
       Brokonstruksjoner 
En introduksjon 
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Historikk  

 Broer har fascinert 
mennesker gjennom tidene. 
De har stått som eksponent 
for godt håndverk, vitenskap 
og ingeniørkunst. Arkitektur 
og kunst har også fått 
utfoldelse i forbindelse med 
brobygging. De romerske 
broer står som gode 
eksempler på datidens 
byggekunst. 

Ponte Sant’ Angelo (134 e.Kr.) Roma 



Historikk 

Utviklingen i Norge 
• Ettersom ferdselen økte opp-

stod det krav til veier og broer.  
Med veilovene av 1824 og 1851 
ble det et oppsving i 
brobyggingen.  

• De første broer i Norge var 
enkle tre- og steinbroer. De 
første steinhellebroer var  
bygget opp av steinheller lagt 
oppå, og suksessivt utenfor 
hverandre. Senere kom de ekte 
steinbuebroene. 

• Veien over Dovre førte til 
bygging av Andfinns bru 
(1825). Andfinns bru (1825), Dovre 

Historikk  



Historikk 

 Nyere utvikling 
• I nyere tid og spesielt  fra1990- 

årene og frem til i dag, stod 
brobyggingen i Norge for store 
utfordringer. Det er bygget en 
rekke store fritt-frem-byggbroer, 
hengebroer, skrå-stagsbroer og 
flytebroer i tillegg til alle de 
broer som større 
trafikkløsninger krever.  

• En liten ”vandring” skal gjøre 
oss kjent med forskjellige 
brotyper 

Grenlandsbrua  
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Bro 

 En bro  
 er en bygningskonstruksjon 

som fører en ferdselsåre (f.eks. 
gang eller kjøreveg, jernbane 
eller kanal) over en topografisk 
forsenkning som dal, elv, fjord, 
eller over en annen ferdselåre.  

 
 (engelsk: the bridge,  tysk: die 

Brücke, fransk: le Pont)  

Bro  



Behovet 

Fra vadested til enkel bro 
Å krysse en elv skjedde først 
ved å vade eller å hoppe fra 
stein til stein. De første broer  
oppstod ved å  legge 
trestammer som en enkel bro 

Behovet 



Klassifisering av broer 

 

Broer kan klassifiseres på  
forskjellige måter. Vi klassifiserer  
dem etter  
 

• funksjon,  
• materiale og  
• statisk system.  
 

I tillegg kan  
• geometri,  
• utførelse og  byggemåte  
• alder og funksjonsvarighet  

 
være med i en klassifikasjon.  

 

Klassifisering av broer 



Klassifisering etter bruk 

 

Klassifisering etter bruk  
Broens betegnelse knyttes til den  
funksjon broen har  
• Gangbro 
• Veibro 
• Jernbanebro 
• Kanalbro 
• Transportbåndbro 

Gangbro 

Klassifisering etter bruk 



Klassifisering etter bruk 

Jernbanebro (Minnesund) Veibro (Rødberg) 

Klassifisering etter bruk 



Klassifisering etter materiale 

Klassifisering etter materiale 
Broens betegnelse knyttes til det  
materiale broen er bygget i.  
• Steinbroer 
• Trebroer 
• Stål og aluminiumbroer 
• Betongbroer 
• Kunststoffbroer 

Steinbro 

Klassifisering etter materiale 



Betongbro (Kroppanbrua, Trondheim) Stålbro   (Skansen bru, Trondheim)  

Broer i stål eller betong 



 
Klassifisering etter statisk system 
Broens betegnelse knyttes til 
broens statiske system 
• Bjelke og platebroer 
• Buebroer og hvelv 
• Fagverksbroer 
• Henge og skråstagsbroer 
• Spennbåndbroer 
• Flytebroer og dykkede rørbroer 
 

Fritt opplagt bjelkebro  (Gol) 

Klassifisering etter statisk system 



Bjelkebroer 

Fritt opplagt og kontinuerlig bjelkebro Kontinuerlig bjelkebro (Minnesund) 

Bjelkebroer 



Ramme og sprengverksbroer 

Sprengverk over motorvei (Byggetilstand) 

Ramme og sprengverksbroer 



Buebroer 

Buebro med overliggende og 
underliggende kjørebane 

Buebro i armert betong 
(Rødberg) 

Buebroer 



Buer og hvelv 

Hvelvbro i stein Hvelvbro i betong 

Buer og hvelv 



Fagverksbro 

Åsårbrui (1937) 

Fagverksbroer 



Henge og skråstagsbroer Henge og skråstagsbroer 



Hengebroer 

Breviksbrua (Telemark) 

Hengebroer 



Skråstagsbroer 

Skarnsundbrua Grenlandsbrua 

Skråstagsbroer 



Flytebroer 

Flytebro Øybrua Kragerø 1889 

Flytebroer 



Broer i fritt frembygg 

Herøybrua (Møre og Romsdal 

Fritt-frembygg-broer 



Broer i fritt frembygg Bevegelige broer 

Som eksempel  på 
bevegelig bro vises   
«Ny Kråkerøy bru» i  
Fredrikstad. Den ble 
åpnet 2011. 
Tidligere er Skansen 
bru i Trondheim vist. 
(se under) 
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