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Hovedmål og delmål  

Hovedmål 
Lage en digital veileder med relevant informasjon om bruer ved tilstandsvurdering, vedlikehold og 
nybygging. 
Delmål 
a) Økt kompetanse hos veieierne om ansvaret tilknyttet bruer  
b) Gi veieier bedre innsikt i når det må tilkalles fagbistand mht. bruens tilstand – herunder 

utvikle et par instruksjonsfilmer om tilstandsregistrering av bru 
c) Gi innføring i hvordan vedlikehold av eksisterende bruer bør gjennomføres 
d) Hvordan registrere bruene i digitale databaser der det ikke allerede er gjort 
e) Skaffe til veie cirkapriser for restaurering vs. ny bru-alternativer? 
f) Dokumentasjon av forskjellige brutyper – gamle og nye. 
 
 
Sammendrag  og konklusjon  

Etter litteraturstudier og intervjuer/diskusjoner er materiale sammenfattet, og det er utarbeidet 
veiledningsmateriell om bruer på skogsveier/landbruksveier.  
Etter innspill ble innholdet presentert i:  

- 1 veileder (på 18 sider) 
- 3 resymeer (maks 4 sider) 
- 7 infoark (maks 2 sider) 
- 4 registreringsskjemaer 
- 3 filmer 
- En podkast  
- Et skjema med priseksempler (dette skjemaet er langt fra fullstendig og Skogkurs håper å 

supplere manglende informasjon med tiden) 
På Skogkurs.no vil materialet bli presentert på en oversiktlig måte som gir en god 
brukeropplevelse og rask manøvrering til ønsket tema.  
 
Dette er produsert av litterært-innhold: 

- Veileder - Tilsyn og inspeksjon av landbruksveibruer 
- Resymé - Vedlikehold av lanbruksveibru 
- Resymé - Ny bru på eksisterende landbruksvei 
- Resymé - Ansvaret ved å eie landbruksveibru 
- Infoark - Forenklet tilstandsregistrering på landbruksveibru 
- Infoark - Skadegrad, skadeårsak og litt om tilstandskategori på bruer 
- Infoark - Rivningsplan for bruer på landbruksvei 
- Infoark - Bæreevnevurderinger på landbruksveibruer  
- Infoark - Lover og regler for bruer på landbruksveier 
- Infoark – Bruøkonomi 
- Infoark - Dokumentasjon av brutyper på landbruksvei 



Registreringsskjemaer:  
- Enkel årlig inspeksjon av landbruksveibruer 
- Forenklet tilstandsvurdering av landbruksveibruer 
- Tilstandsvurdering av landbruksveibruer, detaljert 
- Enkel risikoanalyse ved bruinspeksjon  

Filmer (spilletid ca. 40 min): 
- Introduksjon om inspeksjon av landbruksveibru 
- Enkel årlig inspeksjon av landbruksveibru 
- Forenklet tilstandskontroll på landbruksveibru 
-  

Lyd (podkast) 
- Podkast - Bruer på landbruksveier  

 
Det meste av materialet kan skrives ut fra nettet, men er først og fremst beregnet på digital lesing 
og bruk. 
 

Konklusjon: 
Det produserte gir skogs Norge tilgang på veiledningsmateriale om bruer på 
skogsveier/landbruksveier. Med materialet vil det bli enklere å drive målrettet rådgivning og 
iverksette prosjekter for å forbedre bru-situasjonen på det private veinettet for å sikre økonomisk, 
trygg og effektiv tømmertransport.  
 
Materialets innhold er først og fremst rettet mot skogeiere/veilag som har et behov for å finne 
informasjon om landbruksveibruer for å ivareta sitt ansvar som konstruksjonseier. Det er også 
ønskelig at veiplanleggere og andre fagfolk (i kommune, i fylke og skogbruksledere) skal ha 
kunnskaper om temaet, og være gode rådgivere for skogeier. Andre interesserte vil også kunne ha 
nytte av innholdet, – som studenter, regnskapsførere og anleggs- og skogsmaskinentreprenører. 
Alt i alt vil veiledningsmaterialet gi skogs Norge en god kunnskap om temaet.  
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