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FORMÅL : 
 Trygg kryssing av elver og bekker 

Terrengtilpasning.  
Oppbygging av stolper må vurderes i forhold  
til fare for flom, isgang, snølast. Høyden må  
være tilstrekkelig for å unngå skade. Samtidig  
er det viktig å unngå unødig høyde som gjør at  
konstruksjonen stikker seg unødig ut i  
landskapet som fremmedelement. Brua kan  
deles opp i bruvandringer av forskjellig lengde  
ut fra hva man har av tilgjengelige stein på  
bredden og i elveløpet. 

Bruksområde:  
Brukonstruksjonen egner seg godt for mindre  
elver og bekker, men også større elver hvor det 
ikke er isgang og hvor flomvannstanden  
fordeles i flere flomløp.  

gjennomføre besøk i flomperioden. En bør unngå  
steder med  
målestaker på begge sider av bruplassen gjennom  
minimum en vinter for å sjekke snødybde.  

For å få samme høyde på stålfundamentene (ved  
lengere bruspenn), kan man plassere ut en  
rotasjonslaser i midten av elveløpet. Ved hjelp av  
denne kan man måle ut hvor høyt hvert av  
stålfundamentene må være. Hvert stålfundament  
vil få forskjellig høyde pga. at høyden på steinene  
i elva varierer. Ved kortere bruspenn, kan man  
måle ut høyde ved hjelp av en rettholt av  
aluminium og vater.  

Stålfundamentene bør være så solide som mulig og  
behandlet med primer og to-komponent lakk. Det  
lureste er å få produsert disse hos et sveisefirma. 

store snømengder. Vurder å sette opp 

Planlegging  
Lokaliteter for denne typen bru må ha  
tilgjengelige stein for montering av  
stålfundamenter. Synfaring vil være nødvendig  
for å finne best egnet bruplass. Hvert bruspenn  
trenger et stålfundament i hver ende og  
bruspennet bør ikke overstige 6 meter. For  
kortere spenn over bekkeløp, er det nok med et  
fundament på hver elvebredd, hvis elveløpet er  
smalere enn 6 meter. For bredere elveløp, må  
det være tilgjengelig steiner som har plass nok  
til 2 stålfundamenter, der bruspennet skal  
skjøtes ute i elva. Høyden på underkant av  
bruvandringene må ligge godt over elvas  
flomvannstand. Hvis man ikke kjenner til denne,  
kan man innhente informasjon om dette fra  
lokalkjente, befare området på utkikk etter  
flomgrense i vegetasjonen, eller  

 

 

HUSK:
 

 Vurder om nytteverdien av tiltaket er større enn mulige 
negative virkninger for naturmiljø og andre interesser   

 Sjekk at tiltaket ikke kommer i konflikt med 
kulturminner eller sårbar vegetasjon. 

 Plasser tiltaket slik at det i minst mulig grad skjemmer 
natur og kulturlandskapet. 

 Bruk mest mulig miljøvennlige materialer 
 Alle tilretteleggingstiltak krever tillatelse fra grunneier 
 Informer kommunen 
 Spesielt for bruer:  

Sjekk med kommunen om tiltaket må byggemeldes 

 

 



Materialvalg 
Impregnert plank 48 x 198 mm. 
Impregnerte terassebord 28 x 120 mm. 
Syrefaste skruer 6,0 x 90  
(sammenføyning av dragere). 
Syrefaste skruer 6,0 x 60  
(skruing av brudekke). 
Galvaniserte bolter 8 x 120 mm.  
(bolteforsterkning av dragerne). 
Galvaniserte skiver 2 x 24 x 24, Ø = 10 mm.  
(2 stk. til hver bolt, 1 til treskruer). 
Galvaniserte vinkler 70 x 70 x 55, Ø = 10 mm  
(4 stk. til hver kubbing). 
Galvaniserte treskruer 8 mm.  
(til vinkler og ører på brufundamenter). 

Utstyr 
Fundament og fundamenteringsarbeid: 

Rotasjonslaser m/målestav. 
Bensindrevet fjellbormaskin. 
Hørselvern.  
Fjellbor, 4-skjærs hode, 12 mm. (forboring). 
Fjellbor, 4-skjærs hode, 45 mm. (hovedhull). 
Luftpumpe m/plastslange 8-10 mm. 
(rensing av borestøv i hull). 
Boltemørtel, hurtigtørkende (15 min.). 
Papirkopper (til blanding av boltemørtel). 
Trekiler for posisjonering av stålfundament. 
Merketusj for merking av hull. 
Stålfundament, ferdigprodusert fra sveisebedrift. 



  
Tilretteleggingstiltak utarbeidet av: Statskog, Fjelltjenesten 2019 

1. Ferdig produserte fundamenter plasseres i 
borehull på steinene i elva og gyses fast med 
boltemørtel. Hullene bør være romslige, slik 
at det er mulig å få ned kamstålet uten å 
måtte tvinge det ned. På 30 mm kamstål er 
det greit å bruke bor som er 40-45 mm. 
tykkelse og at det bores ned til minst 150 mm. 

2. Brudragere monteres sammen til ferdige 
lengder. Det er viktig å få god overlapp hvis 
dragerne må skjøtes for å få lang nok lengde 
og at skjøtene er i hver sin ende av dragerne 
når de skrus sammen. På hver skjøt brukes 
det spikerplater over skjøten for å forsterke 
sammenføyningen. For å skru sammen/doble 
dragerne, skrus de først sammen med 
syrefaste skruer (6,0 x 90 mm.) for hver 600 
mm i lengderetningen, hvor man veksler med 
å skru fra annenhver side mens man skrur.  

Deretter monteres det gjennomgående bolter 
(8 mm.) av galvaniserte bolter for hver 1200 
mm.  

3. Etter at dragerne er montert sammen, 
legges de ut på stålfundamentene og kobles 
sammen med tverrgående kubbinger mellom 
dragerne. Kubbingen festes med syrefaste 
skruer (6,0 x 90 mm.) Dragerne endeskjæres 
slik at de passer sammen med neste 
bruvandring. 

4. Dragerne festes til slutt i brufundamentet 
med galvaniserte treskruer (8 mm.). 

5. Brudekket legges ut og skrus fast med 
syrefaste skruer (6,0 x 60 mm.). Dekket legges 
ut med et mellomrom mellom hvert bord på 
ca. 35 mm. Dette for å få til god drenering av 
vann og snø, samtidig som man unngår å få ei 
sammenhengende glatt flate på vandringen. 

Utforming 

Drift og vedlikehold:  
Dårlig vedlikehold og manglende tilsyn kan  
medføre risiko for ulykker ved bruk.  
Anbefales minimum ett årlig tilsyn. Løpende  
vedlikehold og nødvendig reparasjoner.  
Nødvendig med helt klare ansvarsforhold. 


