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FÖRORD

BRO 94 är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som beskriver kraven för broar.

För att de i BRO 94 angivna kraven ska bli gällande vid upphandling måste denna ATB
åberopas i förfrågningsunderlaget avseende aktuellt objekt.

BRO 94, som kan användas i anslutning till såväl generalentreprenader som totalentreprena-
der, omfattar följande delar.

1.   Allmänt
2.   Lastförutsättningar
3.   Grundläggning
4.   Betongkonstruktioner
5.   Stål-, trä- och aluminiumkonstruktioner
6.   Brodetaljer
7.   Brounderhåll
8.   Rörliga broar
9.   Förteckning

Föreliggande publikation, som ersätter Vägverkets publikation 1994:1, utgör en ny del 1 av
BRO 94. Tillägg och revideringar i förhållande till föregående utgåva är försedda med ver-
tikalt streck i kanten.

BRO 94 kommer fortlöpande att revideras så att kraven i lagen om offentlig upphandling
(SFS 1992:1258) på hänvisning till europeiska tekniska specifikationer uppfylls. Dessa re-
videringar kommer att ske genom revidering av hela publikationen när så erfordras. Mindre
ändringar och tillägg kommer att publiceras fortlöpande i ”BRO 94-Supplement”.

Inom Vägverkets verksamhetsområde ska föreliggande publikation användas fr.o.m. den
1 maj 1999. Andra tekniska krav eller lösningar än de som anges i BRO 94 kan få tillämpas
efter godkännande av chefen för enheten för statlig väghållning (cSV).

Borlänge i mars 1999

Jan Brandborn

Rolf Johansson
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1. Allmänt

10. Inledning

10.1 Giltighetsområde
Föreliggande krav ska gälla vid projektering, konstruktion, byggande och
underhåll av broar och andra konstbyggnader.

Beträffande definition av konstbyggnader, se 10.51.

Kraven finns samlade i BRO 94 som omfattar nedanstående delar.

1. Allmänt

2. Lastförutsättningar

3. Grundläggning

4. Betongkonstruktioner

5. Stål-, trä- och aluminiumkonstruktioner

6. Brodetaljer

7. Brounderhåll

8. Rörliga broar

9. Förteckning

Del 9, som bl.a. innehåller en förteckning över gällande
versioner av åberopade publikationer och listor på godtagna
produkter, revideras årligen.

Beräkning, utförande och kontroll av rörbroar ska ske enligt publikation
1999:22 "Allmän teknisk beskrivning för rörbroar".

Beräkning, utförande och kontroll av tillfälliga broar ska ske enligt
publikation 1999:23 ”Allmän teknisk beskrivning för tillfälliga broar”.

Texten i BRO 94 är uppdelad i krav samt råd och kommentarer till dessa.
Råden och kommentarerna är redigerade som indragen text. Råden är
skrivna i bör-form och i kan-form. Bör-formen används då rådet innebär
en stark rekommendation.

Beträffande översiktlig innehållsförteckning, se kapitel 95.

Vägverkets krav på administrativa rutiner framgår av bilaga 1-1.
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10.2 Medgällande dokument

10.21 Allmänt
Vid motstridiga uppgifter mellan krav angivna i BRO 94 och medgällande
dokument angivna i kapitel 90 ska BRO 94 gälla.

Dimensionering och utförande av broar ska ske enligt medgällande
dokument angivna i kapitel 90.

10.22 Tillämpning
Om inte annat anges i den byggnadstekniska beskrivningen ska vid
tillämpningen av BBK 94, BKR, kapitel 4, 5 och 9, samt BSK gälla att all
text i dessa publikationer är kravtext.

Handböckerna Plattgrundläggning och Pålgrundläggning är att betrakta
som råd, kommentarer och exempel utom i de fall där explicita hänvis-
ningar gjorts till dessa.

10.3 Krav för speciella konstruktioner
För konstruktioner och arbetsmetoder som inte omfattas av föreliggande
krav eller medgällande dokument utfärdas speciella krav i varje enskilt
fall.

Handboken "Dimensionering genom provning" bör tillämpas
i sådant fall.

10.4 Beteckningar och förkortningar
Beteckningar och förkortningar förklaras i de flesta fall i anslutning till
formler m.m. i texten.

Beträffande förteckning över förkortningar, se även
kapitel 97.

Termer som kan anses vara vanligen förekommande i
brobyggnadssammanhang förklaras inte.

10.5 Definitioner

10.51 Konstbyggnader
- Bro

Längre, över underlaget upphöjt byggnadsverk avsett att leda trafik
över lägre belägna hinder.
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- Stödmur

En stödkonstruktion utförd i betong eller stål.

- Anslutande stödmur

En stödmur belägen mellan en stödmurs anslutning till brons vingmur
och eventuell dilatationsfog. Den anslutande stödmuren har dock högst
en utsträckning av 10 m.

- Båtbrygga

I vatten stående, broliknande byggnadsverk med förbindelse med land i
ena änden och avsett som förtöjningsplats för båtar.

- Färjeläge

I vatten stående, broliknande byggnadsverk med förbindelse med land i
ena änden och avsett som tilläggsplats för färjor.

- Påldäck

En horisontal eller i det närmaste horisontal betongkonstruktion på
pålar och med överytan belägen under mark.

10.52 Konstruktionsdelar
- Underbyggnad

De delar av en bro som är belägna nedanför lager eller pelaröverkant
och ned till och med underkant bottenplatta. För plattramar utgörs
gränsen mellan över- och underbyggnad av gjutfogen mellan ramben
och brobaneplatta eller, då gjutfog saknas, av ett horisontalt snitt vid
votens anslutning i frontmuren. Även grusskift och vingmurar fast-
gjutna i frontmurar samt pålelement hänförs till underbyggnad.

Till underbyggnad ska även stödmurar räknas.

Ändskärm med tillhörande vingmurar räknas som överbygg-
nad.

- Bottenplatta

En platta, vars underyta inte är belägen i luft, som genom kontakttryck
eller ingjutna pålar överför egentyngd och last från anslutande kon-
struktionsdelar ned i undergrunden.

- Trafikerad bottenplatta

En bottenplatta eller delar av en bottenplatta som är belägen innanför
vägbanekanten.

Med trafik avses i detta fall trafik på den väg som går
igenom bron.
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10.53 Begrepp
- Förebyggande underhåll

Åtgärder som vidtas för att vidmakthålla en konstruktions funktion
och/eller kapitalvärde.

- Reparation

Åtgärder och ingrepp i en skadad konstruktion som syftar till att helt
eller delvis återställa konstruktionens funktion.

Reparation benämns ibland strukturellt underhåll.

- Förbättring

Ingrepp i en konstruktion, inte nödvändigtvis skadad, som syftar till att
förbättra konstruktionens funktion, t.ex. öka dess bärighet eller
beständighet jämfört med tidigare.

Förbättring omfattar således också de fall då en konstruktion
anpassas till en högre belastning än vad den ursprungligen
har beräknats för.

- Ombyggnad

Utbyte av en större del av en konstruktion, t.ex. överbyggnaden.

10.54 Miljöer
- Marin miljö

Med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led
begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m
och nivån LLW -1,0 m.

I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas
den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen
och 1000 m uppströms.

Överytan av en isolerad brobaneplatta anses inte vara i
marin miljö.
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- Vägmiljö

Med vägmiljö avses i vertikal led ett område som uppåt begränsas av
nivån överkant körbana + 6,0 m. Med körbana avses i detta stycke
underliggande vägs körbana. I horisontal led samt i vertikal led nedåt
begränsas vägmiljön till ett område beläget enligt figur 10-1.

Vägmiljön för brodelar ovanför brobaneplattan begränsas av nivån
överkant beläggningen samt uppåt + 6,0 m. I horisontal led gäller
begränsningar enligt figur 10-1. För pylontorn och bågar gäller
vägmiljön även 2,0 m under överkant beläggning.

Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta
som är isolerad anses inte vara i vägmiljö.

Vägbanekant

1,0 m
"jord"-fyllning6,0 m

2,0 m

  6,0 m

 3,0 m

Figur 10-1 Vägmiljö

I den byggnadstekniska beskrivningen anges om konstbygg-
nader på vägar med vägnummer 100 eller däröver inte ska
omfattas av begreppet vägmiljö.

- GC-miljö

Med GC-miljö avses i vertikalled ett område som uppåt begränsas av
nivån överkant GC-bana + 1,5 m. Med GC-bana avses i detta stycke
underliggande GC-väg. I horisontal led är GC-miljön ett område som
åt vardera hållet sträcker sig 2,0 m utanför kant för GC-banan samt
nedåt begränsas enligt figur 10-1.

GC-miljön för brodelar ovanför brobaneplattan begränsas av nivån
överkant beläggningen samt uppåt + 1,5 m. I horisontal led är GC-
miljö ett område som åt vardera hållet sträcker sig 2,0 m utanför kant
för GC-banan.

Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta
som är isolerad anses inte vara GC-miljö.
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10.55 Vattennivå, -föring och -hastighet
- Vattennivå

Den nivå som bestäms för 50 års återkomsttid. Beträffande erosions-
skydd, se dock 36.1.

- Vattenföring

Den vattenföring som bestäms för 50 års återkomsttid. Beträffande
erosionsskydd, se dock 36.1.

- Vattenhastighet

Den hastighet som bestäms för 50 års återkomsttid. Beträffande
erosionsskydd, se dock 36.1.

10.56 Ritningar
- Arbetsritning

Arbetsritning är ett gemensamt begrepp för sammanställningsritning,
detaljritning samt standard- och gruppritning.

- Sammanställningsritning

Sammanställningsritning är en arbetsritning, som visar en konstbygg-
nad i dess helhet.

- Detaljritning

Med detaljritning avses en arbetsritning, som visar en konstruktion eller
konstruktionsdel med erforderliga detaljer.

Exempel på detaljritningar är mått- och armeringsritningar
för betong- och stålkonstruktioner samt maskinritningar.

10.57 Beskrivningar
- Teknisk beskrivning

Med teknisk beskrivning avses en objektspecifik teknisk beskrivning
som tillsammans med den allmänna tekniska beskrivningen formulerar
beställarens krav på det färdiga byggnadsverket eller dess delar.

I BRO 94 används begreppet byggnadsteknisk beskrivning
som ett samlingsnamn för alla aktuella objektspecifika
tekniska beskrivningar.

- Arbetsbeskrivning

Med arbetsbeskrivning avses en beskrivning som anger ett utförande av
en konstruktion eller konstruktionsdel. Arbetsbeskrivningen kan
antingen vara placerad på en arbetsritning eller vara en separat handling
som komplement till en arbetsritning (separat arbetsbeskrivning).
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10.58 Kontrollplaner
- Kontrollplan för tilläggskontroll

Med kontrollplan för tilläggskontroll avses en kontrollplan som anger
vilken tilläggskontroll som ska utföras och vilken omfattning denna ska
ha.

10.6 Säkerhetsklass
Konstbyggnader ska vid verifieringen i brottgränstillståndet hänföras till
säkerhetsklass 3 med nedan angivna undantag.

Säkerhetsklass 2 får tillämpas

- för broar med teoretisk spännvidd högst lika med 10,0 m i största
spannet

- för stödmurar med höjd mindre än 4,0 m

- för vingmurar

- vid bestämning av en påles eller pålgrupps geotekniska bärförmåga

- vid bestämning av en plattgrundläggnings bärförmåga i friktionsjord
och på berg.

Säkerhetsklass 1 får tillämpas

- för inspektionsbryggor.

I den byggnadstekniska beskrivningen anges om en högre
säkerhetsklass ska tillämpas.

Säkerhetsklasser definieras i BKR, 2:115.

Friktionsjord definieras i publikation "Plan- och byggtermer
1994, TNC 95”.

10.7 Utformning

10.71 Höjdläge

10.711 Kraven på fri höjd enligt 10.712-10.714 ska uppfyllas vid maximal ned-
böjning av bron under trafik- och temperaturlaster. Se även 21.31.

10.712 Fria höjden över vattenyta (HHW) till en broöverbyggnads underyta ska
vara minst den som fordras med hänsyn till förekommande sjöfart, isgång
eller som är bestämd i miljödomstols utslag eller angiven på annat sätt. Se
även 10.72.

Oavsett om höjdangivelse finns i vattendom eller motsvarande ska den fria
höjden vara minst 0,3 m över HHW och minst 1,2 m över MW.
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Lagers underkant ska placeras minst 0,30 m över HHW.

Lokala förhållanden såsom is eller vågor kan motivera att
lagren bör placeras på högre nivå över HHW. Detta anges
då i den byggnadstekniska beskrivningen.

10.713 Fria höjden över körbana och vägren respektive gång- och cykelbana till
en broöverbyggnads underyta är angiven i den byggnadstekniska beskriv-
ningen.

Vid bro med s.k. lätt överbyggnad (stål, prefabricerade
betongelement, aluminium eller trä) bör den fria höjden över
körbana och vägren vara minst 5,10 m.

I VU 94, del 5 anges hur den fria höjden bestäms.

Krav på fri höjd inom säkerhetszonen anges också i VU 94,
del 5.

10.714 Fria höjden över järnväg eller spårväg till en broöverbyggnads underyta är
angiven i den byggnadstekniska beskrivningen.

Minsta fria höjd för normalspårig elektrifierad järnväg
varierar mellan 5,9 m och 6,5 m över rälsöverkant. Fria
höjden gäller vanligen inom avståndet 1,5 m från spårmitt.

10.72 Drift och underhåll

10.721 Broar ska utformas på sådant sätt att drift och underhåll av alla deras
delar underlättas.

Vid järnväg bör erforderlig bredd mellan spårmitt och
frontmur/mellanstöd anpassas så att stöden kan inspekteras
och repareras. Bland annat bör nödvändigt utrymme för
eventuell skyddsinklädnad beaktas enligt Banverkets ritning
3-517 020.

10.722 Invid fast och rörligt lager ska under- och överbyggnad utformas så att
överbyggnaden kan lyftas och lagren avlastas. Domkrafter, ansatta mot
överbyggnaden, ska vara placerade cirka 0,5 m från lagers kant. Se även
65.342.

10.723 Broar ska utformas så att alla dess delar kan inspekteras enligt publikation
1993:34 "Broinspektionshandbok".

I de fall fasta inspektionsanordningar krävs, t.ex.
inspektionsbryggor, anges detta i den byggnadstekniska
beskrivningen. Se även avsnitt 51.6

Krav beträffande manhål i lådbalk eller pelare med
lådsektion anges i 61.32.
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Krav avseende stegar, plattformar och hissar anges i bi-
laga 9-28.

10.724 Utrymmet mellan grusskift och ändtvärbalk eller balkände ska vara minst
0,50 m, se även 66.413.

I den byggnadstekniska beskrivningen anges om ett mindre
utrymme godtas.

10.725 För följande broar och brotyper ska drift- och underhållsplaner upprättas

- hängbroar,

- snedkabelbroar,

- bågbroar,

- rörliga broar och

- broar med teoretisk spännvidd större än 100 m i största spannet.

För rörliga broar anges kravet på innehåll i drift- och
underhållsplaner i avsnitt 80.4. För övriga broar anges
kraven på innehåll i drift- och underhållsplanen i den
byggnadstekniska beskrivningen.

10.73 Miljöpåverkan
Broar ska utformas på sådant sätt att minsta möjliga miljöpåverkan
uppstår.

I Kemikalieinspektionens Begränsningslista förtecknas
ämnen vars användning är inskränkt genom bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken och arbetsmiljölagen.

I Kemikalieinspektionens OBS-lista förtecknas ämnen vars
egenskaper kan medföra stora risker för hälsa och miljö och
därför fordrar särskild uppmärksamhet.

10.8 Bekräftelse av överensstämmelse med krav på
produkter

Detta avsnitt följer indelningen i Byggproduktdirektivet,
bilaga 3.

Vid respektive produkt anges vilket alternativ som minst
krävs avseende bestyrkandet av överensstämmelse med
ställda krav.

Där det för respektive produkt anges att verifiering

- minst ska göras enligt 10.821 godtas även certifiering enligt 10.81

- minst ska göras enligt 10.822 godtas även certifiering enligt 10.81
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- minst ska göras enligt 10.823 godtas även verifiering enligt 10.821 och
10.822 samt certifiering enligt 10.81.

10.81 Certifiering av produkter
Certifiering ska utföras av organ som ackrediterats av Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, eller av annat ackredi-
teringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
EN 45 010. Certifieringen ska utföras på basis av provning/besiktning
enligt krav som anges för respektive produkt. Provningen/besiktningen
ska utföras enligt 10.83.

I förekommande fall anges för respektive produkt ytterligare krav på
certifieringsorganet.

10.81 avser bestyrkande av överensstämmelse enligt
Byggproduktdirektivet, bilaga 3, första punkten.

10.82 Verifiering av produkter

10.821 Verifiering, dvs. tillverkardeklaration, ska ske på basis av krav som anges
för respektive produkt. Tillverkaren ska ha ett kvalitetssystem för sin
egenkontroll som är certifierat av ett organ som är ackrediterat av SWE-
DAC eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och
tillämpar kraven i EN 45 010. Certifieringen ska ske på basis av krav som
anges för respektive produkt.

I förekommande fall anges för respektive produkt ytterligare krav på
certifieringsorganet.

10.821 avser bestyrkande av överensstämmelse enligt
Byggproduktdirektivet, bilaga 3, andra punkten, första
alternativet.

10.822 Verifiering, dvs. tillverkardeklaration, ska ske på basis av krav som anges
för respektive produkt. Provningen/besiktningen ska utföras enligt 10.83.

10.822 avser bestyrkande av överensstämmelse enligt
Byggproduktdirektivet, bilaga 3, andra punkten, andra
alternativet.

10.823 Verifiering, dvs. tillverkardeklaration, ska ske på basis av krav som anges
för respektive produkt.

10.823 avser bestyrkande av överensstämmelse enligt Bygg-
produktdirektivet, bilaga 3, andra punkten, tredje alternati-
vet.

Denna typ av tillverkardeklaration innebär att tillverkaren
ensam svarar för hela provningen och kontrollen.



BRO 94 VV Publ 1999:18 13
1. Allmänt

Tillverkardeklarationen bör i princip utformas enligt
SS-EN 45 014.

10.83 Provning och besiktning
Provningen/besiktningen ska utföras av organ som ackrediterats av
SWEDAC eller av annat ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller
och tillämpar kraven i EN 45 010.

I förekommande fall anges för respektive produkt ytterligare krav på
provnings-/besiktningsorganet.

10.9 Godtagande av konstruktionshandlingar
Följande handlingar ska vara godtagna av beställaren innan arbete med
permanenta konstruktionsdelar påbörjas.

- Arbetsritningar

- Kontrollplan för tilläggskontroll

- Separat arbetsbeskrivning.

Med permanent konstruktionsdel avses även sådan som
tillverkas på fabrik, t.ex. förtillverkad balk av betong och
svetsad stålbalk.

Formbyggnadsritningar, undertecknade av ansvarig
konstruktör, bör finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Av
ritningarna bör bl.a. framgå förväntade deformationer vid
belastning.
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11. Konstruktionsredovisning

11.1 Allmänt
Konstruktionsredovisningen ska omfatta arbetsritning, konstruktionsbe-
räkning, kontrollplan för tilläggskontroll, separat arbetsbeskrivning och
spännlista. Redovisningen ska förses med konstruktionsföretagets
signerade firmastämpel och underskrift av konstruktionsansvarig person
samt datum. Vid revidering ska även datum för denna anges.

För konstbyggnader som utförs enligt standardritningar ska alltid en
separat sammanställningsritning upprättas.

11.2 Arbetsritning

11.21 Sammanställningsritning
På en sammanställningsritning till en bro ska anges

a. aktuella vägdata som bestämmer brons läge i såväl horisontal- som
vertikalplan

nord-sydriktning

de två orter av betydelse som ligger utefter vägen, på vardera sidan om
bron

vägens riktning

b. fixpunkts läge och höjd i för företaget gällande höjdsystem

Om lokalt höjdsystem används bör dess relation till rikets
höjdsystem, RH 00 eller RH 70 anges.

c. fullständig hänvisning till BRO 94 samt aktuella byggnadstekniska
beskrivningar

d. enligt vilka regler arbetet ska utföras

e. nivå för MW eller grundvattenyta samt HHW och om möjligt även
MHW, MLW och LLW eller högsta respektive lägsta reglerade
vattenyta

dimensionerande vattenhastighet samt strömriktning i vattendrag och
om möjligt vattenföring (LLQ, MLQ, MQ, MHQ, HHQ) med referens,
t.ex. hänvisning till utlåtande från Sveriges Meterologiska och
Hydrologiska Institut, SMHI

f. jordartsbenämning för material i grunden, markprofil, bergläge i
undersökta punkter, värde på de geotekniska deformations- och
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hållfasthetsparametrarna och ungefärlig pållängd. Uppgifterna om de
geotekniska förhållandena ska anges för varje brostöd

g. förekommande förstärkningsåtgärder för vägbank och koner i
anslutning till bron inklusive utsträckning i vägens längdriktning, t.ex.
bankpålning, lättfyllning och materialutskiftning

h. slänters, koners och erosionsskydds utförande, material, utsträckning,
lutningar och nivåer

i. särskilda uppgifter för arbetets utförande, t.ex. schaktning under vatten
och länshållning

j. att fyllning bakom landsfästen utförs med sprängsten/grus/lätt-
klinker/cellplast och på sådant sätt att betongytor inte skadas

att fyllning ska påföras samtidigt bakom mot landfästena vid ramkon-
struktioner och liknande konstruktioner

att motfyllningen vid fristående landfästen som inte är grundlagda på
berg ska utföras innan det fria utrymmet mellan överbyggnad och
landfäste definitivt läggs fast

k. brons teoretiska spännvidder och totala längd samt yta

fria öppningar (bredd, läge och höjd), om krav finns beträffande
underliggande väg, farled, järnväg etc.

Beträffande definitioner, se följande sidor i publikation
1996:41 ”SAFEBRO, Kodförteckning”

- teoretisk spännvidd sidorna 14-16,
- total längd sidan 21,
- fri höjd (= fritt avstånd enligt publ. 1996:41) sidan 10 och
- broyta sidan 9.

Brostöd bör numreras i riktning från väster till öster eller
från söder till norr.

l. total brobredd, uppdelad i kör-, gång- och cykelbanor, vägrenar och
skiljeremsor. Uppdelningen anges om möjligt även för underliggande
väg

typ och tjocklek av isolering och beläggning för de olika delarna

m. höjder för bottenplattas underyta (vid grundläggning på berg anges i
stället höjder för bottenplattas överyta)

n. höjder för kantbalkars översida vid brons båda ändar och vid bromitt,
vid övergångskonstruktioner och vid lager etc.

o. höjder för överbyggnadens underyta i spannmitt och intill stöd

p. brobanans och profillinjens lutningsförhållanden

q. belysningsanordningar, ytavlopp, mätdubbar etc.
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r. hänvisning till kontrollplan för tilläggskontroll, separat
arbetsbeskrivning, spännlista samt standard- och gruppritning

s. om lager är fasta eller rörliga. Vidare ska genom hänvisning till
detaljritning anges tillvägagångssätt vid överbyggnadens lyftning för
byte av lager

t. ritningsförteckning (eventuellt på särskild ritning)

u. beräknad trafikbelastning enligt 11.512 och 11.513

v. säkerhetsklass enligt avsnitt 10.6.

För sammanställningsritning till annan konstbyggnad än bro ska ovan-
stående punkter gälla i tillämpliga delar.

I de fall sammanställningsritningen blir godtagen senare än detaljrit-
ningarna, samt i övrigt då så fordras för arbetets genomförande, ska
uppgifterna enligt ovan även införas på berörda detaljritningar. På den
första handlingen som skickas in för godtagande ska minst uppgifter enligt
b, c och d anges.

11.22 Detaljritning

11.221 På en detaljritning ska erforderliga uppgifter enligt BBK 94 respektive
BSK införas. Dessutom ska

- uppgifter för utsättningen (koordinater etc.) införas

- sättet för konstruktionens utförande (tillverkning, överhöjning, mon-
tering, ställningsoperationer) anges i den mån detta har betydelse för
konstruktionens bärförmåga, beständighet eller utseende

- på ritningar som avser grundläggning med pålar anges

- pålarnas lastkapacitet och geotekniska bärförmåga

- påltyp och anvisningar för pålslagning

- pålplan som visar pålarnas lägen och lutningsriktningar i pål-
avskärningsplanet

- pålarnas numrering

- erforderliga övergångskonstruktioner visas i plan och sektion. Fog-
längder, plushöjder, inbyggnadshöjd, läge för förankringar samt
rörelsediagram ska anges

- på ritningar till betongkonstruktioner anges hur sprickrisken under
härdningsförloppet ska beaktas

- på ritningar till stålkonstruktioner införas en förteckning över stål-
detaljer. Dessutom ska krav på ytbehandling (rostskyddssystem) anges

- förutsatt temperaturintervall för montage av lager anges
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- armeringsstängers utsträckning och antal visas. Stängerna littereras och
visas i såväl vy som snitt. All armering som förekommer i ett snitt ska
visas i samma figur

- gjutfogars läge och utformning samt avsedd gjutordning anges. För
samverkanbroar anges även antagen formvikt. Eventuella gjutluckor
ska redovisas

- anges om betong med maximal stenstorlek mindre än 32 mm avses
användas

- typ av formelement och erforderliga förankrings- och stagningsan-
ordningar anges när betongkonstruktioner utförs med viktreducerande
ursparingar

- rör för elledningar visas.

11.222 På en detaljritning som avser spännarmering ska anges

- ordningsföljd vid uppspänning

- uppgift om formsänkning e.d. under uppspänningsskedet, se även BBK
94, avsnitt 1.4.7

- fordrad betonghållfasthet vid uppspänning

- beräknade värden på spännkraft, förlängning och eventuell låsglidning,
samt toleranser för dessa värden

- uppgift om kablarnas elasticitetsmodul

- i beräkningen förutsatta friktionsvärden µ och k. Se 21.172.

11.223 Ritningar till förstöringsanordningar ska upprättas på samma sätt som
sammanställningsritningar. Utöver förstöringsanordningar anges på
ritningarna vad som upptagits i 11.21a samt spännvidder, brolängd, bro-
bredd, höjder för vattenytor, markbeskaffenhet, kon- och släntlutningar.
Dessutom anges i anslutning till bron förekommande dammanordningar,
murar, ledverk etc.

11.3 Spännlista och separat arbetsbeskrivning

11.31 Spännlista
I spännlistor ska förutom uppgifter enligt BBK 94, avsnitt 1.4.4, anges
förutsatta friktionsförluster i domkraft och förankring.

11.32 Separat arbetsbeskrivning
I de fall en separat arbetsbeskrivning upprättas ska den åberopas på en
ritning.
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Exempel på en separat arbetsbeskrivning är arbetsbe-
skrivning för uppspänning, svetsplan och monteringsplan
(inkl. lanseringsplan).

11.4 Kontrollplan för tilläggskontroll
Kontrollplaner ska innehålla en allmän del och en teknisk del.

Kontrollplanen bör upprättas av konstruktören i samråd med
entreprenören.

Den allmänna delen i kontrollplanen ska innehålla uppgifter om

- omfattning av tilläggskontrollen

- krav på speciell dokumentation

- krav på rapportering av eventuella avvikelser från kontrollplanen

- speciella förutsättningar för kontrollplanen.

Den tekniska delen i kontrollplanen ska innehålla detaljerade krav för hur
tilläggskontrollen ska utföras för känsliga och utsatta delar i en brokon-
struktion. Vidare ska omfattningen av sådana kontrollåtgärder som
föranleds av speciella förfaranden anges.

Obligatoriska punkter i kontrollplanen framgår för grund-
läggning av avsnitt 35.2, för betongkonstruktioner av
BBK 94, avsnitt 9.6.4, för stålkonstruktioner av 56.32, för
träkonstruktioner av 58.72, för aluminiumkonstruktioner av
BKR, avsnitt 9:6 och för rörliga broar av 82.42.

11.5 Konstruktionsberäkning

11.51 Krav

11.511 Konstruktionsberäkningen ska omfatta de lastkombinationer som är
dimensionerande för konstruktionens olika delar. Se kapitel 22.

11.512 Trafikbelastningen ska bestämmas enligt publikation 1998:78 "Klassnings-
beräkning av vägbroar”, 1.1.9.1. Belastningen ska uttryckas som EG A/B
enligt Vägverkets publikation 1998:78.

11.513 Framkomligheten för militära fordon enligt publikation 1998:78, 2.3.2.5,
ska beräknas på samma sätt som enligt 11.512.

11.52 Uppställning av beräkning

11.521 Beräkningen ska förses med innehållsförteckning och ska inledas med en
systemskiss av konstruktionen samt en sammanfattning av gjorda an-
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taganden och hur beräkningen i princip genomförts. När sättet för brons
utförande (tillverkning, montering, gjutordning, ställningsoperationer
m.m.) inverkar på bärförmågan ska redogörelse för detta lämnas i
beräkningens inledning.

Beräkningen ska vara tydligt upprättad och försedd med figurer och
förklarande text, hänvisningar och uppgifter om lastantaganden etc. i
sådan utsträckning att den lätt kan följas och kontrolleras.

Om beräkningssätt, formler, antaganden eller tabellvärden
används, som inte kan anses allmänt kända, bör förklaring
och härledning eller litteraturhänvisning lämnas.

11.522 I konstruktionsberäkningen till spännbetongkonstruktioner ska ordnings-
följden för uppspänning av de olika armeringsenheterna anges.

11.53 Datorberäkning

11.531 Till en konstruktionsberäkning som utförts med dator ska fogas en
programbeskrivning som ska innehålla

- programnamn med uppgift om aktuell programversion

- programmets allmänna förutsättningar och begränsningar

- beräkningsmetoder och beräkningsgång inklusive införda
approximationer och förenklingar

- teckenregler

- resultatets redovisning inklusive beteckningar på storheter,
konstruktionsdelar och lastkombinationer.

Beskrivningen bör även innehålla beräkningsexempel samt
belysa inverkan av eventuella approximationer.

11.532 Resultatutskriften ska innehålla

- uppgifter om objekt och programnamn

- revideringsbeteckning eller senaste revideringsdatum för programmet

- innehållsförteckning

- sidnumrering

- fullständiga uppgifter om ingångsvärden och måttenheter

- de till respektive delresultat hörande beteckningarna på konstruktions-
delar och tvärsektioner samt på lastkombinationerna.

11.533 I beräkningen ska som mellanled redovisas bl.a. snittstorheter, snittkrafter
och influensvärden.
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11.534 Datorberäkningen ska kompletteras med kontroll av beräkningsresultaten
genom stickprov och statiska jämviktskontroller.

11.535 Vid användning av datorprogram där beräkningsmodulerna inte är låsta
utan användaren kan ändra beräkningsformler eller ändra beräknings-
gången ska datorberäkningen även innehålla

- utskrifter av ingående formler i klartext

- utskrifter av delresultat av ingående formler

- utskrifter från av datorprogrammet valda beräkningsvägar

- utskriftsdatum på varje sida.
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12. Dokumentation

12.1 Allmänt
Utöver konstruktionsredovisningen enligt kapitel 11 ska arbeten
dokumenteras med relationshandlingar enligt avsnitt 12.2.

12.2 Relationshandling

12.21 Allmänt
Relationshandlingar ska upprättas för samtliga bygg- och reparations-
objekt. Dessa handlingar ska undertecknas av en ansvarig person hos
entreprenören.

Relationshandlingar består i förekommande fall av

- förteckning över aktuella handlingar
- arbetsritningar i original (ovikta)
- separata arbetsbeskrivningar
- konstruktionshandlingar till elanläggningar
- ritningar och beräkningar till avfuktningsanläggning
- röntgenfilmer, röntgenfilmplaner och kontrollintyg
- pålningsprotokoll och pålplan (inmätning)
- betonggjutningsjournaler
- provningsintyg
- ifyllda spännlistor
- protokoll från spännkabelinjektering
- ifyllda kontrollplaner för tilläggskontroll
- transparent ljuskopia på vit bas av sammanställningsritning vid bro över
  järnväg
- dokumentation enligt 80.412
- protokoll över isolationsmätning enligt 86.53
- mätprotokoll enligt 12.22
- verifikat och certifikat enligt avsnitt 10.8
- eventuella avvikelserapporter
- drift- och underhållsplan

På originalexemplaret av sammanställningsritningen ska redovisas

- lagerinställningar
- typ av och beteckning på lager inklusive antal per stöd
- fogöppningar
- typ av och beteckning på övergångskonstruktioner
- vid grundläggning på berg, höjder för bottenplattas underkant
- uppmätta värden vid inmätning av lod- och avvägningsdubbar
- typ av och beteckning på spännsystem
- sammansättning av injekteringsbruk med uppgift om cementfabrikat,
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  tillsatsmedel, dosering samt vctekv

- beteckning på färgsystems ingående delar samt kulör på yttersta färg-
  skiktet
- använd typ av tillsatsmedel i betong
- förteckning över av beställaren godtagna handlingar

På originalexemplaret av detaljritningen för grundläggning ska verkliga
pållägen och lutningar redovisas.

Uppgift om valt material ska föras in på originalritningarna om det på de
godtagna ritningarna

- anges att likvärdigt material kan användas

- hänvisats till material enligt del 9 ”Förteckning”.

Uppgift om vald standardritning ska föras in på originalritningarna om
hänvisning endast gjorts till Vägverkets standardritningar utan att preci-
sering gjorts till speciell ritning.

Eventuella smärre avsteg från godtagen ritning ska vara införda på origi-
nalritningarna.

12.22 Mätprotokoll
Mätprotokollen avseende inmätning av lagerinställningar och fog-
öppningar ska utöver mätresultaten innehålla datum för mätningen samt
lufttemperaturen vid mätningen.

Mätprotokollen avseende inmätning av lod- och avvägningsdubbar ska
utöver mätresultaten innehålla datum för mätningen, lufttemperaturen vid
mätningen, mätmetod samt uppgift om vilken fixpunkt som använts.

12.23 Relationsritning
På originalritningen införs begreppet "RELATIONSRITNING" med
5 mm textstorlek i utrymmet med bredden 110 mm och höjden 150 mm
som blir synligt även efter ritningens vikning.

Revideringsmarkeringar i form av ”moln” eller dylikt bör
inte tas bort då ritningarna görs om till relationsritningar.
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13. Teknisk livslängd

13.1 Bro
En bro ska utformas med en teknisk livslängd av 40, 80 eller 120 år.

Vald teknisk livslängd anges i den byggnadstekniska
beskrivningen.

Teknisk livslängd definieras i VU 94, avsnitt 4.2.1.

För träbroar beskrivs endast krav för en teknisk livslängd av 40 år.

Längre tekniska livslängder har inte beskrivits i BRO 94 då
träskyddets miljömässiga konsekvenser har prioriterats
framför de tekniska kraven.

13.2 Stödmur
En stödmur ska utformas med en teknisk livslängd av 40, 80 eller 120 år.

Vald teknisk livslängd anges i den byggnadstekniska
beskrivningen.
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Bilaga 1-1

Vägverkets administrativa rutiner

.1 Allmänt
Bilagan anger de administrativa krav som Vägverket som beställare har
vid byggande och underhåll av broar.

.2 Definitioner

.21 Konstbyggnader
För begreppen bro och stödmur definierade i 10.51 gäller följande tillägg.

- Bro

Som bro räknas en konstruktion med teoretisk spännvidd större än
2,0 m i största spannet.

- Stödmur

Som stödmur räknas en stödkonstruktion med en höjd av minst 2,0 m.

Med höjd på stödmur avses det vertikala måttet från
bottenplattans underkant till murens överkant.

.22 Ritningar
- Standardritning

Med standardritning avses en av Vägverket godtagen arbetsritning som
visar ett standardiserat utförande av en konstruktion eller
konstruktionsdel.

- Gruppritning

Med gruppritning avses en av Vägverket godtagen arbetsritning som
visar ett utförande av en konstruktion eller konstruktionsdel och som
är avsedd att bli standardritning efter tillämpning vid ett antal objekt.

- Typritning

Med typritning avses en av Vägverket godtagen ritning som visar ett
utförande av en konstruktion eller konstruktionsdel.

En typritning är avsedd att tjäna som ledning vid upprättande av
arbetsritningar.
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.23 Vägverket
Den i BRO 94 använda beteckningen Vägverket, VTb, byts ut
mot Vägverket, BT, där med BT avses Huvudkontoret,
Enheten för kompetens och utveckling, Avdelningen för bro
och tunnel.

.3 Bekräftelse av överensstämmelse med krav på
produkter

.31 Certifiering
I de fall det inte finns något ackrediterat organ godtas att certifieringen
utförs av ett organ som godtagits av Vägverket.

Organ som godtagits av Vägverket framgår av kapitel 93.

.32 Provning och besiktning
I de fall det inte finns något ackrediterat organ godtas att prov-
ningen/besiktningen utförs av ett organ som godtagits av Vägverket.

Organ som godtagits av Vägverket framgår av kapitel 93.

.4 Godtagande av konstruktionsredovisning

.41 Allmänt

.411 Konstruktionsredovisningen ska vara godtagen av Vägverket enligt .42.
Vid kontroll enligt alternativ A och B i publikationen ”Kontroll av
konstruktionshandlingar” ska konstruktionshandlingarna märkas enligt
.413. Vid övrig kontroll märks konstruktionshandlingarna av Vägverket.

Kontrollen utförs av Avdelningen för bro och tunnel.

.412 Broar och stödmurar som hänförs till säkerhetsklass 2 undantas från
kravet på att konstruktionsredovisningen ska vara godtagen av Vägverket
om handlingarna upprättats av ett företag med behörighet för alternativ A
eller B i publikationen ”Kontroll av konstruktionshandlingar”.

Vidare undantas konstruktionshandlingar för elanläggningar från kravet på
att konstruktionsredovisningen ska vara godtagen av Vägverket.
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Vid reparationsarbeten undantas följande arbeten från kravet på att kon-
struktionsredovisningen ska vara godtagen av Vägverket.

A. Konstruktion med ospänd armering

- Reparation eller utbyte av täckande betongskikt.

- Reparation eller utbyte av kantbalk till samma tvärsektion och läge
som tidigare eller enligt standardritning under förutsättning att even-
tuell konsol inte blir trafikbelastad under arbetets gång.

- Reparation, utbyte eller borttagning av kantskoning.

- Lokala djupa reparationer av brobaneplattor innanför armeringen
om utbredningen är mindre än 1 m², dock maximalt 2,5 m mätt i
brons längsled och 1/6 av brons bredd i tvärled. Vidare ska avstån-
det mellan djupare lagningar vara minst 2,5 m.

- Lokala reparationer innanför armeringen, mindre än 1,0 x 1,0 m, av
frontmur, grusskift och skivpelare. Avståndet mellan lagningar dju-
pare än det täckande betongskiktet ska vara minst 2,5 m.

B. Konstruktion med spänd armering

- Reparation eller utbyte av kantbalk till samma tvärsektion och med
samma läge som tidigare under förutsättning att inte någon del av
konsolen tas bort. Undantaget gäller dock inte i tvärförspänd
brobaneplatta eller då eventuell konsol belastas under arbetets gång.

- Reparation eller utbyte av täckande betongskikt för ospänd arme-
ring under förutsättning att trafiklasten på bron under pågående
arbete begränsas till fordon med maximalt fyra tons bruttovikt.

C. Samverkankonstruktion

- Reparation eller utbyte av kantbalk till samma tvärsektion och med
samma läge som tidigare under förutsättning att inte någon del av
konsolen tas bort. Undantaget gäller inte då eventuell konsol
belastas under arbetets gång.

D. Stålkonstruktion

- Riktning av stänger.

- Utbyte av nitar och skruvar.

- Bättringsmålning och ommålning.

E. Speciella konstruktioner

- Reparation eller utbyte av räcke.

- Reparation av övergångskonstruktion eller utbyte till en typ med
samma höjd som tidigare. Det förutsätts att inga ingrepp görs i
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underliggande tvärbärverk och att den nya övergångskonstruktionen
inte ger upphov till större horisontalkrafter än den ursprungliga.

- Reparation av stenvalvbroar.

F. Övrigt

- Byte av beläggning och isolering.

Krav på konstruktionsredovisning och dokumentation i övrigt
gäller även  arbeten enligt denna punkt.

.413 Efter det att Vägverket godtagit handlingarna ska konstruktionsföretaget
märka originalhandlingarna med

”Godtagen av Vägverket, enhetsbeteckning, enligt brev daterat xxxx-xx-
xx med diarienummer --------”.

Kontrollen utförs av Avdelningen för bro och tunnel.

Vid revideringar ska handlingarna förses med beslutsdatum och
diarienummer i ändringstabellen enligt SS 03 22 08, se .521.

På ritningarna ska märkningen placeras omedelbart över namnrutan och
på övriga handlingar nederst på framsidan. Vidare ska handlingarna förses
med Vägverkets registreringsbeteckning. Beteckningen placeras på
ritningar i det hörnfält som beskrivs i .52 och på övriga handlingar i an-
slutning till ovannämnda märkning. Märkningen ska ges textstorleken 3,5
mm och beteckningen 5 mm.

Det godtas även att handlingar som sänds in för kontroll enligt alternativ
A och B enligt publikationen ”Kontroll av konstruktionshandlingar” inte
är undertecknade, under förutsättning att de åtföljs av ett intyg, under-
tecknat av den konstruktionsansvarige, i vilket insända handlingar
specificeras. Detta intyg ersätter påtecknandet enligt punkt 3.0 i publika-
tionen ”Kontroll av konstruktionshandlingar”.

Konstruktionshandlingarna ska vara undertecknade senast i samband med
att relationshandlingarna sänds till Vägverket.

.42 Kontroll

.421 Konstruktionsredovisningen ska kontrolleras enligt något av alternativen i
publikationen "Kontroll av konstruktionshandlingar".

Ritningskopior som insänds för kontroll ska vara vikta till format A4.
Originalexemplaren av ritningarna ska sändas in ovikta.

Då konstruktionsredovisningen skickas in för kontroll ska även följande
handlingar bifogas
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- förslagsritning,

- kontrakt,

- administrativa föreskrifter,

- byggnadstekniska beskrivningar (TBb, TBbr, TBb/geo inkl.
georitningar) och

- eventuella tilläggsskrivelser från beställaren.

I förekommande fall ska även protokoll från kontraktsgenomgången
bifogas.

.422 Arbetsritningar som sänds in för kontroll enligt alternativ C i publika-
tionen ”Kontroll av konstruktionshandlingar” ska sändas in i två exemplar.
De ska åtföljas av konstruktionsberäkningar och kontrollplaner för
tilläggskontroll i vardera två exemplar och i förekommande fall av separat
arbetsbeskrivning i två exemplar.

För slutlig kontroll enligt alternativ C i publikationen ”Kontroll av
konstruktionshandlingar” ska

- konstruktionsberäkning i original,

- original och kopior av arbetsritning,

- original och kopior av kontrollplaner för tilläggskontroll och

- original och kopior av separata arbetsbeskrivningar

sändas in.

För kontroll enligt alternativ A och B i publikationen "Kontroll av
konstruktionshandlingar" ska

- konstruktionsberäkning i original,

- kopior av arbetsritning,

- kopior av kontrollplaner för tilläggskontroll och

- kopior av separata arbetsbeskrivningar

sändas in.

.423 En godtagen handling ska revideras om det under arbetets gång fordras
ändringar eller rättelser av det utförande som anges på handlingen. Innan
ändringen eller rättelsen görs ska den reviderade handlingen sändas in för
kontroll och godtagande.

En reviderad handling ska förses med uppgift om vad revideringen avser.
Dessutom ska det anges vilka delar av föregående beräkning som berörs.
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I de fall konstruktionshandlingarna upprättats av ett företag med
behörighet för alternativ A eller B enligt publikationen ”Kontroll av
konstruktionshandlingar” undantas följande revideringar från kravet på att
revideringen ska godtas.

- Revideringen av beräkning avseende begränsning av sprickrisken
under betongens härdningstid.

- Revidering som inte kräver förnyade beräkningar.

En kännedomskopia ska dock insändas till Avdelningen för
bro och tunnel.

.5 Redovisning

.51 Utformning av originalhandlingar
Originalexemplar av sammanställningsritningar och elritningar ska upp-
rättas på ritfilm som uppfyller Riksarkivets föreskrifter.

Originalexemplar av konstruktionsberäkningar, kontrollplaner för
tilläggskontroll, separata arbetsbeskrivningar och spännlistor ska vara
framställda på papper och med skrivmedel som uppfyller Riksarkivets
föreskrifter.

Godtagna produkter kan bl.a. hämtas från SP:s förteckning
över godkänd skrivmateriel.

Konstruktionsredovisningen ska vara upprättad på svenska.

Underlag till konstruktionsredovisningen kan även upprättas
på norska, danska eller engelska.

.52 Arbetsritningar

.521 Ritningar ska upprättas i enlighet med svensk standard.

I BST 419 finns en förteckning över aktuella standarder.

Det rittekniska utförandet ska vara sådant att arbetsritningarna kan
mikrofilmas med tillfredsställande resultat. Utförandet ska uppfylla
SS-ISO 6428.

Markering av snittytor i betongkonstruktioner ska på mått- och arme-
ringsritningar utföras enligt SS 03 22 04, 3.1. Dock ska snittytans
konturlinje på armeringsritningar ritas med linje 1.

Ritningar ska utföras i något av formaten A1, A1F, A2 eller A3 enligt
SS 03 22 05.
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Format A1 bör användas.

Ritningar ska upprättas i skalor enligt SS-EN ISO 5455.

För armeringsritning bör skala 1:50 eller större användas.

Inom det hörnfält i ritningens nedre högra del som förblir synligt även
efter ritningens vikning, ska lämnas ett utrymme utan text etc. med
bredden 110 mm och höjden 150 mm.

Ändringstabellen enligt SS 03 22 08, figur 5, kan lämpligen
förlängas med rutor för markering av Vägverket och datum
för detta.

På arbetsritningar godtas att hänvisning sker till standard- och
gruppritningar, men inte till typritningar.

.522 Ritningar ska, utöver vad som anges i SS 03 22 08, förses med

a. huvudrubrik med konstbyggnadens namn, konstbyggnadsnummer och
vägnummer enligt Vägverkets beteckning samt län eller i förekom-
mande fall kommun

b. i förekommande fall uppgift om entreprenörens namn om ritningen
inte upprättats av denne

c. skallinje för skalan 1:100.

Uppgifterna enligt a och b ska placeras i fält 11 i namnrutan enligt
SS 03 22 08. Skallinjerna enligt c ska placeras inom ritfältet enligt
SS 03 22 08.

.523 Sammanställningsritningar ska omfatta elevation och plan samt
erforderligt antal tvärsektioner.

Elevation och plan på sammanställningsritningar bör ritas i
skala 1:100.

Sammanställningsritningar ska förses med uppgift om eventuellt kvalitets-
system. Denna uppgift ska finnas på den första handling som skickas in för
godtagande.

Beträffande krav på när det ska finnas kvalitetssystem, se
publikationen ”Kontroll av konstruktionshandlingar”.

Sammanställningsritningar ska också förses med konstruktionstyp och
material i överbyggnaden. Uppgifterna ska beskrivas enligt publikation
1996:41 ”SAFEBRO – Kodförteckning” sidorna 85-102 och 35-37 samt
38-39.
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53 Spännlista och separat arbetsbeskrivning

.531 Spännlistor och separata arbetsbeskrivningar ska förses med uppgifter
enligt .522a.

.532 Format A4 ska användas för spännlistor och separata arbetsbeskrivningar.

Bilagor kan i undantagsfall utföras i format A3, som viks till
format A4.

.54 Kontrollplan för tilläggskontroll
Kontrollplaner ska upprättas i format A4 och förses med uppgifter enligt
.522a.

.55 Konstruktionsberäkning
Konstruktionsberäkningen ska förses med uppgifter enligt .522a.

Konstruktionsberäkningen ska upprättas i format A4.

Bilagor kan i undantagsfall upprättas i format A3, som viks
till format A4.

Utskriften till en datorberäkning bör vara i format A4 eller
nedvikt till A4. Sammandrag av beräkningsresultaten kan
återges på diagram, nedvikta till format A4, varvid dator-
utskriften ingår i beräkningen som separat bilaga.

.6 Relationshandling
Arbeten som inte kräver att arbetsritning eller arbetsbeskrivning ska god-
tas av beställaren ska dokumenteras med arbetsritning och arbetsbe-
skrivning i original eller hänvisning till standardutförande samt eventuell
konstruktionsberäkning.

I ritningsförteckningen på sammanställningsritningen ska Vägverkets
ritningsbeteckningar anges.

.7 Handlingar som inte ska godtas
Handlingar, som enligt .412 första och andra stycket, inte ska genomgå
kontroll enligt .42 ska sändas in till Vägverkets region. Innan arbete med
permanenta konstruktioner påbörjas ska dessa handlingar vara
registrerade och märkta.
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Efter det att Vägverket registrerat handlingarna ska originalhandlingarna
märkas av konstruktionsföretaget med Vägverkets registreringsbe-
teckning, diarienummer och beslutsdatum.

Registreringen utförs av Vägverkets regioner.

Vid revideringar ska handlingarna förses med beslutsdatum och
diarienummer i ändringstabellen enligt SS 03 22 08, se .521.

På ritningarna ska märkningen placeras omedelbart över namnrutan och
på övriga handlingar nederst på framsidan. Vidare ska handlingarna förses
med Vägverkets registreringsbeteckning. Beteckningen placeras på
ritningar i det hörnfält som beskrivs i .52 och på övriga handlingar i
anslutning till ovannämnda märkning. Märkningen ska ges textstorleken
3,5 mm och beteckningen 5 mm.

Det godtas även att handlingar som sänds för registrering inte är under-
tecknade, under förutsättning att de åtföljs av ett intyg, undertecknat av
den konstruktionsansvarige, i vilket insända handlingar specificeras.

Senast i samband med att relationshandlingarna sänds till Vägverket ska
konstruktionshandlingarna vara undertecknade.


