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Vegnormal N400 Bruprosjektering

● Gjeldende utgave januar 2022 Statens vegvesen. N400:2022
● Gjelder for prosjektering av

– bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet
– bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver, hvor konstruksjonen går 

over, under eller langs det offentlige vegnettet
● Vegnormalen gjelder for alle faser i konstruksjonens byggetid og pålitelighetskravene i 

vegnormalen gjelder også for forskaling, stillaser, reisverk eller andre hjelpekonstruksjoner for 
utførelsen av byggearbeidet.

● Definisjoner
– Bru: bærende konstruksjon med spennvidde ≥ 2,5 meter og som bærer trafikklast.
– Annen bærende konstruksjon: bl.a. vegoverbygg (portaler, skredoverbygg), støttevegg med 

konstruksjonshøyde ≥ 5,0 meter m.m.

– vegnormalen omhandler geoteknikk ved fundamentering av bruer, tilløpsfyllinger mot 
konstruksjoner, samvirkekonstruksjoner i grunnen (f.eks. fleksible rør) og rene 
geotekniske konstruksjoner.
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N400 og geoteknikk

● Vegnormal N200 Vegbygging legger grunnlaget for geoteknisk prosjektering, men vegnormal 
N400 Bruprosjektering setter krav til konstruksjonens pålitelighet og levetid.
– Nasjonalt anneks til NS-EN 1990 plasserer veg- og jernbanebruer i pålitelighetsklasse 3.
– Dette legges til grunn for alle konstruksjoner (og konstruksjonsdeler) som er omfattet av 

N400.
– Konstruksjoner som er omfattet av N400 skal prosjekteres for 100 års dimensjonerende 

brukstid (konstruksjonselementer som har dimensjonerende brukstid mindre enn 100 år 
skal kunne skiftes ut).

● Aktuelle deler av N400
– Kapittel 4.5 Skredoverbygg, tunnelportaler og løsmassetunneler
– Kapittel 4.6 Støttekonstruksjoner
– Kapittel 4.7 Kulverter og rør
– Kapittel 7 Fundamentering
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N400 kapittel 2 Kontroll og godkjenning

● Det formelle grunnlaget for kontroll og godkjenning er gitt innledningen av N400.
– Forskrift om anlegg av offentlig veg §3. nr.2

«Statens vegvesen ved Vegdirektoratet kan innenfor rammen av forskriftene fastsette utfyllende bestemmelser –
vegnormaler…»

– Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og 
annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg) §4.

«Ved prosjektering av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon kontrollerer og godkjenner Vegdirektoratet at 
tekniske og funksjonelle bestemmelser fastsatt med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 (vegloven) er oppfylt. 
Vegdirektoratet kontrollerer prosjekteringsmateriale og godkjenner arbeidstegninger…»

● Krav om kontroll og godkjenning gjelder for
– bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveger
– bruer og andre bærende konstruksjoner på kommunal og privat veg, over og under riks- og fylkesveger
– bærende konstruksjoner på privat grunn langs riks- og fylkesveg
– forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under 

eller er plassert så nært inntil offentlig veg at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for alminnelig 
ferdsel
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Vegdirektoratets kontrollordning

● Teknisk kontroll av konsept iht. N400 kapittel 2.5
– Omfatter kun en kontroll – munner ikke ut i en godkjenning
– Gjennomgang av prinsipper, kontroll av grunnlaget mht. fremtidig behandling hos kontroll og godkjenning
– Behandlingen er obligatorisk for:

– Konstruksjoner med antatt entreprisekostnad over 200 millioner kroner.
– Konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise.
– Nytt eller utradisjonelt konsept.
– Der forutsetninger for prosjektering skal avklares med Vegdirektoratet på forhånd.

– Teknisk kontroll av konsept er tilgjengelig for prosjektet i planarbeidet og dokumentasjon sendes til Vegdirektoratet 
før detaljprosjekteringen igangsettes.
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Vegdirektoratets kontrollordning

● Kontroll til teknisk delgodkjenning iht. N400 kapittel 2.7
– Kontroll og godkjenning i to trinn.
– Godkjenning av utlysningsgrunnlaget i byggherrestyrte utførelsesentrepriser.
– Ikke lenger et krav, men dette er tilgjengelig i kompliserte prosjekter og i prosjekter med entreprisekost > 200 MNOK.
– Fundamentering skal være kjent, stabilitet og bæreevne skal være påvist.
– Grunnarbeider skal være beskrevet og mengdeberegnet, og presentert i utlysningstegninger.
– Veiledning til krav 2.7-1 gir en oversikt for det forventede dokumentasjonsomfanget som skal leveres.
– Arbeidsgrunnlaget skal kontrolleres til teknisk godkjenning og godkjenning skal foreligge før byggearbeidene 

påbegynnes.

● Kontroll til teknisk godkjenning iht. N400 kapittel 2.8.
– «Samlet kontroll» til teknisk godkjenning.
– Kontroll av prosjekteringsmaterialet som grunnlag for godkjenning av arbeidsgrunnlaget.
– Det skal tilses at grunnlagsdokumentasjonen er levert og innhold skal vurderes opp mot beregningene.
– Beregninger og arbeidsgrunnlaget (tegninger og/eller modell) skal kontrolleres.
– Krav 2.3-1 gir en oversikt over dokumentasjonen som skal leveres.
– Godkjenning av arbeidsgrunnlaget skal foreligge før arbeidene påbegynnes.

Kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet



Vegdirektoratets kontrollordning - kontrollgrader

● Kontrollgrader er definert i N400 kapittel 2.6.2
– Kontrollgrad settes av kontroll og godkjenning for å fastsette nivå og omfang av kontrollen.
– Kontrollgrad vurderes i forhold til konstruksjonstype, fundamenteringsmetode, m.m.
– Det kan settes ulike kontrollgrader for ulike konstruksjonsdeler.
– Kontrollgrad kan endres underveis i kontrolloppdraget ved behov.
– Nummereringen indikerer ingen sammenheng med konsekvensklasse, pålitelighetsklasse, 

prosjekteringskontrollklasse, geoteknisk kategori, m.m.

● Kontroll og godkjenning iht. N400 kapittel 2 ivaretar Utvidet kontroll (PKK3) iht. NS-EN 1990 – uavhengig av kontrollgrad.

● Kontrollgrad I - Enkel kontroll
● Kontrollgrad II - Begrenset kontroll
● Kontrollgrad III - Normal kontroll
● Kontrollgrad IV - Omfattende kontroll
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Vegdirektoratets kontrollordning - kontrollgrader

● Kontrollgrad I - Enkel kontroll
– Gjennomgang av tilsendt materiale der det 

kontrolleres at arbeidet er utført etter gjeldende 
bestemmelser og at teknisk standard er ivaretatt.

– Aktuell ved bruk av forhåndsgodkjente løsninger, 
f.eks. prefabrikkerte kulverter iht. V425

● Kontrollgrad II - Begrenset kontroll
– Gjennomgang av tilsendt materiale der det 

kontrolleres at arbeidet er utført etter gjeldende 
bestemmelser, og at teknisk standard er ivaretatt.

– Beregningskontroll av viktige bæreelementer, eller 
en tilsvarende kontroll med konferering av 
beregningene.

– Vurdering om nødvendig informasjon til forvaltning 
av konstruksjonen er innarbeidet.
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● Kontrollgrad III - Normal kontroll

– Grundig gjennomgang og vurdering av alt tilsendt 
materiale
• arbeidet er utført i samsvar med gjeldende 

bestemmelser
• teknisk standard er ivaretatt
• alle nødvendige beregninger er gjennomført.

– Vurdering av statisk system og om konstruktiv 
utforming er hensiktsmessig.

– Vurdering av sikkerhet og kapasitetskontroll av 
kritiske snitt

– Kontroller av at nødvendig informasjon til forvaltning 
av konstruksjonen er innarbeidet

● Kontrollgrad IV - Omfattende kontroll
– Kontrollomfanget er som for kontrollgrad III.
– I tillegg gjennomføres det en uavhengig kontroll av 

global konstruksjonsanalyse.
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Kontroll bestilles etter rutine som angitt på Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende 
konstruksjoner | Statens vegvesen
o Utfylt bestillingsskjema (prosjekterende for geoteknikk bør oppgis)
o Oversiktstegning
o Bestillingen skal sendes minimum 3 uker før forventet leveranse av prosjekteringsmateriale

Bestillingen behandles i av kontroll og godkjenning i mottaksgruppe (hver tirsdag)
o Oversiktstegningen kontrolleres og kommentarer oversendes prosjektet. Vi forventer at disse 

kommentarene er ivaretatt i grunnlaget som leveres til kontroll.
o Kontrollgrad settes og saken fordeles til saksbehandler hos kontroll og godkjenning.
o Saksbehandler hos kontroll og godkjenning er prosjektets kontaktperson gjennom hele prosessen og 

all korrespondanse mellom prosjekterende og kontrollør skal gå via saksbehandler.
o Det bestemmes om det skal gjennomføres drift- og vedlikeholdskontroll (intern kontroll) av 

tegninger/modell.
o Spesielle forhold som kan påvirke valg av kontrollør blir videreformidlet (internt).
o Ved mangler i bestillingen blir dette etterlyst hos prosjektet/bestiller og bestillingen blir behandlet på 

nytt i mottaksgruppe når mangler er supplert.
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Vegdirektoratets kontrollordning - gjennomføring av kontroll

o I etterkant av mottaksgruppa blir det opprettet eRoom for utveksling av dokumentasjon.
o Vi forsøker å ha kontrollør klar til fastsatt dato (se også «frist» for bestilling forrige side).

o Kontrollen blir gjennomført av interne ressurser i Vegdirektoratet eller ved avrop på rammeavtale for kontroll.
o Vi inngikk nye avtaler i mars 2021 med varighet 2 år med opsjon på å forlenge med inntil 1 + 1 år.
o 14 avtaler fordelt på 8 firmaer, krav til geoteknisk kompetanse på samtlige avtaler.

o Det må påventes 2-4 uker behandlingstid før første kontrollrapport foreligger (i «normale» saker).
o Ved flere kontrollrunder må nødvendig tid for revidering av materialet hos prosjektet tas høyde for mht. total 

behandlingstid. Det er viktig å bli enige om leveranseplan slik at de ulike aktørene kan planlegge sitt arbeid i kontrollen.
o Det skal benyttes samme kontrollrapport gjennom kontrollen slik at det er mulig å spore alle kommentarer, diskusjoner 

og avklaringer underveis i kontrollen (men det kan benyttes flere rapporter for ulik dokumentasjon).
o Innholdet i kontrollrapporten inngår i vurderingsgrunnlaget for saksbehandler hos kontroll og godkjenning som gir 

teknisk godkjenning. 



Vegdirektoratets kontrollordning - dokumentasjon

● Det skal foreligge grunnlagsdokumentasjon som omtalt i N400 kapittel 1.1.3.
● Dokumentasjonen skal være sporbar (revisjonsblad, paginering, m.m) og gjennomgått intern kvalitetssikring (merket 

med gjennomført kollegakontroll).
● Beregningsdokumentasjonen skal være strukturert og presentert på en slik måte at den kan leses og forstås av en 

fagkyndig uten forkunnskaper til prosjektet.
● Det skal være tydelige henvisninger/lett å forstå hvordan data fra grunnlagsdokumentasjonen er anvendt i 

beregningene.
● Tegninger/modell skal gi en god beskrivelse av tiltaket, samt gi tilstrekkelig informasjon for forvaltning av 

konstruksjonen.
– Oversiktstegning skal angi fundamentering, typiske materialkvaliteter, produkter, m.m. (skal ikke inneholde 

beskrivelse for utførende). Erosjonssikring skal vises. Se N400 kapittel 1.4.2.
– Arbeidsgrunnlaget skal angi alle rekkefølgekrav, hensyn og tiltak som får betydning for utførelsen, samt angi alle mål 

som har betydning for utførelse av arbeidet. Se N400 kapittel 1.4.4, 1.4.5 og 1.4.10 (generelt 1.4.4-1.4.13).
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Vegdirektoratets kontrollordning

• Når skal grunnlaget sendes inn til ny kontroll?
● Ved store eller prinsipielle endringer skal det vurderes om arbeidsgrunnlaget, som omfattes av endringen, skal 

oversendes Vegdirektoratet for ny godkjenning (N400 krav 2.8-3).
● Byggherre (prosjektet) skal vurdere om evt. endringer/avvik krever ny behandling hos kontroll og godkjenning.
● Endringer av fundamentering vil i de fleste tilfelle kreve ny kontroll

– endret fundamenteringsmetode
– endringer i geometri fundament/underbygning
– endringer i spennvidder
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Kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet

● Spørsmål?
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Takk for oppmerksomheten!


