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Forord 
På bakgrunn av kollaps av brua «19-1277 Badderen» på E6 i Kvænangen 31. mai 2022 har 
Statens vegvesen satt ned en gruppe som skal undersøke hendelsen. Undersøkelsesgruppens 
mandat har vært todelt. Gruppen skulle først undersøke mulige årsaker til at brua kollapset 
og levere en foreløpig rapport innen 30.06.2022. Deretter skulle gruppen se på 
underliggende årsaker, belyse læringspunkter og komme med mulige anbefalinger til blant 
annet prosjektering og forvaltning av bruer. 

Gruppens medlemmer er alle ansatt i Statens vegvesen, men flere aktører har bidratt med 
informasjon om selve hendelsen, historikk for området og tiltak som er gjort, med 
Kvænangen kommune og NVE blant de viktigste bidragsyterne. 

Deler av informasjonen som er brukt i analysen er ikke dokumentert, og dette er forsøkt 
belyst i rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. desember 2022 
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Sammendrag 
På ettermiddagen tirsdag 31.05.2022 ble vegforbindelsen mellom Troms og Finnmark brutt 
da brua «19-1277 Badderen» på E6 gjennom Badderen i Kvænangen kommune fikk store 
skader under vårflommen. Brua hadde fått setningsskade i midtre pilar og stod i fare for å 
falle sammen slik at E6 måtte stenges. Den stengte vegen resulterte i en omkjøring via Finland 
på opptil 690 km. E6 var stengt til rett over midnatt onsdag 08.06.2022, da midlertidig bru 
kunne åpne for trafikk. 
 
En tverrfaglig gruppe i Statens vegvesen leverte 29.06.2022 en delrapport om mulige årsaker 
til at brua kollapset. Det er nå jobbet med en endelig rapport hvor det også er sett på 
underliggende årsaker for å belyse læringspunkter og komme med mulige anbefalinger til 
blant annet prosjektering og forvaltning av bruer. Denne rapporten erstatter delrapporten. 
 
Brua ligger på en elveavsetning med lett eroderbare masser av sand og grus, og elveløpet har 
vært utsatt for stor påkjenning fra elva lenge. Det er i nyere tid gjort flere tiltak på grunn av 
erosjon i området.  
 

Det kan være flere medvirkende årsaker til at E6-brua «19-1277 Badderen» kollapset. Ut ifra 
dokumentasjonen som er vurdert er det vanskelig å beskrive detaljert hvordan erosjon rundt 
pilar har utviklet seg over tid, men mye tyder på at erosjon ved brua har gitt en bunnsenkning 
på minst 70 cm i tidsrommet 1986 til 2021. Fra september 2021 og fram til kollapsen av E6-
brua må det være erodert ytterligere 80 cm ved fundament, og kartleggingen i september 
2022 viser at elvebunnen ble senket til et nivå opptil 45 cm under fundamentsålen. Det vil si 
at elvebunnen er senket omtrent 195 cm ved fundament fra 1985 til 2022. 

Endrede strømningsforhold etter vårflommen i 2021 har ført til økt erosjon og undergraving 
av fundament og økt belasting fra vanntrykk på pilar for E6-brua. En kombinasjon av 
undergraving av fundamentet, fri opplagring av bæresystemet og økt belastning fra vanntrykk 
er direkte årsaker til at brua «19-1277 Badderen» kollapset. 

Arbeidet med årsaksanalysen av brukollapsen har avdekket en rekke tiltak som kan 
iverksettes for å forebygge tilsvarende hendelser. 
Det er blant annet behov for å se på interne rutiner og prosesser knyttet til drift og 
vedlikehold av bruer. 
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1 Innledning 

1.1 Om rapporten 
På bakgrunn av at brua «19-1277 Badderen» over Badderelva på E6 i Kvænangen kommune i 
Troms og Finnmark fylke kollapset 31.05.2022, har Statens vegvesen et ønske om å utrede 
årsakene til hendelsen. Det ble satt ned en gruppe som skulle levere en delrapport om mulige 
årsaker til at brua kollapset. Deretter skulle gruppen se på underliggende årsaker, belyse 
læringspunkter og komme med mulige anbefalinger til blant annet prosjektering, drift og 
vedlikehold av bruer og levere en endelig rapport i desember 2022.  

Denne rapporten erstatter delrapporten publisert 30.06.2022. 

1.2 Organisering av arbeidet 
For å vurdere hendelsen ble det satt ned en gruppe fagpersoner i Statens vegvesen som 
jobber med oppgaver som er relevante, både innen prosjektering og forvaltning av bruer. 

Arbeidet har foregått som digitale møter i Microsoft Teams, både som felles gruppemøter og 
arbeidsmøter i mindre grupper.  

Rotårsaksanalyse er gjennomført som en «workshop» med etterfølgende møter i Microsoft 
Teams. 

1.2.1 Gruppens sammensetning 
Gruppen består av følgende medlemmer fra divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen: 

- Dag Theodor Røsvik Andreassen, geoteknikk 
- Elena Albertovna Fitje, hydrologi 
- Kjell Harry Jensen, nasjonal brukoordinator for europa- og riksvegbruer 
- Ole-André Helgaas, geoteknikk 
- Karl Martin Eriksen, fagkoordinator drift og vedlikehold Nord 
- Stein Inge Rasmussen, seksjonssjef bru  
- Thorstein Kjøs, bru 
- Frode Lyng Hansen, bruforvalter for europa- og riksvegbruer i Nord-Norge 
- Linda Nilsen, hydrologi 
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2 Hendelsen 
På ettermiddagen tirsdag den 31.05.2022 ble vegforbindelsen mellom Troms og Finnmark 
brutt da brua «19-1277 Badderen» på E6 gjennom Badderen i Kvænangen kommune fikk 
store skader under vårflommen. Brua hadde fått setningsskade i midtre pilar og stod i fare for 
å falle sammen slik at E6 måtte stenges. Den stengte vegen resulterte i en omkjøring via 
Finland på opptil 690 km. Det var også fare for at det vestre landkaret skulle skades av 
vannmassene og det ble lagt ut store mengder stein langs elvebredden for å hindre ytterligere 
skade på brua.  

Det ble umiddelbart satt i gang arbeid med å få på plass en midlertidig bru over den skadde 
brua, og natt til onsdag 08.06.2022 var denne på plass så E6 kunne åpnes for trafikk igjen. 

 

Figur 1 viser kart over Badderen med bru «19-1277 Badderen» på E6 i senter på rød sirkel. 
Like oppstrøms vises den gamle brua som ble tatt av vårflommen i 2021. Kilde: Norgeskart.no 
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3 Grunnlagsmateriale 

3.1 Tidslinje 
Brua «19-1277 Badderen» åpnet i 1986 og erstattet den gamle brua «19-0220 Badderen» fra 
1947 som lå 30 meter oppstrøms.  

Badderelva har årlige flomsykluser og er masseførende slik at området ved brua flere ganger 
har blitt utsatt for store påkjenninger. 

Under en inspeksjon av brua i 2008 ble det oppdaget omfattende erosjonsskader ved vestre 
landkar for både ny og gammel bru, og etter felles befaring med Kvænangen kommune, NVE 
og Statens vegvesen ble det avklart behov for å uføre sikring før vårflommen 2009.  

Vinteren 2009 ble den vestre elvebredden erosjonssikret mellom, opp- og nedstrøms bruene, 
samt tørrmuring ved de vestre landkarene. Det skal ikke være utført tiltak ved pilaren i elva 
ved dette arbeidet. Figur 2 viser bilde av pilaren tatt under hovedinspeksjon i 2009 og det ser 
ut til at deler av betongfundament kan skimtes under vann på vestsiden. Det kan også se ut til 
å være et sprang ned rett bak pilaren. På østsiden var fundamentet dekket til av stein. 

 

Figur 2 fra hovedinspeksjon i 2009 viser brupilar. Bildet til venstre viser vestsiden der topp av 
betongfundament er avdekket. Høyre bilde viser motsatt side i øst, og her ser det ut til at 
fundament er overdekt. Blå pil viser vannets strømningsretning. Foto: Statens vegvesen 
 

Det er ikke bilder fra etterfølgende inspeksjoner som gir sikker informasjon om overdekning 
på vestsiden av fundament da det står under vann på alle bilder. Figur 3 tatt under inspeksjon 
i 2016 viser steinmasser foran pilar samt turbulens i vannet fra midt på pilar som kan indikere 
steinmasser over deler av fundament på vestsiden.  
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Figur 3 På vestsiden av pilar under inspeksjon i 2016 vises steinmasser på oppstrøms side av 
fundament, og turbulens fra midt på pilar. Blå pil viser vannets strømningsretning.     
Foto: Statens vegvesen 
 

På østsiden vises stein- og grusmasser tydelig under samme inspeksjon, og toppen av de 
største steinene vises under inspeksjon i 2019, se Figur 4. 

 

Figur 4 På østsiden av pilar kan man se stein- og grusmasser over fundamentet i 2016 
(venstre). I høyre bilde fra 2019 vises de største steinene, innringet. Blå pil viser vannets 
strømningsretning. Foto: Statens vegvesen 
 

Vinteren 2021 utfører NVE et hastetiltak med å erosjonssikre ca. 170 meter av østre elvebredd 
ved utløpet av elva. Det var pågått erosjon over tid inn mot et næringsbygg, og under 
flommen i juni 2020 ble det registrert mye utvasking. Tiltaket skulle være klart før 
vårflommen 2021. 
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12.06.2021 ble det vestre landkaret på den gamle brua «19-0220 Badderen» totalt 
undergravd og brua kollapset i elva. Det var også fare for at den trafikkerte E6 brua «19-1277 
Badderen» kunne bli tatt av flommen, og det ble satt i gang hastetiltak med å sikre 
elvebredden. Dette hindret vannmassene i å grave seg inn bak brua og vaske bort og stenge 
E6. 

Også lengre opp langs elva var det omfattende erosjon som førte til brudd i en kommunal 
vannledning og store skader på en kommunal veg langs østsiden. 

Skadene etter flommen ser ut til å ha gitt endrede strømningsforhold på brustedet, blant 
annet på grunn av restene etter den gamle brua som ble fjernet først i oktober 2021. Ut ifra 
Figur 5 tatt av Kvænangen kommune 14.06.2021 ser det ut til at vannmassene presses ut ved 
det ødelagte landkaret mot pilar og østsiden av elva. 

 

Figur 5 er tatt av Kvænangen kommune under en befaring 14.06.2021. Det ser ut til at 
vannmassene presses ut ved det ødelagte landkaret til den gamle brua mot pilar og østsiden 
(se blå pil). Bilde: Kvænangen kommune 
 

Under en befaring 29.09.2021 ble området dokumentert med drone. Figur 6 fra befaringen 
viser at toppen av hele fundamentet i elva er synlig. Det kan også se ut til at det har blitt en 
kulp der vannmassene kan ha erodert ned i elvebunnen ved vestre landkar for den gamle 
brua. 
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Figur 6 fra befaring 29.09.2021 viser at toppen av fundamentet er avdekket. Det ser også ut 
til at vannmassene har gravd seg mye ned i elvebunn ved vestre landkar for den gamle brua.  
Blå pil viser vannets strømningsretning. Foto: Statens vegvesen. 
 

I oktober 2021 starter arbeidet med å rive den gamle brua og plastre elvebredden. Statens 
vegvesen har mottatt forslag til utførelse av plastring fra NVE, som på den tiden var opptatt 
med annet oppdrag. Forslaget inneholdt blant annet en henvisning til generell utforming av 
erosjonssikring som vist på Figur 7.  

Under befaring av arbeidene 15.11.2021, der blant annet Statens vegvesen, Kvænangen 
kommune og NVE er til stede, vurderer Statens vegvesen at deler av arbeidet som er utført må 
gjøres på nytt. I begynnelsen av desember kommer det tilbakemeldinger på at arbeidet 
fortsatt ikke er utført som planlagt og det blir bestemt å stoppe arbeidet til etter vinteren.  

09.03.2022 tar Kvænangen kommune kontakt med Statens vegvesen om det som er gjort i 
elva og veien videre. Det uttrykkes usikkerhet om tiltakene som er utført i elva så langt vil 
takle vårflommen. Det avtales videre dialog, og NVE blir også kontaktet om mulighet for 
bistand med deres spisskompetanse på erosjonssikring. NVE hadde selv et pågående arbeid 
med sikring av den kommunale vegen som ble tatt av flommen oppstrøms for bruene, men de 
hadde ikke kapasitet til å bistå med ytterligere tiltak for Statens vegvesen før til 
sommeren/høsten 2022.  

Statens vegvesen og Kvænangen kommune avtaler en befaring når det blir mindre snø i 
terrenget. Befaring utføres 16.05.2022, og det settes på nytt spørsmålstegn ved kvaliteten på 
arbeidet som hittil er utført. Hovedsakelig grunnet alt finstoffet som er synlig i topp av 
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erosjonssikringen, og vanskeligheten med å se hvordan erosjonssikringen egentlig var bygget 
opp. Det avtales at involverte parter holder hverandre oppdatert, og Kvænangen kommune 
opplyser om at de passerer stedet nærmest daglig og kan holde gruppen oppdatert. 

 

Figur 7 viser skisse for utførelse av elveplastring. Kilde: NVE.no. 
 

24.05.2022 kommer det en statusoppdatering fra Kvænangen kommune, de har lagt ved både 
bilder og video av brustedet og vannføringen på daværende tidspunkt. På mottakerlisten er 
både Statens vegvesen og NVE. Bildegrunnlaget indikerte ikke at det var fare på ferde, og 
vannmassene dekket også hele pilarfundamentet.  

30.05.2022 får Statens vegvesen beskjed fra Kvænangen kommune om at den kommunale 
vannledningen er revet av. Denne var gravd ned 1,6-1,8 meter under elvebunn. 

31.05.2022 på ettermiddagen må E6 stenges for trafikk på grunn av svikt i brua. Pilar i elva 
ser ut til å ha forskjøvet seg både vertikalt og horisontalt mot sørøst og alle de vestre 
bærebjelkene har falt av pilaren. For å begrense skadeomfanget på brua legges det ut mye 
stor stein langs elvebredden.  

En midlertidig bru fra reservelageret i Molde ble bestilt umiddelbart etter hendelsen, og 
allerede 02.06.2022 er arbeidet med byggingen i gang. Like over midnatt 08.06.2022 åpner 
brua for trafikk. 
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3.2 Brukonstruksjon 
Informasjon om alle bruer på riks- og fylkesvegnettet ligger i Brutus, et forvaltningssystem 
for bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. Systemet inneholder data om 
byggverksinformasjon, vegsystemreferanser, bæreevne, inspeksjon og brutilstand, 
planlegging av tiltak, sårbarheter og dokumentarkiv.  

Det ble gjort et søk i forvaltningssystemet for å få en oversikt over lignende 
konstruksjonstyper og det ble tatt ut rapporter for disse. 

3.2.1 Lignende konstruksjonstyper 
Det er satt i gang en landsdekkende gjennomgang av bruer på europa- og riksveg med flere 
spenn som krysser elv eller innsjø. Av disse bruene må man vurdere nærmere bruer som er 
fundamentert direkte på løsmasser eller bruer som mangler informasjon om 
fundamenteringsløsning. 

I Nord-Norge er det 81 bruer på europa- og riksveg med flere spenn som krysser elv eller 
innsjø. Med tanke på fundamenteringsmetode ble det igangsatt en gjennomgang i Brutus som 
viste at det for 47 av disse bruene var nødvendig med nærmere undersøkelser, men for 5 av 
disse bruene finnes det ikke tegninger i Brutus. 34 bruer er hittil inspisert fysisk, og det 
gjenstår å sjekke 13 bruer. Det er benyttet undervannskamera og også båt der dette var 
nødvendig.  

Det pågår et lignende arbeid i resten av landet. 

Funnene gjort under spesialinspeksjonene på en rekke bruer i Troms og Finnmark viser at 
erosjonsproblematikken og senkning av elvebunn er en problemstilling som må fokuseres på. 

Det at sluttdokumentasjon som brutegninger mangler i bruarkivet Brutus kan gi utfordringer 
med å vurdere bæresystemet ved bruinspeksjoner. For brua Badderen manglet brutegninger i 
Brutus som gjorde at det var uvisst om brua var fundamentert på peler eller på løsmasser. 

3.2.2 Brua 19-1277 Badderen 
Brua «Badderen» med byggverksnummer «19-1277» i Brutus er en betongbjelkebru bygd i 
1986. Den er i 2 spenn med total lengde på 37,06 meter og 8,22 meter bred, hvert spenn er 
på 19 meter. Overbygningen består av betongbjelker av typen NIB spennbetong med 
dimensjon 400/1000 og lengde 18,33 meter, 6 bjelker pr spenn. Bruplate er kontinuerlig 
plass støpt i bruens lengde på betongbjelkene der armeringsbøyler går opp fra bjelker og inn 
i bruplaten. Bjelkene er opplagret med neoprenlager på hver sin side av elvebredden på 
landkar og på pilar. Neoprenlagre er firkantede gummi blokker som beskytter betongen i 
kontaktpunktet og sikrer at det ikke oppstår tvangskrefter i systemet ved 
temperaturutvidelser av bjelkene. Videre er landkar og pilar fundamentert på plate over 
løsmasser bestående av ikke telefarlige masser. 

Pilar er ikke fastholdt i topp og er derfor avhengig av lengden til fundamentet for å motstå 
horisontale laster. Pilaren er fundamentert på løsmasser. Ettersom fundamentet for pilar ifølge 
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tegninger ikke har erosjonssikring med stein, antas det at det er benyttet erosjonssikring med 
dyp fundamentering der erosjonssikringen består av overdekning med masser over.  

Da brua kollapset var det i lengre tid uvisst hvordan brua var fundamentert ettersom det 
manglet digitale brutegninger i forvaltningssystemet, Brutus. 

Brua manglet data i Brutus om fundamentering. Dokumentasjon som blant annet 
konstruksjonstegninger ble i forbindelse med hendelsen funnet i nedpakket papirarkiv som 
ventet på skanning. Tegning 01 datert 24.01.1986 viser snitt og plan av brua vist i figurer 
under. Snittegning av brua viser at landkar og pilar med såle er direktefundamentert på 
løsmasser. 

 

 

Figur 8 Lengdesnitt av brua hentet fra tegning 01 fra 1986 viser planlagt fundamentering og 
erosjonssikring. 
 

 

Figur 9 Brua sett i plan hentet fra tegning 01 fra 1986 viser at landkar og pilar er skråstilt 
tilnærmet lik elveløpet. 



Årsaksanalyse E6 «19-1277 Badderen» bru Divisjon Drift og vedlikehold 

 

Side 13 av 29 

 

Plastring ved landkar er vist som ordnet steinfylling, mens det for pilar ikke er angitt 
plastring. Plantegning viser at landkar og pilar er parallelle og skråstilt tilnærmet løpsretning 
på elven.  

 

Figur 10 Tverrsnitt ved pilar fra tegning 01, 1986 
 

3.2.3 Inspeksjoner 
Alle bruer skal inspiseres etter gitte intervaller, enkelinspeksjon årlig og en mer omfattende 
hovedinspeksjon hvert 5. år. Etter en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for brua «19-1277 
Badderen» i 2019 ble det vurdert at inspeksjonsintervall for enkelinspeksjon kunne økes til 
opptil 3 år. Etter hovedinspeksjon i 2019 var neste inspeksjon opprinnelig planlagt utført i 
2022, men på grunn av flommen i 2021 ble det tatt enkelinspeksjon samme år for å vurdere 
skader. 

I tillegg til enkel- og hovedinspeksjon skal driftsentreprenøren utføre en generell inspeksjon 
regelmessig. Enkelinspeksjoner utføres hovedsakelig av Statens vegvesen, hovedinspeksjoner 
utføres enten av Statens vegvesen eller innleid konsulent. 
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I håndbok V441står følgende om inspeksjonstypene i kapittel 2.5:  

Generell inspeksjon utføres i samsvar med håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. Generell inspeksjon omfatter rutinemessig inspeksjon for å overvåke vegnettets 
funksjon og utføres av driftsentreprenøren. Generell inspeksjon beskrives ikke i denne 
håndboken. 

Enkelinspeksjon utføres for å avdekke om det er synlige skader som på kort sikt påvirker eller 
kan påvirke bruenes bæreevne, trafikksikkerhet, vedlikehold eller miljøet/estetikk. Som et 
minimum registreres skader og/eller andre forhold der det blir vurdert at tiltak må 
gjennomføres før neste enkel- eller hovedinspeksjon. Enkelinspeksjon omfatter en enkel 
visuell kontroll av alle elementer over vann uten bruk av tilkomstutstyr. Det betyr at på større 
bruer må de fleste elementene inspiseres på avstand. Det bør imidlertid brukes kikkert der 
det er nødvendig å se nærmere på detaljer. Fundamenter i vann kontrolleres i den grad det er 
mulig uten bruk av dykker. Det utføres vanligvis ikke oppmålinger eller materialundersøkelser 
ved enkelinspeksjon. Inspektøren kan likevel ha med måleutstyr, som rissviddemåler, 
tommestokk, målebånd og skyvelære. 

Hovedinspeksjon omfatter en nær visuell kontroll av hele brua for å kontrollere at alle 
elementer fyller sin funksjon. Ved f.eks. store ensartede stål- og betongflater, hvor man med 
sikkerhet kan oppdage forventede skader fra større avstand, kan det velges ut et 
representativt område på det aktuelle elementet for nær visuell kontroll. Ved behov utføres 
oppmålinger/materialundersøkelser for å supplere den visuelle kontrollen. Hovedinspeksjon 
utføres for å registrere tilstanden til alle elementer på brua, og kontrollere at den fyller sin 
funksjon. Videre beskrives eventuelle behov for tiltak med tilhørende kostnadsoverslag for 
tiltakene. 

Hovedinspeksjonen danner grunnlag for å supplere eller justere inspeksjonsplan og 
tiltaksplan. 

Under hovedinspeksjon er også inspeksjon av konstruksjonen under vann aktuelt. Det er ikke 
dokumentert undervannsinspeksjon av brua «19-1277 Badderen», men var planlagt ved neste 
hovedinspeksjon i 2024. 
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3.3 Geoteknikk 
I følge kvartærgeologiske løsmassekart (Figur 11) ligger brua «19-1277 Badderen» på en 
elve- og bekkeavsetning, materialet er sortert, rundet og domineres av sand og grus.  

 

Figur 11 Kvartærgeologisk løsmassekart indikerer at brua (rød ring) står i et område med 
elve- og bekkeavsetning. Kilde: https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 
 

Den geotekniske rapporten for prosjektering av brua, Xd-623A datert 23.10.1985, beskriver 
grunnforholdene som «fast lagret friksjonsmasser varierende mellom sandig grusig og grusig 
sandig materiale». Berg ble ikke registrert i undersøkelsene, men det ble ikke boret dypere 
enn i underkant av 10 meter. Dette var typisk i slike løsmasser med utstyr og boremetoder 
som ble benyttet på den tiden. Det var ikke forventet problemer med stabilitet eller bæreevne 
ved å fundamentere brua på såle direkte på løsmassene. Figur 12 viser plassering av de 
geotekniske undersøkelsene som ble utført i forbindelse med prosjekteringen. 

Rapporten angir at begge landkar må erosjonssikres, men fundamentet for pilar er ikke nevnt. 
Tilbakemelding fra NVE på planene, journal 461/85 datert 21.11.1985, påpekte derimot 
«skikkelige plastringer rundt pilarer og kar må utføres omsorgsfullt». Som nevnt viser 
snittegning av brua kun erosjonssikring ved landkar, men også at underkant av det 0,8m høye 
fundament for pilar skulle ligge 1,5 meter under elvebunn. Det er ikke tilgjengelig 
dokumentasjon for endelig løsning av fundamentering og plastring. 

Ved grunnundersøkelser utført i begynnelsen av juni 2022 er det boret 30-50 meter uten at 
berg er registrert. De nye undersøkelsene viser i likhet med de tidligere at løsmassene 
domineres av friksjonsmasser. Sand og grusmassene vil være lett å erodere om de ikke er 
beskyttet mot strømmende vann. 
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Figur 12 Oversiktstegning som viser plassering av geotekniske undersøkelser i forbindelse 
med planlegging av «19-1277 Badderen» bru. Kilde: Geotekniske rapport Xd-623A, Statens 
vegvesen. 
 

3.4 Hydrologi 
Badderelva har utspring fra Baddervatnet som ligger 558 meter over havet. Badderelva har et 
nordvestlig løp og munner ut i Badderfjorden, en østgående arm av fjorden Kvænangen.  
NVE har ingen aktive målestasjoner i Badderelva, kun en nedlagt målestasjon i nedbørsfeltet 
som var i drift fra 1928 til 1944. Målestasjonen tilhører Kvænangenvassdraget med 
målestasjonsnummer: 209.2.0.  

Etter opplysninger Statens vegvesen kjenner til var prosjektering av brua i 1985 basert på data 
fra målestasjon i nabovassdraget Burfjordelv (nedbørfelt på 169 km2).  
Tilgjengelig informasjon i journal 461/85 viser at vassdragene kan sammenlignes i topografi 
og størrelse og at Burfjordelv er benyttet som representativ målestasjon, se oversiktskart i 
Figur 13 for plasseringen av vassdragene. Største registrerte flomvannføring i Burfjordelv ble 
da opplyst å være 59 m3/s og at man ikke kjente til problemer med det gamle 
brugjennomløpet. Ut ifra planlagt lengde og høyde på brua var tilbakemeldingen fra NVE at 
løpsproblemer ikke var forventet, men fokuserte på viktigheten av riktig utførelse av 
erosjonssikring rundt pilarer og landkar. 
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Figur 13 Oversiktskart viser E6 bruene Badderen og Burfjordelv markert med henholdsvis  
rød og blå sirkel. Kilde: Norgeskart.no 
 
Nedbørfeltet til Badderen bru har ett areal på 136 km2 og består for det meste av snaufjell 
(87,4%), noe skog (4,7%) og sjø (6,3%). Nedbørfeltet er uregulert, med vassdragsnummer 
209.8A0. Historikk fra Badderen målestasjon viser at de største flommene har ankommet i 
juni måned, se Figur 14. Etter dagens krav skal den dimensjonerende vannføringen ved 
bruprosjektering tilsvare 200-års flom med klima- og usikkerhetspåslag. 

 

 

Figur 14 viser flomplott av Baddern målestasjon for tidsperioden 1928-1941.  
Kilde: Hydra II, NVE. 
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Nedlagt målestasjon (209.2.0) i nedbørfeltet har observasjonsdata på 13 år fra 1928-1941. 
Dette er en relativ kort periode, men kan gi datagrunnlag for flomberegning. Kurvekvalitet for 
stor vannføring er vurdert som dårlig. På grunnlag av disse data er beregnet middelflom i 
størrelse 54,7 m3/s og 200-års flom på 114 m3/s. Det er i tillegg utført en vurdering fra NVE 
sin kartapplikasjon Nevina, med metoden RFFA-2018 (døgnmiddelverdi). Resultat fra RFFA gir 
verdi for middelflom 43,4 m3/s og 200-års flom på 99,1 m3/s. Presenterte verdier er uten 
klima- og sikkerhetsfaktor. 

Multiconsult ble engasjert til å utføre flom- og hydrauliske beregninger for prosjektering av 
ny bru. Målestasjoner benyttet til flomberegninger på observert data er: 208.2 Oksfjordvatn, 
209.3 Kvænangselv, 212.48 Sagafoss, 212.49 Halsnes og 213.4 Kvalsund. Resultater fra 
flomfrekvensanalyse gir middelflom på 48,5 m3/s og 200-års flom på 95,8 m3/s (QT,mom). 
Resultatene stemmer relativt godt med RFFA (Regional flomfrekvensanalyse). Resultater med 
klima- og sikkerhetsfaktor gir verdi for middelflom på 64 m3/s og for dimensjonerende flom 
(QT,200) 126,5 m3/s. 

Det er ikke grundig kartlagt hvilke krav som var gjeldene for dimensjonering av flom i 1985, 
men det er stor forskjell mellom dagens anslag på 200-års flom og opplyste tall på 
flomvannføring da brua ble prosjektert. Et grovt overslag på flomvannføring under 
vårflommen i 2021, da bruen fra 1947 kollapset, viser 120 m3/s. Dette er også betydelig 
høyere enn flomvannføringen på 59 m3/s som ble oppgitt i 1985. 

Flomstørrelse kan ha økt på grunn av klimaendringer i de siste årene. Det var ikke krav om 
klimapåslag da brua ble prosjektert. 

Bilde- og videomateriale fra inspeksjoner og befaringer, samt historiske flyfoto på 
www.norgeibilder.no kan gi informasjon om endringer over tid og forskjeller mellom før og 
etter hendelser. Badderelva er en masseførende elv, i de nedre delene av dalen renner den 
gjennom lett eroderbare masser definert som elveavsetninger. Hurtig masseføring i elva gir 
årlige endringer i elveløpet som vises på flyfoto, se sammenstilling av fire foto på Figur 15.  

På samme måte kan man få informasjon om vannføring og strømningsforhold, og det kan se 
ut til at før den gamle brua ble tatt av vårflommen i 2021 var det sterkest strøm på vestsiden 
av pilar, og spesielt langs vestre bredde. Dette samsvarer med tidligere skader og 
beskrivelser, og er naturlig ut ifra at dette ligger i en yttersving av elva. Ved lav vannstand kan 
det se ut til at elvebunnen øst for pilar er nærmest tørrlagt, se Figur 16. 

http://www.norgeibilder.no/
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Figur 15 viser flyfoto over nedre del av Badderelva for årene 2010, 2011, 2020 og 2021. Dette 
kan gi informasjon om endringer i elveløpet. Kilde: Norgeibilder.no 
 

 

Figur 16 viser at før den gamle brua ble tatt av flom kunne elva være nærmest tørrlagt på 
østsiden av pilar. Blå pil viser vannets strømningsretning. Kilde: Norgeibilder.no tatt 
12.08.2010. 
 
Da den gamle brua kollapset er det en tydelig endring i strømningsforholdet, der vannet 
presses ut fra elvebredden av restene etter det gamle landkaret og får retning mer mot pilar 
og østsiden av elva, se Figur 17. Dette ser også ut til å gjelde ved lav vannstand. Selv ved lave  
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vannstander er det turbulens i strømmen og hastigheter kan være tilstrekkelig for å utvikle 
erosjon, og slike langtidsvirkende prosesser kan i noen tilfeller være hovedårsak til skader.  

 

Figur 17 Vannstrømmen styres mot pilar og østsiden av elva etter at gammel bru er revet og 
det er lagt ny erosjonssikring. Blå pil viser vannets strømningsretning. Bilde: 29.05.2022, NVE.  
 

I forbindelse med rapporten har NVE sendt Statens vegvesen to bilder som er tatt to dager før 
brua kollapsen. Figur 17 viser også at etter den gamle brua ble revet og den vestre 
elvebredden erosjonssikret, så styres vannstrømmen mot pilar og østsiden på grunn av 
kurvatur på den vestre elvebredden. Effekten av utformingen ble først tydelig med økende 
vannføring. Figur 18 viser utført erosjonssikringen der den kommunale vegen ble vasket ut 
under vårflommen i 2021.   

 
Figur 18 Oppstrøms på østsiden av elva er det etter vårflommen 2021 lagt ny erosjonssikring i 
område for kommunal veg. Blå pil viser vannets strømningsretning. Bilde: 29.05.2022, NVE. 
  
NVE mener det ikke er relevant med is påvirkning på vannstrømning rundt bru om vinteren. 
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3.5 Utførte undersøkelser 
Som en del av årsaksanalysen har det blitt utført kartlegging av elveløpet og 
vannføringsmålinger. Formålet med undersøkelsene er å dokumentere endringer i elveløpet 
og få informasjon om vannføringen, og samtidig gi detaljert datagrunnlag for prosjektering av 
ny bru.  

3.5.1 Kartlegging av elveløp 
Kartlegging av elveløpet ble utført i perioden 12. – 16. september 2022 av Novatek AS. 
Arbeidene er utført ved at hele elvestrekning måles inn fra begge sider ved hjelp av stasjonær 
skanner. Områder hvor det er vann måles enkeltpunkt med sanntids GNSS og punkttetthet på 
ca. 5 meter. Utstyret som er benyttet er Trimble SX10 Totalstasjon/Skanner, Trimble X7 
skanner og Trimble R10 sanntids GNSS. 

Området som er kartlagt er vist med røde høydekoter i Figur 19 og inkluderer en skanning av 
«19-1277 Badderen bru». 

 

Figur 19 viser høydekoter i rødt som resultat av kartlegging av elveløpet i september 2022. 
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Vi har ikke tidligere kartlegging av elvebunn, men tegning av brua fra 1985 angir en ca. 
terrenghøyde av elvebunnen under brua. Ved sammenligning mellom tegning og innmålt 
terreng får vi informasjon om hvor mye elvebunnen har senket seg fra bygging fram til 
innmåling i september 2022.  

Kartleggingen viser at det er en kulp på oppstrøms ende av fundamentet. Bunnen av kulpen er 
på kote 1,8 moh (meter over havet). Brutegning på Figur 8 viser elvebunn på ca. høyde 3,83 
moh. På brutegningen er høyder oppgitt i høydedatum Normalnull (NN) 1954 og utført 
kartlegging benytter dagens høydedatum NN2000. Ved brua er forskjellen mellom NN1954 og 
NN2000 ca. 5 cm, og angitt høyde på brutegning tilsvarer høyde 3,78 moh. etter NN2000. 
Underkant av fundament var planlagt på +2,25 moh. (NN2000). Figur 20 viser kulpen med 
laveste kotehøyde på +1,8 moh. markert i rødt. Høyde +2,2 moh. og +3,8 moh. er også 
markert i henholdsvis turkis og grønt da de er omtrent på høyde med underkant fundament 
og elvebunn på brutegning. Deler av fundamentet var under vann ved tidspunktet for 
kartleggingen og vises derfor ikke på figuren. 

 

 

Figur 20 viser kartlegging av elveløpet ved brua med høyder i NN2000 og sett fra oppstrøms 
side. Rød, turkis og grønn høydekurve er henholdsvis kote +1,8, +2,2 og +3,8 moh. Utsnitt 
av brutegning med høyder i NN1954 er innfelt. Blå pil viser vannets strømningsretning. 
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3.5.2 Vannføringsmålinger 
NVE har utført vannføringsmålinger for Badderelva 30.06.2022. Det ble tatt punkter fra 
vannlinjen både oppstrøms og nedstrøms bru, se Figur 21 for oversikt over plassering av 
punktene og Tabell 1 for innmålte høyder. Samtidig ble det utført en vannføringsmåling med 
fortynningsmetoden. Badderelva er en utfordrende elv å få til målinger i, så kvalitet på 
målingen er satt til «dårlig». Resultat på vannføringsmålingen er 29 m3/s. 
Vannføringsmålingen ligger under middelflom. 

 

Figur 21 gir en oversikt over hvor vannlinjen er målt ved vannføringsmålingen. 
 

Tabell 1 presenterer høyder på vannlinjen ved målepunktene. 
GPS punkter: Høyde (moh.): GPS punkter: Høyde (moh.): GPS punkter: Høyde (moh.): 

p1 4.358 p13 3.271 p25 2.802 

p3 4.702 p15 3.536 p27 2.876 

p5 4.92 p17 4.029 p29 3.858 

p7 2.959 p19 4.55   

p9 2.949 p21 4.701   

p11 2.65 p23 4.977   
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4 Vurdering av årsaksforhold 
Det er flere forhold som kan ha medvirket til at Badderen bru fikk store skader under 
vårflommen i 2022.  

4.1 Prosjektering av bru 

4.1.1 Forundersøkelse og dimensjonering 
Det mangler dokumentasjon på flom-, vannlinje- og erosjonsberegninger fra prosjektering av 
brua. Ettersom det ikke var målinger av vannføring i elva opprinnelig, ble det benyttet data fra 
nabovassdraget Burfjordelv. Det er ikke grundig kartlagt hvilke krav som var gjeldene for 
dimensjonering av flom i 1985, men det er stor forskjell mellom dagens anslag på 200-års 
flom og opplyste tall på flomvannføring da brua ble prosjektert. Dette kan ha ført til 
feilvurdering av erosjonsfare og utilstrekkelig erosjonssikring av både pilar og brukar.  

4.1.2 Fundamentering 
Brua var fundamentert med såle direkte på løsmasser. Grunnforholdene er i utgangspunktet 
gode med hensyn til stabilitet og bæreevne, men sand- og grusmassene kan være utsatt for 
erosjon om de ikke er tilstrekkelig beskyttet. 

Ettersom pilarens fundament ut ifra tegning ikke har erosjonssikring med stein, kan det 
derfor antas at det er benyttet erosjonssikring ved å fundamentere dypt med overdekning av 
naturlig elvebunn.  

4.2 Erosjon 
Ut ifra informasjonen vi har om generelle forhold i elva og tiltak som har vært utført for å 
reparere og forebygge skader, tyder alt på at erosjonen har pågått over tid. Basert på 
vurderinger med video- og bildedokumentasjon er det tegn til at strømningsforholdene ved 
brua har endret seg etter vårflommen i 2021. Kartlegging av elveløpet i 2022 viser tydelig 
erosjon på østsiden av fundamentet, spesielt ved oppstrøms ende. 

4.2.1 Naturlig prosess over tid med bunnsenkning  
• Brua ligger på en elveavsetning med lett eroderbare masser av sand og grus.  
• Brutegninger for prosjektert bru viser at brufundamentets underkant etter planen 

skulle ligge 150 cm under elvebunn. Inspeksjonsbilder fra september 2021 viser at 
overkant fundament ligger omtrent på nivå med elvebunn. Dette kan tyde på 
bunnsenkning på minst 70 cm fra byggeår 1986 om brua er bygget som planlagt. 
Fundamentet i seg selv har en platehøyde på 80cm. Fra september 2021 og fram til 
brukollapsen startet, må det være erodert ytterligere 80 cm til underkant fundament, 
og kartlegging i september 2022 viser at elvebunnen ble senket til et nivå 45 cm under 
fundamentsålen. Det vil si at elvebunnen er senket 195 cm ved fundament siden 
byggetidspunkt om det er bygget i henhold til tegningene. 

• Hurtige naturlige masseprosesser som gir årlige endringer av elveløpet. 
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4.2.2 Tiltak i elva 
• Erosjonssikring utført i 2009 for vestre landkar på begge bruene etter skader. Tiltak 

kan ha endret tverrsnittet og strømningsforhold i elveløpet ved bru. 
• Endrede strømningsforhold etter vårflommen 2021: 

o Rester av den gamle brua presset vannet mot øst og pilar, og kan også ha ført 
til økt erosjon i elvebunnen ved det gamle landkaret. 

o Skade og reparasjon av østre elvekant ved kommunal veg oppstrøms brua har 
gitt endret utforming på elva. 

o Arbeid i forbindelse med ny kommunal vannledning på tvers av elva oppstrøms 
den gamle brua kan ha ført til endring av elvebunnen. 

o Utforming av den vestre elvebredden oppstrøms E6-brua etter rivning av den 
gamle brua og erosjonssikring av skråningen, med kurvatur som gir ugunstig 
strømningsretning mot pilaren. 

• NVE utførte tiltak med å erosjonssikre elvebredden ved utløpet av elva i 2021. Det 
vurderes som at sikringstiltaket av elvebredden så langt nedstrøms E6-brua ikke 
påvirker forholdene ved brua. 

• Mulige ikke-dokumenterte inngrep i elva, f.eks. masseuttak/lagring rundt bruområdet. 
Det ble formidlet informasjon om massefjerning/masselagring i elva uten at det 
foreligger dokumentasjon om dette. Massefjerning er inngrep i elven som kan føre 
strømningsforhold lokalt ut av balanse. Dette kan ha ført til endringer i 
erosjonsprosesser, men dette er vanskelig å vurdere uten dokumentasjon. 

4.3 Forvaltning  

4.3.1 Inspeksjoner 
• Fundamentet har delvis stått under vann ved inspeksjon og de deler som var synlig 

hadde overdekning med masser. Det er ingen anmerkninger i inspeksjonsrapporten 
om eventuell undergraving/erosjon av fundamentet til pilaren. Siste hovedinspeksjon 
ble utført i 2019. 

• Det ble gjennomført enkeltinspeksjon etter vårflommen i 2021 uten at det ble 
rapportert om noe unormalt. 

• Det er ikke utført undervannsinspeksjon og utføres vanligvis under hovedinspeksjon 
o Ukjent hvorfor dette ikke ble utført i 2019 og tidligere år (planlagt i 2024) 

• Tegninger som viste fundamenteringsmetode for pilar, var ikke lagret i Brutus 
o Brutegningene ble funnet i papirarkivet, men var planlagt skannet med 

arkivering i Brutus 

4.3.2 Utfordringer 
Nasjonalt er det på riks- og europavegnettet 5464 bruer, disse bruene har en 
gjennomsnittsalder på 39 år. For område nord er gjennomsnittsalderen 40 år. Bruene har et 
stort og økende vedlikeholdsetterslep i forhold til opprinnelig standard, der opprinnelig 
standard er fra byggeåret. Denne standarden kan ikke sammenliknes med dagens krav med 
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hensyn på trafikk, bæreevne, levetid, geometri og trafikksikkerhet, og å oppgradere til denne 
vil kreve store investeringer. 

For å ivareta trafikksikkerhet i område nord er det fokus på de bruene med størst 
vedlikeholdsetterslep og skaderegistrering. Badderen bru hadde i utgangspunktet lav 
skaderegistrering og var dermed ansett for å være i god stand og det var ikke planlagt 
vedlikehold på brua. 

Det er startet opp et arbeid med en landsdekkende gjennomgang av aktuelle bruer som kan 
ha samme problematikk som brua «19-1277 Badderen». 

Hendelsen med kollapsen av Badderen bru synliggjør et behov for økt fokus på beredskap og 
dette bør føre til en vurdering av tilstand på kapasitet, ressurser og beredskap i Statens 
vegvesen. 

5 Rotårsaksanalyse 
Med utgangspunkt i de faglige vurderingene av årsaksforholdene er det gjennomført en 
rotårsaksanalyse for å avdekke underliggende årsaker til at brua kollapset. Analysen avdekket 
en rekke mulige forbedringstiltak. Som en del av analysen er det også sett på forslag til tiltak 
for å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. 

Sentrale interne tiltak vil være en gjennomgang av rutiner og prosesser, blant annet knyttet til 
inspeksjoner og prosjektering av bruer. Det vil også bli gitt innspill på tydeliggjøring av 
regelverk knyttet til dette. Tiltakene skal gi mer robuste konstruksjoner, fange opp 
sårbarheter knyttet til disse og forbedre hvordan vi håndterer kritiske avvik og uforutsette 
hendelser knyttet til slike konstruksjoner.  

Det er foreslått å opprette en dialog med eksterne aktører som NVE om forvaltningen av 
vassdrag, inkludert et fokus på infrastruktur. Et eksempel kan være samarbeid om metoder 
for helhetlig overvåkning av vassdrag for bedre å fange opp endringer. 

6 Konklusjon om årsakene til brukollapsen 
Brua 19-1277 Badderen er en fritt opplagt bjelkebru fundamentert med såle direkte på 
løsmasser. Ettersom den er fritt opplagt og pilar er fundamentert på løsmasser i elv, er den 
sårbar for setninger. 

Konstruksjonstegninger fra da brua ble bygget i 1986 viser at underkant av fundament skulle 
være 150 cm under elvebunn, men det er usikkert om det ble erosjonssikret rundt pilar. Ut 
ifra informasjon som er tilgjengelig er det vanskelig å si så mye om hvordan erosjon rundt 
pilar har utviklet seg over tid og inspeksjoner frem til hendelsen har ikke avdekket skader 
eller mangler på pilar. Under hovedinspeksjon i 2019 viser bildet i Figur 2 overdekning på 
østsiden av pilar, men overkant av fundamentet var helt avdekket høsten 2021. Dette tyder på 
en bunnsenkning på minst 70 cm under brua i tidsrommet 1986 til 2021. Fram til september 
2022 viser kartlegging av elveløpet en total bunnsenkning på nesten 2 meter i forhold til 
brutegning. 
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Hendelsesforløpet 

Hendelsesforløpet for brukollapsen kan deles inn slik: 

1. Erosjon i vassdraget over flere år har ført til gradvis bunnsenkning ved brua siden 
bygging. 

2. Den gamle brua kollapset under vårflommen i 2021 og rester av det vestre landkaret 
styrte vannstrømmen i større grad mot øst og bredsiden av pilar for E6-brua. Under 
inspeksjon i september 2021 var overflaten av hele fundamentet for E6-brua avdekket. 

3. I oktober 2021 ble den gamle brua revet og elvebredden reetablert lenger mot vest 
enn opprinnelig med en ugunstig kurve ettersom vannstrømmen fikk retning mot 
bredsiden av pilar for E6-brua. Dette førte til en dreining av strømningsretningen mot 
øst og pilar som ga ugunstig strømningslast på pilar. 

4. Avdekkingen av fundamentet førte til økt erosjon oppstrøms fundamentplate med 
undergravning av fundamentet våren 2022, spesielt mot øst ved oppstrøms ende. 

5. Pilar ble da sårbar for setninger og strømningslast fra elva fordi den fikk svekket 
bæreevne med mindre kontakt mot grunnen. Pilar er på grunn av bæresystemet også 
sårbar for horisontal last ettersom bjelkene har fri opplagring i topp pilar uten noen 
fastholding i topp mot horisontal last. 

6. Strømningsretning ved flomsituasjonen 2022 var mot bredsiden av pilar og flommen 
ga økt horisontal last mot pilarens bredside, som førte til forskyvning og rotasjon. 
Pilar får skjevsetning, alle de 6 bjelkene på vestsiden faller ut av sine opplegg og også 
helt av pilaren. Det at bjelkene falt ut av pilaren gjør at brua mistet sitt bæresystem og 
måtte stenges. 

Figur 22 viser toppen av pilaren og hvordan forskyvning her har ført til at bjelkene har falt ut 
av opplagringen. Alle 6 bjelker på vestsiden har falt fullstendig av pilar og henger kun i 
bruplaten, slik at det kun er bruplaten som forhindret fullstendig kollaps av dette bruspennet. 
På østsiden er bjelkene skjøvet lengre inn på pilar og neoprenlageret er dratt av 
opplagringskonsollen og ligger klemt mellom denne og bjelken.  

 

 
Figur 22 viser hvordan forskyvning av pilar har ført til at bjelkene har falt ut av opplagringen, 
og på vestsiden (venstre bilde) også falt av pilar. Foto: Statens vegvesen, juni 2022 
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Bruforvaltning 

Brutegninger og opplysninger om fundamenteringsmetode manglet i forvaltningssystemet 
Brutus for «19-1277 Badderen». Dette gjorde det vanskelig å vurdere 
fundamenteringsmetode, om fundamentet stod på peler og videre om pilar var sårbar for 
setninger. Erosjon rundt fundament på peler er mindre kritisk. 

Prosjektering 

Prosjektering av «19-1277 Badderen» bru ble i 1985 naturligvis prosjektert etter andre 
prosjekteringsregler enn det vi har i dag og sannsynligvis ikke så strenge krav. Det er likevel 
likheter ved fundamenteringsmetode og de vurderinger som gjøres i forbindelse med 
erosjonssikring.  

Ettersom pilar ikke har erosjonssikring med steinplastring, er det antatt at denne er 
erosjonssikret ved dyp fundamentering der overdekning av masser fungerer som 
erosjonssikringen. Dette er ifølge NVE sin Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av 
stein (4, 2009) der det står at «Dyp fundamentering er et alternativ til sikring med stein rundt 
bropilarene. Uten sikring vil det danne seg en erosjonsgrop ved hver pilar». Videre står det at 
«Ved fare for bunnsenking bør man vurdere å plassere alle fundament så dypt at de er 
tilpasset fremtidig nivå på elvebunnen.» Denne metoden å erosjonssikre på er heftet på en 
usikkerhet i hvordan elva utvikler seg over tid som kan være krevende å vurdere i et lengre 
tidsperspektiv over flere tiår for bruas levetid.  
Nye beregninger av flomvannsføring kan også tyde på at grunnlaget som var tilgjengelig ved 
prosjektering av brua i 1985 var underdimensjonert i forhold til dagens krav. 

Fundamentering av konstruksjoner vurderes ut fra et tverrfaglig miljø mellom blant annet 
bruplanlegger, geotekniker og hydrolog. 

Arbeidet med årsaksanalysen har avdekket en rekke forhold internt i Statens vegvesen og mot 
eksterne som er vurdert i tiltak det jobbes videre med for å tydeliggjøre regelverk og 
forebygge tilsvarende hendelser. Det er behov for å se på interne rutiner og prosesser knyttet 
til inspeksjon og prosjektering av bruer. Det er også behov for å se på regelverk og metoder 
for å fange opp endringer i vassdrag. 
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7 Læringspunkter 
I arbeidet med årsaksanalysen har det også vært et gjennomgående fokus på å avdekke 
læringspunkter og hva som eventuelt kan umiddelbart iverksettes som konkrete tiltak. 

Det er sett på læringspunkter på et overordnet nivå og på detaljnivå. Det er blant annet sett 
på hvordan Statens vegvesen håndterte situasjonen i forkant av og under kollapsen og 
regelverk for forvaltning og prosjektering av bruer. 

Oppsummering av de viktigste læringspunkter og tiltak: 

• Vurdering av bruer med lignende bæresystem og aktuelle tiltak 
• Innspill til Myndighet og regelverk om tydeliggjøring av Statens vegvesens håndbøker i 

forhold til blant annet erosjonssikring og fundamentering og henvisning til veiledere 
• Vurdering av forbedring i Statens vegvesens kvalitetssystem for prosjektering av bruer 
• Tettere oppdatering av bruarkivet Brutus for bedre forvaltning og inspeksjon av bruer 
• Manglende ressurser til vedlikehold og forvaltning av bruer 
• Behov for tverrfaglig beredskap ved uforutsette hendelser 
• Behov for et bedre system for å observere endringer i vassdrag nær bruer og ved 

flomsituasjoner 

Disse punktene fremlegges for ledelsen i Statens vegvesen Divisjon Drift og vedlikehold og 
jobbes videre med på en systematisk måte. 

Det kan nevnes at Statens vegvesen jobber allerede med utviklingsprosjekt som ser på system 
for sanntidsovervåkning av bruer. 
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