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Flytting av Tana bru - svar på kommunen sitt forslag 
  
Vi viser til brev fra Tana kommune i forbindelse med at formannskapet den 29. november 
2012 behandlet forslag til detaljregulering for E6 Tana bru.  

Tana formannskap fattet følgende vedtak: 

«Tana kommune er tilfreds med at det nå foreligger et planforslag til detaljregulering 
for E6 Tana bru, som er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har vært gjennom 
en omfattende prosess, der kommunen har vært sterkt involvert. Merknadene og 
synspunktene kommunen har fremført i planprosessen er fulgt opp i planarbeidet. 
Planforslaget ivaretar interessene til Tana kommune på en god måte, og kommunen 
har ingen ytterligere merknader til planforslaget.» 

Formannskapet vedtok i tillegg, uten realitetsbehandling, å oversende følgende forslag til 
Statens vegvesen: 

«1. Eksisterende bru bør ikke rives og kan være til alternativ bruk ved arrangementer 
eller til annen samfunnsnyttig bruk i kommunesenteret. 

2. Dersom eksisterende bru likevel må rives vil kommunen be om at det utredes om 
den alternativt kan flyttes til en annen plass i elvedalen for videre samfunnsnyttig 
bruk. Eventuelle flyttekostnader må og utredes og hvordan brua eventuelt praktisk kan 
flyttes til en annen plass.» 

Statens vegvesen har følgende svar på punktene: 

1. Riving av eksisterende bru 
Arbeidet med ny bru over Tanaelva startet opp formelt i 2005. Allerede da ble det avklart at 
ny bru skal plasseres i nærheten av eksisterende bru, samt at eksisterende bru skal rives.  

På møtet hvor denne avklaringen ble gjort deltok både Tana kommune, Fylkesmannen i 
Finnmark, Norges vassdrags- og energidirektorat, Finnmark fylkeskommune og Vegvesenet. I 
arbeidet med detaljreguleringen har det derfor ikke vært et alternativ å beholde dagens bru.  
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2. Flytting av eksisterende bru 
Hengebruer er blitt revet og flyttet tidligere. Eksisterende bru kan derfor trolig flyttes.  

Utfordringer knyttet til flytting 
Det vil være flere utfordringer knyttet til flytting av eksisterende bru. Blant annet kan det bli 
vanskelig å finne ett brusted som passer med spennvidde og kabellengder.  

Det er sannsynligvis ikke aktuelt å fylle ut i elva siden Tanavassdraget er et nasjonalt 
laksevassdrag og et verna vassdrag. Det betyr at brua må kunne plasseres på det nye stedet 
uten at det må fylles ut eller gjøres andre inngrep i vassdraget.  

Dersom nytt brusted har fjell på begge sider kan det være mulig å forankre kablene i fjellet. 
Alternativt må det støpes klosser med tilstrekkelig tyngde til å ta kabelkreftene. Det må også 
støpes nye pilarer til tårnfundamenter. 

Flyttingen til ett annet sted i elvedalen krever utarbeiding av en reguleringsplan. 
Reguleringsplanen må også omfatte tilførselsveger til brua. Sannsynligvis vil planarbeidet 
utløse krav om konsekvensutredning blant annet på grunn av at Tanavassdraget er et nasjonalt 
laksevassdrag.  

 
Tilstanden på brua og kostnader til renovering 
Tilstanden på brua er vurdert til å være dårlig. Sommeren 2012 ble det gjort noe 
vedlikeholdsarbeid på brua. Arbeidet som ble gjort var nødvendig for å sikre at brua kan 
brukes frem til ny bru står ferdig. 

Dagens bru har lastklasse Bk10, det vil si en totalvekt på 50 tonn. Brua har i dag en 
overbelastning på 5 prosent. Bruer som bygges i dag bygges for en totalvekt på 60 tonn. Nye 
bruer har en forventet levetid på 100 år. 

Dagens bru har en bærekabel som totalt er 250 til 300 meter lang. Denne bærekablen kan 
benyttes på ny i forbindelse med en eventuell flytting av brua. Kabelen er tvinna stål. Den har 
begynt å «rakne» i de ytterste lagene. Før kabelen kan benyttes på ny må den derfor 
overflatebehandles for å blant annet stoppe «rakningen». 

Også tårnene må tas ned, skrus fra hverandre og overflatebehandles før de kan settes opp 
igjen og benyttes på ny. Tårnene er 7 meter breie og 23 meter lange. 

Når det gjelder overbygningen så består den av tre deler. Øverst er det en langbærer som er 
fra da brua ble bygd i 1948. Deretter består den av fagverk til forsterkning av brua og nederst 
tverrbærere. Mesteparten av overbygningen består av stål, men det er også noe betong. 

I forbindelse med demontering av brua vil deler av overbygningen bli skadet. Det er derfor 
vanskelig på nåværende tidspunkt å si hvilke deler som eventuelt kan benyttes på ny. I 
forbindelse med demonteringen av overbygningen kan det også oppdages skader på 
elementene som vi ikke kjenner til i dag. 

De delene av overbygningen som eventuelt skal benyttes på ny må overflatebehandles først. 



 3 

Når brua skal demonteres blir først asfalten klippet bort. Deretter pigges betongen bort. Når 
dette er gjort begynner jobben med å fjerne overbygningen. 

Dersom de enkelte delene av brua overflatebehandles slik som beskrevet ovenfor vil det ikke 
være noen større vedlikeholdskostnader på brua i den nærmeste framtid. 
Overflatebehandlingen må gjøres innendørs.  

 
Kostnader knyttet til demontering og remontering  
Vi understreker at det er knyttet stor usikkerhet til kostnadstallene nedenfor.  

Demontering og remontering av brua er anslått til å komme på mellom 25 til 35 millioner 
kroner. Disse tallene omfatter kun materialkostnader og er basert på følgende delpriser og 
forutsetninger: 

• Demontering av dagens bru er anslått til å komme på mellom 5 til 6 millioner kroner 
(klippe bort asfalt, pigge bort betongdekket og ta vare på stålet). 

• Nytt dekke på brua vil komme på rundt 2 millioner kroner. Det bør legges vekt på å 
benytte ny teknologi. Ny teknologi med bruk av lette og stive materialer kan gi lettere 
dekke. Dette kan gjøre at dagens lastklasse kan opprettholdes.   

• Bærekabelen kan sannsynligvis benyttes på ny. Overflatebehandling av kabelen koster 
rundt 1 million kroner. (Dersom det må bestilles ny kabel kan dette gi en 
tilleggskostnad på 4 millioner kroner (dette pris-estimatet er svært usikkert)). 

• Demontering av tårn og overflatebehandling vil kunne komme på rundt 2 millioner 
kroner. 

• Kostnader knyttet til demontering og gjenbruk av overbygningen er usikre. Dette vil 
være avhengig av hvor mye som kan brukes på ny. De delene som skal benyttes på ny 
må også overflatebehandles. 

• Fraktkostnadene er svært usikre. Kostnadene vil være avhengig av hvor langt og hvor 
store elementer som kan fraktes. 

• Fundamenteringsforhold på nytt brusted er ukjente. Kostnader med eventuell peling 
og andre spesielle fundamenteringsarbeid vil derfor komme i tillegg. 

 
Vi gjør oppmerksom på at det i forbindelse med demonteringen av brua kan bli avdekket 
dårlig tilstand på ulike elementer i brua. Det er ikke tatt høyde for dette i anslaget ovenfor. 
 
Leie av arealer for midlertidig oppbevaring og renovering av de ulike delene av brua er ikke 
inkludert i anslaget. Det samme gjelder kostnader i forbindelse med utarbeiding av 
reguleringsplan, byggherrekostnader med videre. 
 
 
Fordeling av kostnader 
En forutsetning for en eventuell flytting av brua er at kommunen overtar eieransvaret for brua. 
Framtidig vedlikehold av brua blir dermed et kommunalt ansvar. 

Utbyggingen av ny bru skal finansieres av Staten. I henhold til forslag til Nasjonal 
transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 ligger prosjektet inne med en bevilgning på 300 
millioner kroner.  
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Kostnader i forbindelse med flytting og remontering (inkludert overflatebehandling med mer) 
av eksisterende bru ligger ikke inne i bevilgningen i NTP. Det betyr at Statens vegvesen kun 
dekker kostnadene til demontering av brua. Tana kommune må dekke de øvrige kostnader.  

I NTP ligger det heller ingen midler til videre utredninger om flytting av eksisterende bru. 
Dersom kommunen ønsker å utrede videre en eventuell flytting av brua må kommunen selv 
betale for en slik utredning. 

Utarbeiding av reguleringsplan for tiltaket blir også fullt og helt et kommunalt ansvar. 
 
Oppsummering 
Som vi har understreket tidligere så er kostnadsoverslaget på 25 til 35 millioner kroner svært 
grovt.  Vegvesenet dekker kun kostnadene til demontering av brua (anslått til 5 til 6 millioner 
kroner). Alle kostander utover dette må kommunen dekke.  

Kostnadsoverslaget ovenfor omfatter kun materialkostnader. Det vil blant annet si at 
byggherrekostnader ikke er tatt med. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene for prosjektet 
totalt blir høyere enn det vi har anslått.  

Dersom kommunen velger å gå videre med planene om å flytte eksisterende bru så kan det få 
betydning for når prosjektet ny Tana bru kan realiseres. Realisering av prosjektet, slik det 
foreligger i detaljreguleringen, forutsetter at eksisterende bru fjernes.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Oddbjørg Mikkelsen 
seksjonsleder 
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