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1 Innledning 

 
På oppdrag av Raymond Fyllingen er det gjort vurderinger i forhold til bæreevne av eksisterende 

betongbro, samt mulige løsninger for eventuell utbedring. 

Mail mottatt 17.08.17 ligger til grunn for beregningene. 

 
NB! Krav om rekkverk er ikke vurdert i denne rapporten 

   
Nedenfor er et utsnitt av en detaljereguleringsplan utarbeidet av Coplan for Mølleberget 4, med 

saksnr.: P16034 og tegn.nr.: A901, med ring rundt vurdert bro. 

 

 

 
 

Følgende underlag mottatt på mail fra Raymond Fyllingen den 17.08.17, er grunnlag for vår 

vurdering. 
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1.1 Dokumenter brukt i denne rapporten. 

 

NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner 

NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 

NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 

NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner 

NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner for stål og betong 

NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 

NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering 

NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 

Byggforskserien 

 

SVV håndbøker:  

� HB R412 

� Håndbok 239 

 

2 Laster 

 

2.1 Følgende karakteristiske laster er brukt i beregningene: 

 

Egenvekt betong 25 kN/m³ 

Snølast 3,5 kN/m² 

 

2.2 Laster fra 1930 

Kjøretøylast 90 kN 

Aksellast 30 kN foran, 60kN bak 

Hjullast 30 kN, ugunstig plassering 

 

2.3 Dagens krav 

Kjøretøylast 300 kN 

Aksellast 160 kN 

Hjullast 80 kN, ugunstig plassering 
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3 Resultater 

 

3.1 Antatt kapasitet av eksisterende bro 

 
Broen vi har fått i oppdrag å kontrollere hører ifølge Statens Vegvesen sammen med en privat vei, og 

er derfor utelatt fra SVV sine standard kategorier på veier og bruer i Norge. Vi må allikevel anta at 

regler satt av SVV er fulgt når broen i sin tid ble prosjektert. 

 

Ettersom vi ikke sitter på informasjon om byggeår, samtidig som broen mangler bærende sidekant, 

velger vi bestemmelsene fra 1930 (Håndbok 239, 1930, lastklasse 3 – veier med mindre trafikk) som 

dimensjonerende for denne broen. Se utklipp under 

 

 
 

Utklipp viser en bærekapasitet godt under dagens krav. Tiltak for utbedring kreves om bro skal 

tilfredsstille dagen krav. Utklipp under viser dagens krav til hjullast-kapasitet for Bk10. 
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3.2 Midlertidig utbedring av bro 

 

Om det er ønskelig å midlertidig bruke broen i forbindelse med utbygging, kan dette la seg gjøre ved 

å bruke en 45mm tykk stålplate på hele broens lengde.  

 

3.3 Permanent utbedring av eksisterende bro 

 
For å nå gjeldende krav til brokapasitet, må eksisterende bro utbedres. Det anbefales å legge et nytt 

betongdekke oppå eksisterende for å nå SVV sine krav til bro i dag (Bk10). 

Utsnitt under viser et eksempel på slik løsning. 

 

 
 
Fremtidig bro forankres til eksisterende bro med L-bø Ø10 i et rutenett 0,5x0,5m. 

 

4 Sluttkommentar 

 

Grunnet usikkerhet om byggeår og derfor hvilke krav som ligger til grunn for prosjekteringen som ble 

utført for eksisterende bro, anbefaler vi, uavhengig av hva som skjer i forbindelse med mulig 

utbygging av området, å utbedre broen. Om dette er tilfellet kan ikke denne rapporten brukes som 

grunnlag for utførelse, men evt. et grunnlag for videre prosjektering. 

 


