. 

Kontroller må være reelle. Det må kontrolleres, ikke bare hva som er gjort og 
hvilke prosedyrer som er fulgt, men også hvordan ting er gjort. Er beregnings-
modellene tilfredsstillende, og er resultatene rimelige? Bruken av datapro-
grammer og rapporteringen av resultater fra disse bør vurderes meget kritisk. 
For å kunne utøve en effektiv og reell kontroll, må prosjekteringsunderlaget 
invitere til kontroll. 

Rutiner for kontroll av bruprosjektering framgår av håndbok N400 Bru-
prosjektering. Det er naturlig at Vegdirektoratet viderefører arbeidet med å 
styrke og forbedre kontroll- og godkjenningsprosessen, og at man i dette 
arbeidet vurderer behovet for eventuelle endringer i kvalitetssystemet og 
rutinene. I dette arbeidet bør Vegdirektoratet søke råd i fagmiljø utenfor 
etaten. 
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Bestilling 

Umiddelbart etter kollapsen av Perkolo bru oppretter TMT1-direktøren i 
samråd med ledelsen ved bruseksjonen ei arbeidsgruppe i Vegdirektoratet for 
å gjennomgå de brutekniske aspektene ved brukollapsen, og dette skal gjøres 
på et bredt grunnlag. Gruppa ledes av seksjonssjef Bjørn Isaksen, som 
rapporterer til brudirektør Børre Stensvold og TMT-direktør Marit Brandtsegg. 

For en profesjonell byggherre og langsiktig infrastruktureier som Statens 
vegvesen, er det viktig å opplyse sakens brutekniske aspekter best mulig, 
avdekke grunner til at kontrollen sviktet og samtidig se dette som en del av 
lærings- og forbedringsarbeidet. Det er naturlig at gruppa også vurderer tiltak, 
som kan styrke og forbedre kontroll- og godkjenningsprosessen i Vegdirek-
toratet, og behovet for eventuelle endringer i kvalitetssystemet, rutiner og 
teknisk regelverk. 

Oppgaven er å undersøke årsaken til hendelsen på et uavhengig grunnlag ved 
å gjennomføre konstruksjonsanalyser og kapasitetskontroller. Dette inne-
bærer en vurdering av bæreevne og konstruksjonsoppførsel. Det skal så langt 
det er mulig identifiseres eventuelle konstruksjonsfeil, beregningsfeil, 
produksjons- og montasjefeil – også med tanke på eventuelle systematiske feil, 
som kan ha betydning for andre bruer. 

Gruppas sammensetning: 

Kolbein Bell, professor emeritus ved NTNU2 

Olav Grindland, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (F&B)3 

Gunnar Gundersen, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (F&B) 

Jonas Bakke Wielgosz, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (F&B) 

Sigmund Reinsborg Log, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (K&G)4 

Trond Stigum, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (F&B) 

Elin Spildo, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (B)5 

Kristian Berntsen, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (B) 

Bjørn Isaksen, Bruseksjonen i Vegdirektoratet (B) 

                                               
1 TMT – Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen 
2 NTNU – Norges teknisk naturvitenskapelige universitet 
3 F&B – kontor for bruforvaltning og -beredskap 
4 K&G – kontor for kontroll og godkjenning 
5 B – kontor for bru-utvikling 
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Perkolo bru 

Brua ligger ved Sjoa i Gudbrandsdalen, og den fører en lokalveg over nye E6, 
som er under bygging. Det ble satt trafikk på brua i oktober 2015. Hovedbære-
systemet er to fagverk i tre – ett på hver side. Bruplata er et tverrspent tre-
dekke opplagt på tverrbærere i stål. Spennvidden er 47,5 m, og det er ett 
kjørefelt med bredde 5,0 m. 

Brua er prosjektert i henhold til Eurokode og håndbok 185 Bruprosjektering 
Eurokodeutgave 2011 [2]. Trafikklaster er dog i henhold til håndbok 185 Bru-
prosjektering:2009 [3]. Byggeprosessen ble gjennomført som en byggherrestyrt 
utførelsesentreprise. 

Tegninger av brua i plan, oppriss og snitt er vist nedenfor. 
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Kort beskrivelse av kollapsen 

Like etter klokka 15, onsdag 17. februar 2016, får politiet beskjed om at ei bru 
har kollapsa. Det var en tømmerbil på brua da den kollapsa og sjåføren ble 
sendt til sykehus. Sjåføren får ingen alvorlige skader, men klager over smerter 
i ryggen. 

Sjåføren starter opp bilen ved akse 2 og kjører mot akse 1. Han har dermed 
ikke hatt stor fart da han kjørte mot brua. Sjåføren har senere uttalt at han 
merker at noe er galt med en gang han kommer ut på brua. Brua legger seg 
over mot venstre for så å rette seg opp, og bilen sklir nedover til den treffer 
vegen under. 

Sitat fra NRK.no: "Jeg var på oversida av brua da det starta. Da jeg kom litt 
lengre utpå så begynte den å falle på skrå. Så falt den ned på midten, og da ble 
det rutsjebane for meg rett ned." 

 

 

Knutepunkt undergurt sørside Knutepunkt undergurt nordside 
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Bilde tatt fra sør 

 
Bilde tatt fra nord 

 

Dagen etter hendelsen ble det gjennomført en befaring på brustedet, hvor 
deler av gruppa deltok. 
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Analyse av kollapsen 

Hele gruppa kom først sammen fredag 19. februar ca. kl. 0900. Etter noen 
timers diskusjon ble gruppa enig om å se nærmere på følgende tre forhold: 

1. Skjøten i undergurten – strekkbrudd her er mest sannsynlige årsak til 
kollapsen 

2. Sideveis utknekking av overgurten – mulig medvirkende årsak, men 
neppe hovedårsak 

3. Oppleggene på fundamentene – mulig medvirkende årsak, men neppe 
hovedårsak6 

Under en pressekonferanse ca. kl. 13 kunngjorde representanter for 
prosjekterende firma at de hadde oppdaget en grov underdimensjonering av 
skjøten i strekkgurten, og at dette etter deres mening var årsak til sammen-
bruddet. På tross av dette ble det bestemt at gruppa skulle fortsette sitt arbeid, 
og på selvstendig grunnlag se nøyere på de tre nevnte forhold. Resultatet av 
dette arbeidet er rapportert nedenfor. 

Beregning av lastvirkninger 

Det er utført statiske beregninger av fagverket ved å benytte programmet 
fap2D [1] på en enkel 2D ramme-/fagverks-modell vist i figur 1. 

 

Figur 1   Beregningsmodell 

Gurtene er modellert som kontinuerlige bjelker, men det er lagt inn moment-
frie ledd i alle skjøter, dvs. i knutepunktene 1, 5, 10, 11, 14, 17 og 20. Alle 
diagonaler er modellert som staver, dvs. som elementer som bare tar aksial-
krefter og som per definisjon er leddlagret til gurtene. E-modul er 13 000 MPa. 

Hensikten med beregningene er primært å fremskaffe kraften som skal 
overføres i skjøten i strekkgurten (i knutepunkt 5). Tre lastsituasjoner er av 
interesse: 

 kun egenlast (uten lastfaktorer); 
 antatt last ved bruddet, dvs. egenlast pluss last fra tømmerbil som 

antas å være totalt 300 kN; 
 dimensjonerende last i bruddgrensetilstand, som her antas å være 

egenlast og trafikklast med respektive lastfaktorer. 

                                               
6 Se også vedlegg B 
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Lastforutsetninger 

Alt limtre antas å være av kvalitet GL30c – prosjekteringsunderlaget snakker 
om L40c som tilsvarer GL30c. Midlere densitet for GL30c er 430 kg/m3 – 
denne gjelder for 12% fuktighet; oppjustert til 20% fuktighet tilsvarer dette 
460 kg/m3 som legges til grunn for egenvekt av alt limtre. Egenvekten av selve 
fagverket beregnes automatisk av programmet basert på geometri og densitet. 
Den øvrige egenlast kommer fra dekket og rekkverk og er som følger: 

          - tredekket:    10,8 kN/m 
          - asfalt:            7,5 kN/m 
          - rekkverk:       1,0 kN/m 
          - tverrbærere:   3,0 kN/m 
          - diverse:          0,8 kN/m 

          Totalt:              23,1 kN/m  -  halvparten til hvert fagverk 

Dimensjonerende trafikklast er en jevnt fordelt last på 9 kN/m samt et «vogn-
tog» V1 som består av 3 akseltrykk, hvert på 210 kN, og med en innbyrdes 
avstand på henholdsvis 2,5 m og 6,0 m. Vogntoget skal plassers i ugunstigste 
posisjon for den responsstørrelse som undersøkes, og som her er den største 
gurtkraften i knutepunkt 5. For tømmerbilen som forårsaket bruddet, regnes 
det med halvparten av 210 kN på tre akslinger. 

For å finne trafikklasten på ett fagverk, benyttes en sporfaktor på 0,64. Det 
gir en fordelt last p = 5,8 kN/m, og tre punktlaster P = 135 kN (begge 
størrelsene er uten lastfaktor). Største dimensjonerende lastvirkning gir 
kombinasjonen 

1,2G + 1,35Q 

hvor G er egenlast og Q er trafikklast. For å finne ugunstigste plassering av 
vogntoget med hensyn til aksialkraften i gurten i knutepunkt 5, N5h, 
bestemmes influenslinjen for N5h som vist i figur 2, hvor også vogntogets 
ugunstigste plassering er vist. 

 

 

Figur 2   Influenslinje for aksialkraften N5h samt ugunstigste plassering av vogntog 

I figur 3 er vist aksialkraftdiagrammet for lasttilfellet som forårsaket bruddet, 
dvs. egenlast (uten lastfaktor) og tømmerbilen (også uten lastfaktor). Det er 
antatt at tømmerbilen står i ugunstigste plassering. Kraften N5h i dette tilfellet 
er 1590 kN. 
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Figur 3   Aksialkraftdiagram for egenlast + tømmerbil (begge uten lastfaktor) 

 

Det er gjennomført tilsvarende analyser for to andre lastkombinasjoner, og 
resultatene er som følger: 

 bare egenlast (uten lastfaktor):                            N5h  = 1090 kN 
 egenlast og tømmerbil (begge uten lastfaktor):     N5h  = 1590 kN 
 dimensjonerende last:                                         N5h  = 3190 kN 

Det kan nevnes at den andre aktuelle dimensjonerende lastkombinasjon, 
nemlig 

1,35G + 1,35·0,7Q 

gir N5h  = 2790 kN. Figur 4 viser momentdiagrammet for dimensjonerende last-
kombinasjon, dvs. den som gir den største verdien for N5h. 

 

 Figur 4   Momentdiagram (tegnet på strekksiden) for dimensjonerende 
                lastkombinasjon 

 

En ren fagverksmodell, som det ser ut som prosjekteringen er basert på, 
underslår momenter og skjærkrefter i gurtene. Vår modell gir moderate 
momenter (som vist i figur 4) og skjærkrefter i gurtene. Aksialkreftene (som 
her er de viktigste kreftene) avviker derimot lite. Størrelsen vi har funnet som 
dimensjonerende strekkraft i skjøten, 3190 kN, stemmer meget godt med den 
som ble oppgitt av prosjekterende under pressekonferansen 19. februar, 
nemlig 3220 kN. 
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Kapasitet av undergurten i knutepunkt 5 

                  

Figur 5   Knutepunktet hvor undergurten er skjøtt – knutepunkt 5 i figur 1 

 

Strekkgurten er skjøtt ved hjelp av 4 (12 mm tykke) innslissede stålplater og 
24 ståldybler i 6 rekker langs fiberretningen. Dyblene har en diameter på 
12 mm og en karakteristisk strekkfasthet fu,k = 900 MPa. Det er antatt at 
platene sitter i slisser som er 14 mm brede. Detalj av en dybel er vist 
skjematisk i figur 6. Ved beregning av karakteristisk kapasitet for en dybel er 
det naturlig å betrakte innerfeltene (A) og ytterfeltene (B) hver for seg. 

                

Figur 6   Detalj av en typisk dybel 

 

For innerfeltene A er det snakk om dobbeltsnittede forbindelser, og aktuelle 
bruddformer er vist i figur 7 (j/l, k og m) - bokstavene er de samme som 
standarden, dvs. NS-EN 1995-1-1 (Eurokode 5) benytter. Av hensyn til kine-
matisk kompatibilitet mellom feltene er det bare j/l og m som er aktuelle. 
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Figur 7   Aktuelle bruddformer for dybelen (identifikasjon i henhold til NS-EN 
               1995-1-1) 

 

Karakteristisk hullkantfasthet er gitt ved 

, 0,082(1 0,01 ) 28,1 MPah k kf d            3390 kg/mk    for GL30c 

For bruddform j/l er dermed karakteristisk kapasitet per snitt gitt ved 

, , / 2 28,1 12 60 / 2 10115 NA
v Rk h kF f d l       

Formelen for bruddform m er mer komplisert, men vi finner at den gir en 
vesentlig høyere kapasitet, nemlig 17 560 N, og den er derfor uaktuell. Med så 
kort avstand mellom platene (60 mm) og dybler med høy fasthet vil det ikke 
oppstå flyting. Dermed har vi funnet kapasiteten for de 6 snittene i inner-
feltene. Hva angår de to enkeltsnittene i ytterfeltene er standarden mer vag. 
Den er imidlertid klar på at ved beregning av kapasitet for flersnitts-
forbindelser må en kombinere bruddformer for ensnitts- og tosnitts-
forbindelser som er kinematisk kompatible, og den peker blant annet på at 
bruddformene c og j/l ikke kan kombineres med noen av de andre 
bruddformene. Det betyr egentlig at bruddformen som gjelder for innerfeltene 
(j/l) bare kan kombineres med c i ytterfeltet. Det løser imidlertid ikke 
problemet, for det er åpenbart at vi kan ikke mobilisere hullkanttrykket over 
hele tykkelsen (169 mm) av ytterfeltet. Om vi betrakter den ytre delen av 
dybelen som en utkrager «fast innspent» i den ytterste platen (for å opprett-
holde samme vinkel (=0) som dybelen har i innerfeltet), så kjenner vi momentet 
i innspenningen. Det må nemlig være lik endemomentet til dybeldelen i inner-
feltet, dvs. 

22 2
, 28,1 12 60

104560 Nmm
12 12 12

h kf d lp l
M

  
     

Ved nå å anta at en lengde t av dybelen i ytterdelen har jevnt fordelt last 
svarende til hullkantfastheten så må vi ha 
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2

, 104560
2

h kf d t
M


       ⇒     25 mmt   

Skjærkraften ved «innspenningen» er ytterdelens bidrag til kapasiteten, dvs. 

, , 8430 NB
v Rk h kF V f d t     

Dette resonnementet kan sikkert diskuteres, men det er vanskelig å se noen 
annen måte å håndtere dette på, og resultatet er ikke urimelig. Samlet gir 
dette følgende karakteristiske lastbærende kapasitet for en dybel 

, , ,6 2 77550 N 77,6 kNdybel A B
v Rk v Rk v RkF F F       

Dyblene er plassert i 6 rekker med 4 dybler i hver rekke. I rekken er dyblene 
plassert med en innbyrdes avstand 1a = 60 mm, som er minimumsavstanden. 
Antallet effektive dybler er 

0,9 14min{ , } 2,74
13ef

a
n n n

d
   

Dermed finner vi følgende karakteristiske kapasitet for skjøten i knutepunkt 
5: 

, 6 2,74 77,6 1275 kNv RkF      

Dimensjonerende kapasitet er definert ved 

mod
, ,

0,9
1275 885 kN

1,3v Rd v Rk
M

k
F F


    

Vi har her benyttet en verdi for kmod (0,9) som forutsetter at trafikklasten er 
korttidslast, hvilket er greit, og at konstruksjonen befinner seg i klimaklasse 
2. Det siste er optimistisk, men kan sannsynligvis forsvares. Klimaklasse 3, 
som er pessimistisk, for en delvis beskyttet og kreosotimpregnert konstruk-
sjon, vil gi kmod = 0,7. En verdi på 0,8 burde vært brukt. 

Sammenholder vi den dimensjonerende kapasiteten med den dimensjon-
erende lastvirkning, 3190 kN, ser vi at skjøtens beregningsmessige kapasitet 
er bare ca. 28% av lastvirkningen. Også dette stemmer godt overens med opp-
lysningene den prosjekterende ga under pressekonferansen. 

Om vi sier at den karakteristiske kapasiteten (1275 kN) er skjøtens reelle 
kapasitet (uten justeringer for usikkerhet) så ser vi at lastvirkningen fra 
tømmerbilen og egenlasten (uten lastfaktorer) er en god del større, nemlig 
1590 kN. Begge tallene er heftet med usikkerhet, men de forklarer for så vidt 
bruddet. 

Sjåføren av tømmerbilen er sitert på å ha sagt at noe alvorlig skjedde i det 
bilen kom inn på brua, og at brua først la seg over mot venstre for så å rette 
seg opp, og bilen «seilte» nedover til den traff veien under. Tømmerbilen sto 
altså ikke i ugunstigste posisjon da bruddet inntraff, og det betyr at skjøten 
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revnet (først på venstre side og så på høyre side) for en kraft mellom 1090 og 
1590 kN (og kanskje nærmest det første tallet). Dette kan tyde på at skjøten 
allerede var skadet av tidligere belastning – flere kjøretøyer med ikke 
ubetydelig last (men mindre enn tømmerbilen) hadde krysset brua tidligere. 

Ser man på tallene er det rimelig klart hvor feilen ligger.  Skjøten er 
dimensjonert for «spranget» i gurtkraften som oppstår i knutepunktet på 
grunn av diagonalene, og ikke for kraften i selve gurten. Dette spranget, som 
er lik summen av horisontalkomponentene til de to diagonalene (en med trykk 
og en med strekk), er, for den dimensjonerende lastsituasjon, ca. 820 kN. Og 
dette er omtrent skjøtens dimensjonerende kapasitet i prosjekteringsunder-
laget. 

Rent bortsett fra at skjøten er grovt underdimensjonert, er det også en meget 
dårlig løsning å legge skjøten i knutepunktet. For å få tilstrekkelig kapasitet i 
skjøten, slik den er plassert, må man altså øke antallet dybler med en faktor 
på 4, dvs. opp mot 100 dybler. Det vil bli en usedvanlig lang og dårlig 
forbindelse. Det blir en langt enklere og mer effektiv skjøt ved å plassere den 
mellom to knutepunkter. Man vil derved få plass til to ekstra stålplater (og 
således utnytte hele gurten), og med større avstand mellom platene og kanskje 
med dybler som har lavere strekkfasthet vil en kunne få en mer duktil 
forbindelse i motsetning til den som er valgt her og som vil feile i et 
«sprøbrudd». På det punktet kan imidlertid hensynet til utmatting tilsi stor 
strekkfasthet i dyblene. 

Skjøter i limtrekomponenter med store krefter, bør ikke plasseres i knute-
punkter, spesielt ikke når de komponentene som skal forbindes til kom-
ponenten som skal skjøtes har mindre bredde enn denne. Ved å plassere 
skjøten i et område hvor komponenten er upåvirket av andre elementer får 
man en enkel, oversiktlig og effektiv skjøt, og eventuelle knutepunkter vil også 
bli vesentlig enklere å dimensjonere. At det resulterer i noen flere forbindelser 
får så være. 

Hva med de andre forbindelsene? 

Det viser seg at skjøten i trykkgurten, knutepunkt 17 i figur 1, sannsynligvis 
er gjenstand for samme feil som beskrevet ovenfor for strekkgurten. Det 
fremgår ikke klart av tegningene hvordan denne skjøten er tenkt utført, men 
av tegning nummer K48-35 A kan det se ut som om det er et lite gap mellom 
de endene som skal skjøtes. Det betyr i så fall at all kraft skal overføres via 
dyblene (ingenting via anleggstrykk). Antallet dybler er imidlertid meget 
beskjedent. Det kan forklares ved at «spranget» i gurtkraften i knutepunktet 
er lite, ca. 330 kN, og en slik kraft vil nok dyblene kunne overføre. Nå er 
imidlertid den kraften som skal overføres av dyblene, dvs. den dimensjon-
erende gurtkraften, stor, nemlig ca. 3550 kN (altså større enn strekkraften i 
undergurten). 

Resonnementet ovenfor forutsetter at skjøten er utført med et gap (som 
tegningen tyder på). Av bilder som er tatt på stedet etter at bruddet inntraff, 
kan det imidlertid se ut som om det har vært pumpet inn en masse 
(akrylmørtel?) i gapet, med den hensikt å ta gurtkraften som anleggstrykk? 
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Har trykkskjøten derimot blitt utført med et gap som ikke er fylt, med f.eks. 
akrylmørtel, og det er ikke noe på tegningen som tyder på at den er det, har 
skjøten med stor sannsynlighet feilet for kun egenlast (som gir et trykk i gurten 
på ca. 1150 kN). Her vil imidlertid et brudd i forbindelsen ikke få katastrofale 
følger da endene vil møtes og overføre kraften via anleggstrykk. Men skjøten 
er ødelagt, og denne form for anleggstrykk er ikke en akseptabel løsning over 
tid. 

Tiden har ikke tillatt noen grundig vurdering av andre knutepunkter, men, 
uten å friskmelde dem, ser det rimelig greit ut. 

Stabilitet – sideveis utknekking av fagverket 

Beskrivelse av beregningsmodellen 

Det er utført beregninger av brua ved å benytte programmet BrigadePlus. 
BrigadePlus er identisk med ABAQUS for de analysene som utføres her. 
Hensikten er å utføre en global knekkingsanalyse av brua, samt verifisere 
fagverksmodellen utført med fap2D. 

Modellen, vist i figur 8, er en fullstendig 3D modell. Geometrien er utformet 
etter siste revisjon av arbeidstegninger. 

 

Figur 8   3D modell av brua 

Gurtene er modellert som kontinuerlige bjelker, med fiktive slisseplater i 
leddene der bjelken er skjøtt. Diagonaler, avstivinger og tverrbærere er også 
modellert som bjelker. Bruplata er modellert med plateelement. Alle bjelke-
element er modellert med elementet kalt B31, et to-nodes element med ett 
integrasjonspunkt. Plateelementene er S4 element, et firenoders element. For 



Side 16 av 38 
 

å ta hensyn til at det er et ledd i bruas lengderetning mellom tverrbæreren og 
undergurten, er forbindelsen mellom dem modellert med ei plate med stor 
stivhet i bruas tverretning og liten stivhet i bruas lengderetning. 

Aksesystemet er definert som følger: 

‐ x går i bruas lengderetning, 

‐ y går i bruas tverretning og 

‐ z er vertikalaksen. 

Brua er lagt opp på endetverrbærerne med følgende randbetingelser: 

Plassering Fastholdning  

Akse 1, venstre side x, z  

Akse 1, høyre side x, y, z 

Akse 2, venstre side z 

Akse 2, høyre side y, z 

 

Figur 9 viser hvordan koblingen mellom fagverk og tverrbærer er modellert, 
nemlig av en stålplate på 50x500 mm. Figuren viser også hvordan slisse-
platene i skjøten er modellert. De 4 platene er erstattet av ei fiktiv stålplate 
som mellom gurtens endeflater i skjøten antas å være 2x300 = 600 mm lang. 
Forlengelsen opp til diagonalene er 300 mm lang. Den fiktive stålplata antas 
å være bøyningsstivt forbundet til limtregurten i begge ender og til diagon-
alenes ender, om både y- og z-akse. Hensikten med denne fiktive plata er å 
simulere stivheten om vertikalaksen i skjøten, dvs. stivheten mot bøyning ut 
av planet. I fagverkets plan er stivheten større enn trevirkets stivhet. Plata er 
modellert med tre tykkelser: 

‐ 100 mm; gir større stivhet enn om trevirket gikk kontinuerlig gjennom 
skjøten. Stiv skjøt. 

‐ 70 mm; dette er tilnærmet stivheten til de 4 slisseplatene dersom de 
ikke glir i trevirket. Halvstiv skjøt. 

‐ 50 mm; myk skjøt. Stivheten er ca. en tredjedel av stivheten til den 
halvstive skjøten. 

Analysen som kjøres er ikke-lineær. Det vil si at programmet oppdaterer stiv-
hetsmatrisen kontinuerlig svarende til den akkumulerte last- og forskyvnings-
tilstand. I programmet kan elementer tas inn og ut av modellen. Dette gjør 
programmet godt egnet til å analysere for eksempel omfordeling av krefter ved 
bortfall av sideavstivning. 
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Figur 9   Detalj av kobling mellom undergurt og tverrbærer 

 

Egenvekter 

Egenvekter beregnes i programmet basert på geometri og densitet. Følgende 
densiteter er benyttet: 

‐ Fagverk (limtre): 450 kg/m3 

‐ Tverrbærere (stål): 7850 kg/m3 

‐ Bruplate (limtre + stål + slitelag + rekkverk): 1000 kg/m3 

Den totale egenvekten av brua er også beregnet for hånd; og den beregningen 
ga en totalvekt på 1618 kN, se tabell i vedlegg A. 

Verifikasjon av modell 

Som en verifikasjon er de totale egenvekter beregnet av programmet sammen-
lignet med egenvekter beregnet for hånd.  

Opplagerreaksjoner: 

‐ Akse 1: 2 x 395,5 kN 

‐ Akse 2: 2 x 393,8 kN 

‐ Sum: 1574,6 kN 

Dette er et avvik på mindre enn 3% og anses å være ok. 
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Lastvirkninger i kritiske snitt: 

Overgurt Aksialkraft [kN] Undergurt Aksialkraft [kN] 

107 -1172 304 820 

108 -1139 305 1058 

 

Lastvirkningene stemmer godt overens med resultatene fra 2D beregninger 
utført med fap2D. 

3D analysen gir en nedbøyning på midten på 33,7 mm. Tilsvarende tall fra 2D 
analysen er 35,1 mm. 

 

Trafikklast 

For ytterligere å verifisere fagverksmodellen, er det sett på en lastsituasjon 
med bruas egenvekt pluss last fra tømmerbil. Lasten fra tømmerbilen er påført 
stegvis, med laster som vist i figur 10. Total last fra tømmerbilen er 304 kN. 
Lastene er påført i fire noder sentrisk i bruplata. 

                                      

Figur 10   Antatte akseltrykk fra tømmerbil 

 

Statiske lastvirkninger 

Figur 11 viser aksialkraften i undergurten ved skjøten i knutepunkt 5. 
Maksimal verdi i knutepunktet er funnet å være 1448 kN. Maksimal verdi 
oppnås når tømmerbilen er plassert 29 m ut på brua (fra akse 1), og det vil si 
mellom knutepunktene 5 og 6. Det er ikke tatt med sporfaktor på 0.64 i disse 
beregningene. Medregnet sporfaktor blir kraften i knutepunktet lik 1551,5 kN. 
Dette er svært nære resultatet (1590 kN) som ble funnet med den plane 
ramme-/fagverks-modellen og fap2d. 

3 x 8 tonn 
7 tonn 

4,3 m 
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Figur 11   Aksialkraft i undergurt ved skjøt (EL 305) som funksjon av tømmerbilens 
                 plassering 

 

Tilsvarende plott er vist i figur 12 for skjøten i overgurten, men her er det tatt 
med en kurve for hver side av skjøten. Igjen er overensstemmelsen med den 
plane modellen god. 

 

 

Figur 12   Aksialkraft i overgurt ved skjøt i knutepunkt 17 som funksjon av 
                 tømmerbilens plassering 
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Stagene i den sideveise avstivningene skal i en normalsituasjon med trafikk-
last på brua ikke ta nevneverdige krefter. Figur 13 viser kreftene i de to 
avstivingene som går inn til knutepunkt 5 (stav 909 og 910), samt en av 
stavene inn til knutepunkt 6. Det er små krefter i avstivere som følge av at 
tømmerbilen kjører over brua – maks 5 kN i trykk og 4 kN i strekk. Dette er 
som forventet, da nedbøyning i tverrbæreren vil gi noen små krefter i stavene. 

 

Figur 13   Aksialkrefter i avstivningsstag som funksjon av tømmerbilens plassering 

 

Sideveis utknekking av fagverket 

Da er det sannsynliggjort at både 2D og 3D modellene fungerer tilfreds-
stillende, kan den egentlige hensikten med 3D modellen, nemlig å undersøke 
sideveis stabilitet, gjennomføres. 

For dette formålet er det utført en del lineariserte knekkingsanalyser, hvor 
gurtskjøtenes sideveise stivhet er variert fra helt stiv til mjuk. Alle analysene 
er utført med og uten horisontalavstivningen. 

Det er også forsøkt å kjøre analysene med formfeil (på om lag 70 mm i 
knutepunkt 16), og denne viste seg å ha neglisjerbar betydning på knekk-
faktoren. 
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Analysene er utført med følgende steg: 

‐ Fagverket monteres: Egenlaster påføres 

‐ Knekkingsanalyse: Kjøretøy plasseres på brua ved knutepunkt 5 

‐ Vindavstivning fjernes 

‐ Ny knekkingsanalyse 

Knekkingsanalysen er en egenverdiberegning, hvor egenverdiene er knekk-
faktorer, dvs. faktorer som den påførte variable lasten (trafikklasten) må 
multipliseres med for å gi den lasten som fører til at konstruksjonen blir 
ustabil og «knekker ut» i denne knekkform. Knekkformen er egenvektoren 
svarende til denne knekkfaktoren (dvs. egenverdi). 

Nedenfor er det vist tabeller som angir knekkfaktorene for de tre første knekk-
formene (eller knekkmodene). I praksis er det egentlig bare den første, dvs. 
den laveste som er av interesse. Med avstivningssystemet montert finner vi: 

Med horisontalavstivning 

Knekkmode/konfigurasjon 1 2 3 

Uten ledd 16,8 17,2 26,3 

Stivt ledd (100 mm plate) 15,2 15,3 23,3 

Middels ledd (70 mm plate) 12,6 12,6 20,1 

Mykt ledd (50 mm plate) 10,1 10,1 17,5 

 

Selv for det mykeste leddet må vi multiplisere bilens vekt med ca. 10 for at 
lasten skal føre til at fagverket blir ustabilt og knekker ut sideveis. 

Dersom vi fjerner avstivningssystemet og gjentar beregningene finner vi: 

Uten horisontalavstivning 

Knekkmode/konfigurasjon 1 2 3 

Uten ledd 12,5 12,9 17,8 

Stivt ledd (100 mm plate) 11,3 11,3 13,5 

Middels ledd (70 mm plate) 8,0 8,1 9,9 

Mykt ledd (50 mm plate) 3,7 3,7 7,8 

 

Selv uten avstivning og med myk forbindelse, må vi multiplisere bilens vekt 
med nesten 4 før fagverket blir ustabilt. 
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Tabellene viser at fagverkets stabilitet (ut av planet) er følsom for skjøtenes 
sideveise stivhet. Med stive ledd (100 mm plate) er den horisontale bøye-
stivheten i plate større enn i trebjelkene, slik at knekkformen er ganske lik 
modellen uten ledd. Overgurten knekker da ut der lasten er plassert over 
knutepunkt 5. Når leddet blir mykere enn trebjelkene (50 mm plate) følger 
knekkformene leddene i overgurten og sikkerheten mot knekking reduseres 
betraktelig. I en bruddgrense-kombinasjon med mykt ledd, der horisontal-
avstivningen ikke er aktiv, vil fagverket knekke. Noen av knekkformene er vist 
i figur 14. 

 

Tilf. Mode 1 Mode 2 Mode 3 

Uten 
ledd 

med 
avst. 

   

Uten 
ledd 

uten 
avst.    

Mykt 
ledd 

med 
avst. 

   

Mykt 
ledd 

uten 
avst. 

   

 

Figur 14   Knekkformene til noen av kombinasjonene i tabellene på forrige side 

 

Disse beregningene viser at ustabilitet sideveis i fagverket ikke var en med-
virkende faktor til bruas sammenbrudd. 

Knekking i fagverkets eget plan er en helt uaktuell problemstilling. Det vil 
kreve en helt urealistisk kraft for å forårsake denne formen for knekking. 

For å utnytte 3D modellen ble det også gjennomført en knekkingsanalyse med 
last svarende dimensjonerende bruddgrenselast, dvs. 

1,2 x egenlast + 1,35 x trafikklast 
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Med lav (myk) stivhet ut av planet i gurtskjøtene og med avstivingssystemet 
på plass, fant vi følgende knekkfaktorer for de tre første knekkformene: 1,66, 
2,04 og 2,45. Første knekkform for denne lastsituasjonen er vist i figur 15. 

 

          

Figur 15   Første knekkform for brua, påkjent av dimensjonerende bruddgrenselast 

 

Sveis mellom tverrbærer og rør til horisontalavstivningen 

Systemet for avstivning av overgurten mot sidevegs utknekking består av stag 
som føres ned til et rør som danner en forlengelse av tverrbæreren. Røret er 
sveist til en 30 mm tykk plate som er sveist til tverrbæreren. Sveisen mellom 
røret og platen har røket, se figur 16. Inspeksjon av sveisen etter brukollapsen 
viser at den har svært mangelfull – så å si ingen innbrenning i grunnmaterialet 
i røret. Røret er revet løs fra sveisen uten synlige skader i røret, mens sveisen 
sitter igjen i plata. Ettersom dette er tilfellet ved mange av disse sveise-
forbindelsene, synes det som dette er en systematisk feil ved alle disse sveisene 
på brua. 

 

Figur 16    Sveis mellom tverrbærer og rør til horisontalavstivning 
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Denne mangelfulle sveisen har ikke hatt noen betydning for brukollapsen, 
men på sikt ville denne sveisen blitt et problem – se kapitlet ovenfor om side-
veis utknekking av fagverket. 

Ettersom brua er prosjektert i 2013, har håndbok R762 Prosesskode 2, utgave 
2012, vært grunnlaget for konkurransegrunnlag for byggeentreprisen og verk-
stedarbeidene. 

Håndbok R762, prosess 85.24 omhandler sveising av stålkonstruksjoner, og 
den stiller en rekke krav til utførelsen: 

 Tabell 85.1 i prosess 85 angir kontrollklasser for sveiser. Ettersom 
sveisen er avstivning av et fagverk, kan stålelementene i fagverket 
klassifiseres som «Fagverk, øvrig». Dette gir kontrollklasse 2. 

 Prosess 85.24 Sveising, c) Forarbeider angir: 

For alle bærende sveiser skal det utarbeides sveiseprosedyrespesifikasjoner iht. 
NS-EN ISO 15609-1. Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal 
sveiseprosedyrer (WPS) for sveiser i kontrollklasse 2 og 3 godkjennes ved sveise-
prosedyreprøving iht. NS-EN ISO 15614-1. 

 I prosess 85.24 under Generelle krav til sveisearbeidet er det angitt: 

Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN 287-1 kan 
delta i sveisearbeidet. 

 Tabell 85.24-6 angir 100% visuell inspeksjon og 20% magnetpulver-
inspeksjon for kilsveiser i kontrollklasse 2. Sveisene skal være innenfor 
akseptkriteriene gitt i tabell 85.24-2 og 85.24-3. 

 I prosess 85.24 under Personell er det angitt: 

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 /IWI/EWI 
eller tilsvarende anerkjent norm, eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse. 

Uansett utførelsen og kontrollen av utførelsen er sveisen mellom røret og plata 
(tverrbæreren) på ingen måte god nok. Når sveisen mangler innbrenning i 
grunnmaterialet, og røret rives løs fra sveisen, viser det at sveisen ikke er 
korrekt utført. 

Det finnes andre trebruer med lignende avstivning. Byggherre bør gjennomgå 
dokumentasjon på sveisene i dette, og tilsvarende prosjekt. Dersom doku-
mentasjonen ikke foreligger, bør sveisene på tilsvarende prosjekt undersøkes. 

Ettersom én type sveis ikke holder mål, bør dokumentasjonen av alle sveisene 
i konstruksjonen gjennomgås i lys av kravene i håndbok R762 Prosesskode 2. 

Videre så er det flere ståldetaljer som har en uheldig utforming: 

‐ Røret er sveist mot en 30 mm stålplate som igjen er sveist til et H-profil. 
I kryssingspunktet mellom røret og steget i H-profilet vil det oppstå en 
spenningskonsentrasjon, som på sikt kan føre til utmattingssprekker. 
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Det at hele tverrbæreren med rør er varmgalvanisert etter sveising, gjør 
ikke situasjonen med spenningskonsentrasjon bedre. 

‐ Sveisen mellom røret og plata er på tegning angitt som en to-sidig 
kilsveis med a-mål 5 mm, noe som er umulig å utføre. Denne utførelsen 
er korrigert i verkstedet til en ensidig kilsveis med a-mål ca. 7 mm uten 
at tegningen er revidert. 

‐ Forbindelsen mellom fagverket og tverrbærerne er sveist inn i H-profilets 
toppflens med tre vertikale plater. To av disse føres videre ned i stivere 
gjennom profilet, men kreftene går gjennom flensen. Dette gir en 
strekkspenning i tykkelsesretning på platen, noe som er en uheldig 
løsning med mulighet for delaminering. 

Disse ståldetaljene har ikke hatt noen konsekvens for brukollapsen, men det 
ønskes med dette å rette fokus mot ståldetaljeringen som gjøres på mange 
trebruer. Som man kan se av masseregnskapet i vedlegg A, er det en stor andel 
stål i ei trebru. Prosjektering og oppfølging av utførelsen av stålarbeidene må 
derfor ikke undervurderes. 

Opplagring i aksene 1 og 2 

Opplagringen består av en konstruksjon som er leddet til knutepunkt mellom 
undergurt og endetverrbærer. Opplagringen er altså i utgangspunktet pendel-
søyle som står på lager – fastlager i akse 1 og glidelager i akse 2. Knuteplatene 
i knutepunktet er 4 stk. 12 mm plater. Opplagerkraften overføres gjennom 
disse og ned til leddbolten. Fra leddbolten og ned til endetverrbærer føres 
opplagerkraften gjennom ei 60 mm plate og 2 stk. 15 mm plater. Konstruk-
sjonene i hver bærevegg er forbundet med en tverrbærer, og videre føres 
opplagerkraften via lager og ned i fundamentet. Det konstateres at denne 
løsningen virker lite hensiktsmessig. 

 

Figur 17    Opplagring i aksene 1 og 2 
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Akse 1 er forutsatt som et fastlager, der bremsekrefter skal opptas. Det settes 
spørsmålstegn ved om kraftoverføringen via pendelen vil tillate lageret å 
fungere som tilsiktet. 

Akse 2 er et glidelager. Grunnet dets utformingen virket det å kunne ha et 
stabilitetsproblem. Bakgrunnen for dette er at dersom tverrbæreren eller 
forbindelsen mellom dekke og tverrbærer ikke fungerer som forutsatt, så vil 
det kunne opparbeides skjevstillinger i pendel. En introdusert skjevstilling av 
lageret vil medføre at normalkraftens horisontalkomponent gir en drivende 
kraft i glidelageret i bruas lengderetning. Selv en moderat skjevstilling vil da 
kunne gi en drivende kraft som overskrider stabiliserende krefter. Lager-
konstruksjonen kan dermed bli ustabil. Dette er en løsning som det må ses 
nærmere på – både på eksisterende bruer og fremtidige tilsvarende prosjekter. 

Konklusjon av analysen av kollapsen 

Analysen viser at grov underdimensjonering av skjøten i undergurten forår-
saket sammenbruddet av Perkolo bru. Det er uklart om også skjøten i over-
gurten har betydelige mangler, men den har neppe bidratt til sammenbruddet. 

Bruas stabilitet var tilfredsstillende og bidro ikke til sammenbruddet. 

Det er påvist alvorlig og systematisk feil i sveiseforbindelser uten at dette har 
hatt påviselig medvirkning til sammenbruddet. 

Det er grunn til å tro at opplagringsutformingen er uheldig. Det er for øvrig 
vanskelig å si hvorvidt lageret har hatt en medvirkende årsak til kollapsen. 
Utformingen er allikevel en løsning som det må ses nærmere på – både på 
eksisterende bruer og fremtidige tilsvarende prosjekter.7 

  

                                               
7 Se også vedlegg B 
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Kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet 

Gjennom veglova og forskrift om anlegg av offentlig veg § 3, andre ledd, gis 
Vegdirektoratet hjemmel til å utarbeide vegnormaler, og disse vegnormalene 
gir blant annet føringer for utforming av veg (N100) og prosjektering av bruer 
(N400). Hjemmelsgrunnlaget for Vegdirektoratets kontroll og godkjenning av 
bruprosjektering er altså veglova, og kontroll- og godkjenningsordningen er 
detaljert beskrevet i vegnormalen N400 Bruprosjektering (kapittel 2). 

Ved å legge Eurokoden til grunn ved prosjektering oppfyller man automatisk 
kravene som stilles i plan- og bygningsloven. Vegnormalen N400 Bruprosjek-
tering gir bestemmelser der Eurokoden ikke har bestemmelser. Grunnlaget for 
bruprosjektering er altså Eurokoden, og vegnormalen N400 utfyller Euro-
koden. Vegnormalen N400 Bruprosjektering er et unntak fra plan- og 
bygningsloven når det gjelder kontroll og godkjenning. På grunn av 
Vegdirektoratets allerede etablerte ordning med kontroll og godkjenning av 
bruprosjektering samt personellressurser og fagkompetanse for å utføre 
oppgaven, ble dette unntaket innarbeidet (ca. 20 år siden). For øvrige bygge-
prosjekt som gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven, gjelder det 
egne regler om tredjepartskontroll av prosjekteringsarbeidet, jf. NS-EN 1990 
og nasjonalt tillegg. 

Kontroll av Perkolo bru 

Parsellen E6 Vinstra–Sjoa omfatter 22 ulike konstruksjoner, som er gjenstand 
for kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet. Kontrollen av alle disse 22 
konstruksjonene er utført av bruseksjonen i Vegdirektoratet, og det ble satt 
sammen ei arbeidsgruppe på seks medarbeidere for å løse dette kontroll-
oppdraget. Perkolo bru er én av disse 22 konstruksjonene. 

Prosjekteringsunderlaget (også kalt beregningsrapport) samt 24 tegninger for 
Perkolo bru ble oversendt til kontroll for teknisk delgodkjenning 21. mai 2013. 
Prosjekteringsunderlaget bestod da av fem delrapporter på til sammen 695 
sider. Teknisk delgodkjenning er et uttrykk for at konstruksjonssikkerhet, 
teknisk standard og kostnader er forsvarlig ivaretatt i prosjekteringen før 
utlysing av entreprisearbeidene. Det foreligger ikke teknisk delgodkjenning for 
de 22 konstruksjonene på parsellen E6 Vinstra–Sjoa, ei heller for Perkolo bru, 
før anbudskonkurransen om entreprisearbeidene ble igangsatt. I ettertid er 
dette kun en formalitet siden konstruksjonssikkerhet og teknisk standard 
også skal ivaretas ved godkjenning av arbeidstegninger. 

Godkjenning av arbeidstegningene er basert på et utvidet produksjonsunder-
lag, som nå omfatter 1 236 sider. Kontrollrapporten viser kommunikasjonen 
mellom den prosjekterende og den kontrollerende. Manglende strekkapasitet 
i undergurten i knutepunkt 5 ble ikke avdekket i kontrollarbeidet. Teknisk 
godkjenning av 33 arbeidstegninger ble gitt den 27. mai 2014. 

Brua er kontrollert i henhold til kontrollgrad III – se [2,4] for kravene til selve 
kontrollen. 
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Oppsummering 

Statens vegvesen har et særskilt ansvar – også kalt sektoransvaret – for å bidra 
til at bransjen og andre relevante aktører arbeider med konstruksjons-
sikkerhet på forsvarlig måte. Det er i dag et godt samarbeid mellom Statens 
vegvesen og aktørene i bransjen (rådgivere og entreprenører). Bruseksjonen i 
Vegdirektoratet gjennomfører i disse dager omfattende kursvirksomhet med 
revidert håndbok N400 Bruprosjektering, og det informeres om relevante 
brufaglige tema under den årlige brukonferansen. 

Undersøkelsen har avdekket en grov prosjekteringsfeil. Feilen er knyttet til et 
relativt elementært statisk problem – det handler om enkel likevekt. Slike feil 
burde ikke forekomme, men av og til vil selv dyktige ingeniører kunne bli offer 
for den type «kortslutning» som her har funnet sted. Det som gjør saken 
spesielt alvorlig er at feilen ikke ble fanget opp, men overlevde helt til den 
forårsaket kollaps av brua. At kollapsen kom før ny E6 var åpnet for trafikk, 
og ikke forårsaket alvorlig skade på mennesker, er mager trøst. 

Hendelsen er, i varierende grad, en dårlig sak for alle involverte parter, og den 
bør føre til at rutiner og prosedyrer blir gjennomgått meget nøye. Også under-
visningsinstitusjonene bør vurdere å gå noen runder i lys av en hendelse som 
dette. Som en del av sektoransvaret, vil Statens vegvesen følge opp dette i 
egnede fora. 

Kontroller må være reelle. Det må kontrolleres, ikke bare hva som er gjort og 
hvilke prosedyrer som er fulgt, men også hvordan ting er gjort (er modellene 
tilfredsstillende, og er resultatene rimelige). For et prosjekt som dette, bør både 
internkontroll (den prosjekterendes sidemannskontroll) og Vegdirektoratets 
uavhengig kontroll etablere egne – men enkle – modeller og kontrollregne 
kritiske forhold. 

For å kunne utøve en effektiv og reell kontroll, må prosjekteringsunderlaget 
være av en helt annen kvalitet enn den som foreligger i denne saken. 
Vegdirektoratet må på en tydeligere måte håndheve kravene til innsendt 
dokumentasjon. Hverken omfanget eller formen gjør det enkelt å gå dette etter 
i sømmene. 1236 sider, altså tre store ringpermer virker ikke hensiktsmessig 
for et prosjekt som dette. Dessverre er dette ikke uvanlig eller spesielt for 
Perkolo bru. 

Bruken av dataprogrammer og rapporteringen av resultater fra disse bør 
vurderes meget kritisk. 

Denne gjennomgangen har også avdekket flere svakheter ved selve konstruk-
sjonen (uheldig konstruksjonspraksis): 

‐ Skjøter i limtrekomponenter med store krefter, bør ikke plasseres i 
knutepunkter – spesielt ikke når de komponentene som skal forbindes 
til komponenten som skal skjøtes, har mindre bredde enn denne. 

‐ Det er utført mangelfullt sveisearbeid (rør mot tverrbærer). 
‐ Opplagringsutformingen bør forenkles og forbedres. Det bør spesielt 

unngås å benytte pendel kombinert med glidelager. 
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‐ Utført sideveis avstivning av fagverkene er lite effektiv. 
‐ Visuell inspeksjon av knutepunkt og gurtskjøter med slisseplater er ikke 

mulig. Derfor må det benyttes rustfrie stålkvaliteter, og forbindelsen må 
konstrueres slik at den ikke oppfører seg sprøtt i en bruddsituasjon – 
en duktil oppførsel skal etterstrebes i størst mulig grad. Dette må 
imidlertid også ses i sammenheng med utmatting. 

Regelverket for prosjektering av bruer er meget omfattende (Eurokode, veg-
normaler og retningslinjer), og denne undersøkelsen har ikke avdekket feil i 
noe av dette regelverket. Framover blir det derfor viktigere å ha fokus på at 
regelverket etterleves og brukes korrekt enn å innføre flere detaljerte regler og 
dermed gjøre regelverket enda mer omfattende og krevende å bruke. 

Med unntak av avstivningssystemet representerer Perkolo bru et enkelt og 
oversiktlig statisk system. Når arkitekten utfordrer konstruktøren med 
kompliserte og/eller uoversiktlige bære- og/eller avstivningssystemer, blir 
både prosjektering og kontroll krevende. I slike prosjekt må det settes av 
ekstra med tid og ressurser både til prosjektering og kontroll – og kontrollgrad 
IV bør være det nærliggende valget.8 

Dette arbeidet er utført uavhengig av andre parallelle undersøkelser i samme 
sak. 

Det er naturlig at denne rapporten – og andres erfaringer med kollapsen – ses 
i en større sammenheng når kontroll- og godkjenningsprosessen evalueres i 
etterkant av kollapsen av Perkolo bru. 

  

                                               
8 Se referanse [4] for valg av og krav til kontrollgrad 
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Vedlegg A 

En nøyaktig beregning av egenlast er utført på grunnlag av godkjente arbeids-
tegninger. 

  Volum/masse 
Massetetthet 

[kg/m3] 
Tyngde 

[kN] 

Tre i fagverkene 82,05 m3 460 370,3 

Tre i tverrspent dekke 108,23 m3 460 488,4 

Tverrbærere 18,97 tonn   186,1 
Sideavstivning 0,42 tonn   4,1 
Slisseplater i knutepunkt 11,09 tonn   108,8 
Bolter, dybler og skruer 1,79 tonn   17,6 
Stålstag og plater i dekke 2,40 tonn   23,5 
Sink- og kobberbeslag 1,60 tonn   15,7 

Slitelag og membran 14,25 m3 2 548 356,2 

Annet 1 kN/m  47,5 
    Totalt 1618,2 

Tabell 1 

 

Ved å fordele hele egenlasten jevnt over bruspennets lengde på 47,5 m fås en 
jevnt fordelt vertikallast i hvert fagverk på 17,0 kN/m. Det er observert et islag 
på dekket, og dette er i størrelsesorden 4 cm tykt – se bildet nedenfor. Dette 
utgjør 0,9 kN/m i tillegg til de 17,0 kN/m fra egenlast. 
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Vedlegg B – beskrivelse av opplagringen i aksene 1 og 2 

Det statiske systemet (opplagringen i aksene 1 og 2) er i prinsippet pendel-
søyler for bevegelser i lengderetning bru. Pendlene i akse 1 står på fastlager, 
og i akse 2 står de på bevegelige lager. Sideveis er venstre lager i akse 1 (sett i 
stigende akseretning) fast, og høyre lager er bevegelig. I akse 2 er tilsvarende 
venstre lager fastholdt sideveis, og høyre lager er bevegelig sideveis. Se 
illustrasjon i figur 18. Toppflensen på tverrbæreren er festet til dekket med 
treskruer. 

 

Figur 18    Oversikt over lagrene og bevegelsesmulighetene (lagerplan) 

 

Tre av de fire lagrene er montert opp-ned, og det fjerde lageret (venstre lager i 
akse 1) er montert på vanlig måte. Beslutningen om å snu lagrene opp-ned ble 
tatt under bygging og i samråd med byggherre, prosjekterende, entreprenør og 
underentreprenør. 

Lagrene er konstruert med en maksimal tippvinkel på 2%. 

Endetverrbærerne har et åpent tverrsnitt (liten torsjonsstivhet), og de er utført 
uten stivere mellom oppleggspunktene. Kun ved oppleggspunktene er det 
vertikale stivere. 
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Figur 19    Situasjon med lager montert på vanlig måte, hvor glidesjiktet roterer med 
                 tverrbæreren 

 

 

Figur 20    Situasjon med lager montert opp-ned, hvor glidesjiktet forblir horisontalt 
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Dersom endetverrbærer gis en vinkelendring, oppstår det en horisontal-
komponent fra opplagerkraften. Lageret må da mobilisere en tilsvarende 
friksjonskraft for at det skal være likevekt. Lageret tillater en tippvinkel på 2%, 
noe som kan samsvare med teflonens varierende friksjonskoeffisient. Med en 
slik vinkelen er det fare for at lageret sklir ut. 

Er tverrbæreren torsjonsstiv nok til å motstå vridning av betydning? 

En forutsetning for at lageret skal gli ut, er at koblingen mellom tverrbærer og 
brudekke tillater en slik deformasjon. Egenvekten av brua gir en vertikallast 
på 400 kN i hvert lager. Med en hvilefriksjonskoeffisient på 0,06 gir dette en 
horisontallast på 24 kN i lageret før det begynner å gli. En horisontallast i 
denne størrelsesorden kan oppstå på grunn av temperaturendringer og 
bremselaster. Figur 21 viser deformasjonen (forstørret med en faktor 10) av 
endetverrbæreren i et slikt tilfelle. Her er det påført en horisontallast på 24 kN 
i lageret, og toppflensen er fastholdt langs hele brudekket. Resultatet av dette 
er en vinkelendring på 2,5%. Endetverrbæreren er altså så myk at man kan 
oppnå kritisk rotasjon i lageret uavhengig av om treskruene, som fester 
toppflensen på tverrbæreren til dekket, har tilstrekkelig kapasitet. 

 

Figur 21    Modellering av endetverrbærer 

 

Hvordan oppnås en slik skjevstilling? 

Selv om montasjen er utført godt innenfor toleransene, så har man med denne 
løsningen svært lite å gå på. Noen eksempler på dette: 

- En vertikal skjevstilling av lagerplata på 1 mm over en lagerlengde på 
400 mm gir en skjevstilling på 0,25%. 

- En produksjonstoleranse på tilvirkingen av trekilen mellom endetverr-
bærer og dekke, svarende til 1 mm over flensbredden på 300 mm, gir en 
skjevstilling på 0,3%. 

Brudekket kan bevege seg og klemme skumneoprenen sammen mot land-
karene. Skumneoprenen har en tykkelse på 10 mm slik at brua er helt fri til 
å bevege seg om lag 5 mm uten vesentlig motstand. 
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For et glidelager er det tale om to friksjonskoeffisienter: én hvilefriksjons-
koeffisient og én dynamisk friksjonskoeffisient. Hvilefriksjonskoeffisienten er 
om lag tre ganger større enn den dynamiske friksjonskoeffisienten. 
Temperatur, tidligere trafikklast, asfaltlegging, etc. kan ha ført til at lageret 
har flyttet seg. Hvilefriksjonskoeffisienten kan da ha medført at lageret forblir 
stående i forskjøvet stilling. 

I et tenkt tilfelle kjører en lastebil fra akse 1 mot akse 2 og bremser. Dette 
medfører en forskyvning i akse 2 på 5 mm, og glidelageret beveger seg som det 
skal. Hvilefriksjonen kan da medføre at lageret ikke glir tilbake når lastebilen 
har passert, og det vil da oppstå en skjevstilling. Dette kan skje flere ganger 
med varierende trafikklast og temperaturvariasjon. Noen ganger glir lageret 
tilbake, og andre ganger ikke. Slik kan skjevstilling utvikle seg over tid. 

Ved en opparbeidet skjevstilling kan ett kjøretøy være nok til å skyve systemet 
ut av hvilestilling slik at brua glir av lageret. 

Hva skjer så? 

Hvis brua glir av lageret i akse 2, er en mulig mekanisme at pendlene i aksene 
1 og 2 skråstiller seg, og fagverkene forskyves mot landkaret i akse 1. Kjøre-
banen må komme etter og støter mot landkaret i akse 1, og dette resulterer i 
en stor reaksjonskraft som ledes opp gjennom tverrbærerne og inn i fag-
verkene. Dette fører igjen til at treskruene, som holder toppflensen mot bru-
dekket, ryker én etter én, og bruddmekanismen er i gang. 

Kommentarer til bildene 

Figurene 22, 23 og 24 viser at innsiden av fagverkenes undergurter har glidd 
om lag 50 cm innover yttersiden av landkarets øvre del av kantdrageren i akse 
1. Det framgår også at de nedadrettede bevegelsene har vært små så lenge 
fagverkets undergurtender har vært i posisjon på utsiden av landkarvingenes 
kantdrager. Dette er på grunn av kantdragernes utvendige helning. Man kan 
også se spor etter endetverrbærerens underflens sitt anlegg mot betongen. 

Figur 25 viser at venstre lager i akse 2 har glidd inn mot landkaret. Merker 
etter tverrbærerens underflens kan tyde på at området har vært tipp-punkt 
for endetverrbæreren etter første fase av kollapsen. I denne fasen av kollapsen 
har tverrbæreren flatet helt ut og tatt med seg et stykke av fagverksenden. I 
siste fase har endetverrbæreren blitt dratt tilbake, subbet over lageret og ned 
i skråningen. 

Figurene 24 og 26 viser at fugestålet i akse 1 og 2 synes å være upåvirket. 
Disse er festet med Ø10 mm skruer ned i et vinkeljern faststøpt i betongen. 
Ingen av disse stålplatene har gått til brudd. Dette kan tyde på små eller ingen 
oppadrettede bevegelser av brudekkets ende. Brudekket er utkraget over 
endetverrbæreren. 
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Figur 22    Lager i akse 1 

 

 

Figur 23    Akse 1 
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Figur 24    Fuge i akse 1 

 

 

Figur 25    Lager i akse 2 
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Figur 26    Fuge i akse 2 


