Rekkverk ved bruer beskytter ikke alltid
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Rekkverkene har ikke fungert som gode nok
barrierer i de 33 dødsulykkene som skjedde ved
bru i Norge i perioden 2005–2014. Etterslep i oppgradering av gamle bruer forklarer en del av dette .
Gjennom kontinuerlige dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken har vi erfart at rekkverksløsningene tilknyttet bruer ikke
alltid fungerer som tilfredsstillende barrierer, slik nullvisjonen
og dagens krav legger opp til. Denne artikkelen omhandler
33 slike ulykker som inntraff i Norge i perioden 2005–2014.
Disse ulykkene krevde 37 liv.
Med «brurekkverk» mener vi rekkverk montert på bru, kulvert
eller støttemur på vegens ytterside, og som går over vann,
gang- og sykkelveg, annen veg, jernbane eller annet terreng
der rekkverk er påkrevd. Med «ulykke ved bru» menes ulykker
der rekkverket på eller under brua, rekkverksavslutninger før
brua, eller rekkverksovergangene fra bru- til vegrekkverk ikke
har vært i samsvar med gjeldende krav og har medvirket til at
ulykken har fått alvorlig utfall.

gjennom åpninger, og således vært medvirkende til at ulykkene endte med at noen ble drept. Ikke sjelden har bilene havnet
i vann. Andelen førere som kjørte med for høy fart er ikke større
i dødsulykker ved bru enn ellers (ca. 40 %). 52 % av ulykkene
ved bru skjedde på veger med ÅDT lavere enn 2000 (40 % for
alle dødsulykker). 49 % av ulykkene skjedde på fylkesveg, ofte
med liten trafikk, mens 36 % skjedde på riksveg.

Typiske kjennetegn ved ulykker ved bru

En typisk ulykke ved bru i denne analysen kan beskrives slik:
Et kjøretøy kjører av ulike grunner ut av vegen og på veg ut
treffer det en nedført rekkverksende, får et hopp og lander på
utsiden eller sklir oppå og tipper over før det ender utenfor av
brua. På grunn av mangler ved rekkverksløsningene i forhold
til dagens normalkrav, kjører bilen utfor vegen der rekkverket
kunne ha forhindret dette, og treffer trær, steiner eller andre
farlige hindringer i sideterrenget, eller havner i vannet.
Hvorfor endte disse ulykkene med at noen ble drept?
Ulykkene har noen fellestrekk som ofte går igjen. Disse
oppsummeres i tabell 1.

Tabell 1: Feil og mangler ved rekkverksløsning på/ved bru
som har medvirket til skadeomfanget, dødsulykker. Tall fra
hele landet i perioden 2005–2014
Type feil og mangler ved rekkverksløsning
på/ved bru1

Det er i analysen ikke kontrollert for om bruene oppfylte
kravene da de ble bygd, men felles for dem er at de ikke
tilfredsstiller dagens normalkrav. Vegnormalene oppdateres og fornyes løpende, og har dreid mer og mer i retning
nullvisjonen gjennom årenes løp. Vegnormalene har imidlertid
ikke tilbakevirkende kraft på eksisterende veg og bru. Vi har
derfor over tid fått et standardetterslep mellom gamle bruer og
ny normalkrav, noe som blant annet skyldes at bruene ikke er
fulgt opp med bevilgninger.
De mangelfulle rekkverksløsningene har i disse ulykkene ført
til at kjøretøyene har fått en bråstopp, gjort et hopp eller kjørt

For kort

Antall
tilfeller
av feil og
mangler
16

For lavt

4

For svakt

5

Feil avslutning eller nedføring

14

Mangelfull overgang mellom bru og vegrekkverk

9

Manglende vegrekkverk i forlengelse av brurekkverk

5

Jf. gjeldende krav på ulykkestidspunktet. Det kan forekomme flere feil og
mangler i samme ulykke.

1

1

Tabellen viser at den største mangelen ved rekkverksløsningene er at rekkverket ved inngang til bru er for kort (16 ulykker).
Dette utgjør halvparten av alle ulykkene. Med «for kort» rekkverk
menes at rekkverket starter for nær brua med fare for at kjøretøyet kommer oppå eller kjører ut på baksiden (bilde 1).

I 9 av ulykkene var det snakk om «mangelfull overgang mellom
bru og vegrekkverk», det vi si at rekkverksforlengelsen fra
brua og over mot vegrekkverket manglet en gradvis endring
av stivhet (bilde 3). Dette kunne vært løst ved å montere et
overgangsrekkverk.

Bilde 1: Ved denne brua omkom en ung fører da bilen kom over
i motsatt kjørefelt og traff rekkverksnedføringen, for deretter
å havne på taket på gang- og sykkelvegen under brua. Vegrekkverket var ikke forlenget langt nok ut fra brua iht. gjeldende krav på ulykkestidspunktet. Her er rekkverket spesielt kort.

For 14 av ulykkene var rekkverket avsluttet på en måte som
ikke er i samsvar med nye normalkrav. Dette innebærer at
rekkverket enten var avsluttet med nedføring parallelt med
vegen eller ikke ført langt nok inn i avkjørsel/sideveg.
Riktig løsning vil generelt være å svinge det ut mot og feste
det i sideterrenget, føre det lengre inn i avkjørsel/sideveg eller
avslutte det med en ettergivende rekkverksende. Avkjørsler
tett inntil bruer har ofte vanskeliggjort det å få en god avslutning, slik at vi får såkalte «åpne vinduer» i sideterrenget (bilde 2).

Bilde 3: Ved denne brua omkom føreren da bilen kjørte ut mot
venstre og traff enden av brurekkverket. Rekkverket hadde
ikke korrekt overgang fra stål- til betongrekkverk. Brurekkverket trengte gjennom bilen og traff føreren.

I 5 av ulykkene manglet det vegrekkverk i forlengelsen av
brurekkverket. Her var det bare rekkverk på brua, slik at det
var helt åpent på begge sider (se bilde 4).
Ytterligere 4 og 5 ulykker har dreid seg om hhv. for lave og for
svake rekkverk.
I mange av ulykkene i denne analysen har flere feil og mangler
vært til stede samtidig. Den vanligste kombinasjonen er at
rekkverket både er for kort og er feil avsluttet. Vi ser også
tilfeller der rekkverket både er for lavt og har feil overgang
mellom bru- og vegrekkverk (se bilde 3).

Bilde 2: Personbil kjørte utfor vegen på venstre side rett før
bru. Bilen fortsatte mellom gjerde og rekkverk, uten å berøre
noen av disse, ned i en dyp og bratt skråning. Fører mistet livet.
Rekkverket var altfor kort, og ikke svingt ut i sideterrenget jf.
gjeldende krav på ulykkestidspunktet.

Et kjennetegn ved mange av ulykkene er at bilen landet på
taket og taket har blitt nedtrykt. De som satt i bilen var da
ubeskyttet, også de som brukte bilbelte, slik at de forulykkede fikk store hodeskader f.eks. fordi bilen traff steiner i
elven og lignende (se bilde 5). Det å havne i vann betyr at de
forulykkende ofte drukner, noe som gjelder for 30 prosent av
ulykkene (10 ulykker).

Bilde 4: En personbil kjørte ut av vegen på venstre side i høyrekurve, og ble liggende på taket i sjøen. 2 personer ble drept.
Rekkverk ut fra brurekkverket manglet helt.
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Gjeldende krav

Nullvisjonen forutsetter at vegtrafikksystemet er logisk og lettlest og at det har beskyttende barrierer, slik at det blir færre
drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nyere håndbøker legger
i stadig større grad nullvisjonen til grunn ved valg av løsninger
og formulering av krav. Dette gjelder også siste utgave av N101
«Rekkverk og vegens sideområder», der det stilles oppdaterte
krav til nye rekkverk tilknyttet bru. Disse gjelder kun ved bygging av nye bruer, og større tiltak knyttet til eksisterende bruer,
inkludert rekkverksoverganger. Analyse etterlyser for det
meste mindre oppgraderinger ved eksisterende bru. Siden
N101 ikke har tilbakevirkende kraft, blir det vanskelig å kreve
oppgradering til fullgod standard for alle eldre bruer.

Bilde 5: Her omkom føreren etter at bilen havnet på taket og
traff store steiner i elva. Bilen fikk skrens i en venstrekurve på
glatt føre, traff rekkverksnedføringen, kjørte opp på rekkverket og vippet over brurekkverket som manglet ekstra høyde.
Rekkverket var avsluttet for nære brua og rekkverksavslutningen var gal.

Dersom hastigheten ved utforkjøringen har vært innenfor
systembegrensningene (fartsgrensen+/-), trafikantene har
sikret seg med bilbelte og kjøretøyet har hatt god sikkerhetsstandard, skal ikke en utforkjøring eller en eventuell kollisjon
med annet kjøretøy medføre alvorlige eller dødelige skader.
Brurekkverk og vegrekkverk har til hensikt å hindre utforkjøring i vann, dype grøfter, osv – altså skal de representere
en skadereduserende barriere.

Hvorfor skjedde ulykkene?

Et hovedprinsipp i N101 er at rekkverksløsningen som velges
skal tilpasses stedet det monteres, slik at rekkverkets funksjon
opprettholdes. Rekkverket skal ved en påkjørsel lede kjøretøyet langs rekkverket til det stopper eller lede kjøretøyet tilbake
til kjørebanen, men ikke lenger enn at det unngår å kollidere
med møtende kjøretøy. To kritiske elementer det stilles krav
til er overgangsrekkverk og avslutninger av rekkverk. Overgangsrekkverket skal sikre jevn stivhetsøkning fra vegrekkverk til brurekkverk.

Ulykker ved bru skjer relativt ofte på glatt føre, i 21 % (7) av
ulykkene. Tilsvarende prosent for alle dødsulykker er 9 %.
Krapp kurve kombinert med bru, innebærer en høyere ulykkesrisiko, da områder ved bruer som går over åpent vann ofte
er det første stedet det blir glatt ved væromslag. Dårlige dekk
er overrepresentert i disse ulykkene.

For avslutninger er følgende fire løsninger godkjent:
• Rekkverket svinges ut og forankres i full høyde i sideterreng, fjellvegg, mur eller lignende.
• Rekkverket avsluttes med en ettergivende rekkverksende
eller støtpute.
• Rekkverket svinges ut i full høyde til utenfor sikkerhetssonen, der det føres ned og forankres i bakken.
• Rekkverket svinges ut, føres ned og forankres innenfor
sikkerhetssonen (tillates kun på veger med fartsgrense
60 km/t eller lavere).

Over 75 % (26) av ulykkene skjedde på bru som lå i en kurve.
Sannsynligheten for sammenstøt med svakheter i rekkverkskonstruksjonen øker når brua ligger i en kurve. Kjøretøyets
treffvinkel blir ofte kritisk i disse ulykkene. Hvis den er større
enn det rekkverket er testet for, kan rekkverket lettere gi etter
selv om farten ikke er veldig høy. Av kurvene vurderes 11 som
spesielt utfordrende, det vil si at de har vært krappe, sammensatte eller hatt varierende radius.

Nesten halvparten (16) av ulykkene inntraff i mørket, som er
en høyere andel enn det som gjelder for alle dødsulykker.
Over halvparten (9) av mørkeulykkene skjedde på steder uten
vegbelysning.

Kontroll og oppfølging av eksisterende bruer

Et annet forhold, som kan være en forklaring på at rekkverket
ikke har vært avsluttet på riktig måte, er at det ofte ligger en
avkjørsel tett inntil brua. Dette er tilfelle i 8 av dødsulykkene.

Eksisterende bruer kontrolleres av bruinspektører og vedlikeholdes av driftsentreprenører gjennom byggeledere tilknyttet
vegavdelingene.

Hvor stort er problemet?

Formålet med bruinspeksjoner er å kontinuerlig bedømme
bruenes tilstand og sikkerhetsnivå. Erfaringer viser at inspeksjonene av eksisterende bruer ofte framstår som materielle
skadeinspeksjoner, og i mindre grad som inspeksjoner for å
ivareta trafikantenes sikkerhet. Dette varierer riktignok fra fylke
til fylke, men bruinspektørene bør uansett påpeke behovet for
annen utforming. I dag er dette først og fremst trafikksikkerhetsinspektørenes jobb.

Tall for hele landet viser 583 registrerte ulykker med personskade på/ved bru i perioden 2005–2014 (Straksregisteret).
28 % (164) av disse gjaldt påkjøring av rekkverk på/ved bru.
Gitt vår definisjon av ulykke ved bru, har vi altså hatt 33 dødsulykker av denne typen i Norge over en periode på 10 år
(2005–2014). De som ikke var påkjørsler av rekkverk, var utforkjøringer fordi rekkverk manglet eller var «åpent». Totalt 37
personer ble drept, nærmere bestemt 3 på MC, 1 på moped,
1 på ATV, 3 i tungbil og 29 i person- og varebiler. Antallet
ulykker innen dette temaet kan være noe høyere da analysene
ble utført ulikt i de enkelte regionene de første av de 10 årene
analysearbeidet har pågått. Antallet er uansett så høyt at det er
viktig å sette fokus på problemet med rekkverk på og ved bru.
Det har også skjedd tilsvarende dødsulykker etter 2014, men
disse er ikke med i analysematerialet.

Ved reparasjoner og mindre utbedringer er det viktig at
rekkverkene monteres i henhold til N101 så langt det er mulig.
I mangel av et ”skal”-krav for eksisterende veg, er det nødvendig å gjennomføre en risikovurdering av gjeldende rekkverksløsning, med ev. sjekklister for hva de skal se etter. I en av
ulykkene vi har analysert der fører av en ATV havnet utenfor
rekkverket og ble drept, ble rekkverket satt opp igjen på den
samme gale måten (bilde 6).
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Bilde 6: Bildet til venstre over viser skadet rekkverk på gang-/sykkelveg etter påkjørsel der en person havnet utfor og omkom.
Rekkverket var for lavt og hadde feil overgang til brurekkverket. Bildet til høyre viser samme rekkverk i opprettet stand, fremdeles
ikke i henhold til dagens krav.

Det finnes et eget vedlegg i forslag til revidert V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner i form av en sjekkliste
for planrevisjon av bruer. Under punktet «Rekkverk» skal
tre forhold sjekkes: Det første omhandler sjekk av hvorvidt
rekkverket er i tråd med brunormalen. Som vi har vist, kunne
de fleste av hendelsene som inngår i vår analyse endt med
langt mindre alvorlige skader dersom rekkverket var i henhold
til den siste utgaven av normalen.
Analysen påpeker at «overgang mellom brurekkverk og tilstøtende rekkverk» er et av hovedproblemene. Dette er nevnte
sjekklistes andre punkt. Det tredje sjekkpunktet stiller spørsmål ved om rekkverket er «tilstrekkelig forankret og nedført/
utbøyd». Også her viser analysen at dette er et stort problem.
Sjekklista inneholder i tillegg sjekkpunkter knyttet til vegen
for øvrig, dvs. linjeføring/kurvatur, kryssforhold, belysning,
gangsykkeltrafikk, og vind-/føreforhold.

Hvem har ansvar for at rekkverkene blir riktige?

Ansvaret for at rekkverk på og ved bruer er riktig, er til enhver
tid lagt til vegeier for eksisterende vegnett. I tillegg er flere
aktører involvert for å sikre at bruene, inkl. rekkverksløsninger
ved bru, er riktige, bl.a. de som reparerer ødelagte rekkverk,
vedlikeholder bruene eller gjennomfører ulike bru- eller trafikksikkerhetsinspeksjoner.
Vegavdelingene gjennomfører trafikksikkerhetsinspeksjoner
av vegnettet, hvor bl.a. rekkverksløsninger ved bruer vurderes
opp mot kravene i siste versjon av N101. De som kontrollerer
og vedlikeholder bruene, enten disse er organisert på den
ene eller den andre måten, gjennomfører også inspeksjoner
av bruene, og da først og fremst i form av materielle skadeinspeksjoner med fokus på bruas bæreevne og sikkerhetsmessige standard.
Vegeier har ansvar for hele vegens tilstand. I noen tilfeller
har vegavdelingen overdratt ansvaret for bruer til bruenheter
i regionen. En slik overdragelse fratar for øvrig ikke vegeier
ansvaret for hva som skal gjøres.

Hva bør gjøres for å unngå lignende ulykker?

Selv om normalene er gode nok, er rekkverksløsningene i/ved
våre bruer likevel ikke alltid tilfredsstillende. Hva kan gjøres
med dette?
Først og fremst må Statens vegvesen internt få oversikt over
hvor mange bruer som ikke er sikret tilstrekkelig i forhold
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til gjeldende regelverk, spesielt med tanke på overganger
og avslutninger. Vi har med et betydelig standardetterslep i
forhold til dagens normal, og det finnes i dag ingen føringer
for standardheving av eksisterende vegnett opp til dagens
normalkrav.
Vår analyse gir grunnlag for å foreslå følgende tiltak:
• Statens vegvesen bør avdekke omfanget av problemet
med brurekkverk- og avslutninger, dvs. kartlegge hvilke
bruer som ikke oppfyller kravene i dagens N101, og
utarbeide et forslag til hvordan investeringsbehovet kan
innarbeides i handlingsprogram og årlige budsjetter.
• Bruinspeksjonene bør i større grad enn dagens praksis,
ivareta også den trafikale sikkerheten.
• Sjekklista for revisjon av bruplaner bør utvides med et
punkt som omfatter rekkverk ved avkjørsler.
• Vegavdelingene (byggeledere) bør endre sine rutiner for
oppfølging av vedlikeholdskontrakter slik at de, i større
grad enn dagens praksis, sørger for montering av riktige
typer rekkverksløsninger i henhold til dagens normalkrav
når disse skal repareres eller skiftes ut.

Oppsummering

Vegnettet i Norge består av over 17 000 bruer. Mange av disse
er gamle, hvorav den eldste ble oppført sent på 1700-tallet.
Våre veger lider under et generelt vedlikeholdsetterslep, i
tillegg til at rekkverkene ikke alltid tilfredsstiller oppgraderte
krav til løsninger, som følge av endringer i regelverket etter at
bruene ble bygd.
Hovedproblemet i vår analyse er at rekkverket er:
• for kort og er avsluttet for nær brua.
• for lavt og kjøretøyet tipper over det.
• for svakt slik at kjøretøy kjører gjennom det.
• avsluttet på en måte som ikke er i samsvar med nye
normalkrav. slik at kjøretøyet kjører ut bak rekkverket eller
kjører på en nedført rekkverksende og får et hopp ut i
terrenget.
• uten overgangsrekkverk mellom veg- og brurekkverk slik at
kjøretøyet får en bråstopp og at deler av rekkverket trenger
inn i kjøretøyet.
• avsluttet på hver side av brua og ikke forlenget med vegrekkverk slik at kjøretøy kjører ut og lander ved siden av
brua.
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