
OLSENFUGA
Brufugesystem

Utviklet i samarbeide med Statens Vegvesen Oslo



BRUKSOMRÅDER

• Olsenfuga er beregnet som et alternativ til steinfylte 

asfaltfuger på bruer.

• Olsenfuge 25 tar opp en bevegelse på ± 25 mm.

• Olsenfuge 15 tar opp en bevegelse på ± 15 mm

• Olsenfuga kan monteres/støpes i kuldegrader.

(Vintertid anbefales telting da området må være tørt, rent og 

isfritt.)

• Støpemassen er rød og er godt synlig.  Dette for at den skal 

vær lett å se, slik at man skal unngå å skade den ved fresing av 

tilstøtende asfalt.

• Støpemassen består av en fleksibel polyuretanmasse som er 

fylt med Dynagrip 3 – 5 mm stein for maksimal motstand for 

slitasje fra piggdekk.



SKISSE AV OLSENFUGE 15

Asfalt

Betong

min. 50 mm

min. 30 mm

8 x 150 mm

Syrefast

gjengestang

ca. 200 mm     ca. 45 mm     ca. 200 mm



SKISSE AV OLSENFUGE 25

Asfalt

Betong

min. 50 mm

min. 40 mm

8 x 150 mm

Syrefast

gjengestang

ca. 200 mm     ca. 70 mm     ca. 200 mm



NOEN MÅL PÅ OLSENFUGE 25 PROFILEN

30 mm50 mm 50 mm
50 mm55 mm 55 mm

30 mm

6 mm

15 mm dia

5 mm dia



NOEN MÅL PÅ OLSENFUGA PROFILEN

30 mm50 mm 50 mm

20 mm

5 mm

15 mm dia



Olsenfuge 25 profil med 

underliggende U-profil og toppspor



Støpemassen legges 

ut i 2 omganger.

Første omgang til 

rett over profilen 

slik at det er 

kontroll på at 

massen kommer 

godt inn under 

profilen.

Andre gang fylles 

det helt opp til 

riktig nivå.



Forskaling er 

fjernet og 

fugesporet er 

klart for 

oppfylling med 

Roadsaver 522



Olsenfuga er ferdig .

Her er det fuget med Roadsaver 

522 på begge sider av 

støpemasse og i senter av fugen.



Ferdig fuge med 

terskler.



Alt arbeide må utføres på tørre flater og fugeområdet bør holde minimum + 50C.

1. Fugen rengjøres og klargjøres.

2. Sett ned i betongen 8 x 150 mm syrefaste gjengestenger med ca. 200 mm avstand 

som skjøtearmering for støpe masse. (Se skisse.)

3. Trykk ned en tilpasset eksp. polyetylen i fugen som tetting av fugen og fundament 

for støtten til Olsenprofilen.

4. Legg ut eksp. polyetylen med utfrest spor som Olsenprofilen skal opp i.

Fest den med noen spiker som settes skrått i, annen hver gang, for å feste til 

underliggende eksp. polyetylen.

Olsenprofilen skal ligge minimum 50 mm under topp asfalt/støpeasfalt.

5. Påfør Micocryl primer på både betong og asfalt.

All primer skal sandavstrøs. Herdetid ca. 1 time.

Etter herding fjern all løs sand.

6. Legg brufugen opp i sporet.



7.    Trykke ned i U-en i Olsenprofilen en eksp. polyetylen med bredde 30 mm. 

Denne må tette godt slik at det ikke kommer støpemasse ned i U-en.

Lås dette med flere bord på tvers.  Bordene belastes slik at det hele ikke 

flyter opp men står stødig og rett.

8.    Bland opp Micopur BF støpemasse med ca. 4 l Safegrip fillersand og hell den

ut på hver side til Olsenprofilen er dekket.

9. Bland opp ny Micopur BF støpemasse som over med tillegg av ca. 60 %  

Dynagrip 3 – 5 mm og fyll opp til kant dekke med denne.

10. Når Micopur BF er herdet fjernes  eksp. polyetylen som står midt i fuga.

11. Roadsaver 522 varmes opp i en Crafco Minimelter til ca. 1850C og helles ned i fugen.  

Fugemassen skal ligge ca. 10 mm under kant.  Dette for at ikke fugemassen skal bli 

presset opp over kanten når brua utvider seg om sommeren og fuga går sammen.

12. Kan være en fordel og legge litt Roadsaver 522 i mellom asfalt/støpeasfalt og 

Micopur BF.

13. Brua kan trafikkeres så snart Roadsaver 522 er avkjølt etter 10 – 15 min.



Teknisk informasjon Micopur BF støpemasse

Potlife: 6 minutter v/200C

Herdetid: Ca. 6 timer v/200C

Hårdhet: 68 Shore D

Bruddforlengelse: 23,8 %

Bruddstyrke: 8,08 Mpa

Heft til betong: 2,5 N/mm 

(Brudd mellom sandavstrødd akrylprimer og betong)



Noen

referanser:
• Gamle Minnesund brua på våren 2013

• Breivoll Bru over E6 Alnabru høsten 2014

• Bru gamle E6 Eidsvoll verk februar 2015

• Sjøholmen II over E18 Sandvika mai 2015

(Støpt med Conbextra UW og 3-5 mm Dynagrip)

• Fjellhamar Bru august 2016

• FV714 Holmsund 

• Frogner 2020

• E16 Dale 2020

• Uskedalen 2021

• E6 Lundamo 2021

Kontakt Gunnar Østby for mer info 90154555  

go@fjerby.no


