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1 KORT OM PROSJEKTET  
 

Statens vegvesen har igangsatt arbeid med å utarbeide en detaljregulering for ny E6 Tana bru. 

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Tana 

kommune 7. juni 2012. 

I planprogrammet står det følgende om hva som skal utredes om temaet naturmiljø: 

«Hovedtema i utredningen vil være villaks, men andre naturkvaliteter knyttet til vassdraget 

og området forøvrig skal også inkluderes i utredningen.  

Det er kjent at laksefisk er var for vibrasjoner og anleggsarbeidet kan potensielt forstyrre 

laksens gyting.  Sieiddájohka er oppvekststed for lakseyngel, og plasseringen av 

brufundamentet kan påvirke utløpet av denne bekken, samtidig som arbeidet i 

anleggsperioden vil gi endringer i utløpet av bekken. Utredningen skal synliggjøre hvilke 

konsekvenser vegtiltaket kan få for villaksen og vassdraget som helhet, inkludert 

Sieddájohka. Med vegtiltaket mener vi også anleggsperioden og perioden med riving av 

eksisterende bru. 

Øra ved utløpet av Sieddájohka vil under vårflommen stå en periode under vann. I 

utredningen skal det derfor vurderes hvorvidt tårnfotens plassering på øra vil føre til 

endringer i flom- og strømningsforhold som kan påvirke naturmiljøet i området. 

Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes og beskrives.» 

Konsekvensutredningen for naturmiljø må ses i sammenheng med planbeskrivelsen for 

detaljregulering for E6 Tana bru. 

 

Planområdet med planlagt plassering av ny bru. Kilde: Norge i bilder. 
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2 KORT OM METODEN FOR ARBEIDET 
 

Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesen sin håndbok 140 

Konsekvensanalyser. 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter aller terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann) og biologisk mangfold 

knyttet til disse. 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av konsekvenser. Det er verdi, omfang 

og konsekvens. 

Med de ulike begrepene menes: 

 Verdi – vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Kriterier for å bedømme verdi er 

gitt under de enkelte fagtemaene i håndbok 140.  

 

Verdivurderingen for hvert område eller miljø angis på en glidende skala fra liten til stor 

verdi.  

 

        Liten     Middels Stor 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

 

 

 Omfang – vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene eller 

miljøene, og graden av denne endringen. Kriterier for å vurdere tiltakets omfang er gitt under 

de enkelte fagtemaene i håndbok 140. 

 

 Omfangsvurderingene angis på en skala fra stort negativt til ubetydelig (intet) og stort 

positivt. 

                    Stort            Middels           Lite        Intet     Lite           Middels            Stort 
                   Negativt       negativt          negativt          positivt         positivt           positivt 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

 

 Konsekvens – avveining mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre. Konsekvensen 

angis på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 

konsekvens (- - - -). Det står mer om metodikken for vurdering av konsekvens i kapittel 6.2.6 i 

håndbok 140. 
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3 DATAINNSAMLING 
 

Kunnskap om naturmiljøet innenfor planområdet er hentet fra flere kilder. Vi har blant annet snakket 

med Fylkesmannen i Finnmark, Tanavassdragets fiskeforvaltning, brukt Direktoratet for 

naturforvaltning sin Naturbase, Artskart og Norges vassdrags- og energidirektorat sine nettsider om 

vassdrag. Vi har også hatt kontakt med flere lokale, samt forsker Morten Falkegård ved Norsk 

institutt for naturforskning (NINA). 

I forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering for E6 Tana bru er det utarbeidet en fagrapport 

om naturmiljøet innenfor planområdet (Gade-Sørensen, L. (2012). Fagrapport naturmiljø Tana bru. 

Statens vegvesen, region nord.). Det er også gjennomført en naturtypekartlegging i området 

(Smeland, L. (2012). Naturtypekartlegging ved Tana bru 2012. Deanu gielda – Tana kommune). 
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4 BESKRIVELSE AV OMRÅDET 
 

4.1 Overordna karakteristiske trekk 
Tana bru og Tanaelva inngår i Landskapsregion 41 Dalbygdene i Finnmark jf. Norsk institutt for jord- 

og skogkartlegging (NIJOS). Noe av det som kjennetegner landskapets hovedform er de store 

elvedalene, med noen av landets største elver. Langs Tanaelva og langs enkelte av sideelvene finnes 

lange strekninger med grunne og vide elvedaler. I nedre deler og mot utløpet har Tanaelva imidlertid 

høye og steile fjellvegger i overgangen mot et høyereliggende viddelandskap. 

Klimaet er svakt kontinentalt med lite nedbør. Dalene ligger lunt til og er som regel skogkledt med 

bjørk. I dalbunnen er det myr, våtmarker og frodige elvekanter. I følge Flynn & Gaarder (2011) har 

miljøer langs Tanaelva, med sanddyner og gras- og urterike ører, særlig høy naturverdi. 

Tanaelva er et nasjonalt laksevassdrag, jf. St.prp. nr. 32. I de nasjonale laksevassdragene er det ikke 

tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Elva er i kvantum Europas største 

lakseelv.  

Tanaelva er varig verna i Verneplan II for vassdrag (1980). Rikspolitiske retningslinjer for verna 

vassdrag omfatter vassdragsbeltet. Det vil si hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et 

område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. Retningslinjene omfatter også andre deler 

av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Tanavassdraget er det største uregulerte vassdraget i landet og flere sidevassdrag er nærmest urørt 

av tekniske inngrep. 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine berggrunnskart viser at hovedbergartene i området er 

sandstein og leirskifer. Løsmassekartene viser at løsmassetypen i området er elve- og 

bekkeavsetning. 

Innenfor planområdet er det gjort funn av rødlistearten myrflatbelg i et relativt stort område på 

sørøstsiden av Tana bru. Myrflatbelg blir i rødlista (2010) regnet som nært truet (NT). Det er 

sannsynlig at det tidligere har vært en sammenhengende lokalitet knyttet til dyrket mark og 

fuktpreget skog, men at lokaliteten er blitt oppsplittet av veg, nydyrking og andre forstyrrelser. 

På bakgrunn av forekomsten av myrflatberg er det avgrenset to lokaliteter. Begge lokalitetene ligger 

innenfor eller delvis innenfor planområdet. På den ene lokaliteten er naturtypen bjørkeskog med 

høgstauder registret. På den andre lokaliteten er naturtypen artsrik vegkant registret. Begge 

lokalitetene er klassifisert som lokalt viktige. 
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4.2 Inndeling av området 
For å få en nyansert verdisetting og konsekvensvurdering er planområdet delt inn i følgende 

områder: 

1 Tanaelva 
2 Sieiddájohka 
3 Østsiden av Tanaelva 

 

  

1

2

3
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5 VERDIVURDERING 
 

Kriterier for å vurdere områdets verdi er gitt i figur 6.16 i håndbok 140.  

 

Figur 6.16 i håndbok 140. 
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1 Tanaelva 
Tanaelva er Europas største lakseelv i kvantum. I utbredelsesområdet til den nordatlantiske laksen er 

Tanaelva den viktigste elva som produserer villaks. Naturforholdene langs elva tilbyr gode forhold for 

lakseyngel.  

Laksens hovedoppgang er fra begynnelsen av juni til midten av juli. Oppvandring av laks som er på vei 

til gytefeltene og nedvandrende laks som skal ut til sjøen, kan imidlertid starte allerede i mai. Dette 

varierer fra sesong til sesong og er avhengig av isgangen i elva og av temperatur. De fleste 

oppvandrende laksene er fisk som kommer tilbake til elva de er født i for å gyte for første gang. Noen 

av de oppvandrende laksene er såkalte flergangsgytere som kommer for å gyte for annen, tredje eller 

til og med fjerde gangen.  

 

 

Kartet viser Tanavassdraget med sideelver. All laks som skal opp i vassdraget for å gyte må forbi Tana bru. 

Kilde: www.tanafisk.no.  
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Etter hovedoppvandringen om sommeren kommer det også opp noe laks i september og oktober. 

Størsteparten av disse sene vandrerne er ikke kjønnsmodne hunnlakser. Disse kalles kalles gjeldlaks. 

Man antar at disse oppholder seg i elva hele det etterfølgende året og deltar i gytingen året etter.  

Gytingen i Tana foregår fra midt i september til midt i oktober.  Størstedelen av laksen blir etter 

gytingen igjen i vassdraget (vinterstøinger). Våren etter, før midten av juni, vandrer vinterstøingene 

ned vassdraget og ut i sjøen. Smolt (eldre lakseyngel fra 1 til 6 år) vandrer ned elven og ut i sjøen i 

perioden fra midten av juni til midten av juli. Faktorer som temperatur i elva, i sjøen, og i lufta, 

lysforhold, nedbørsmengde og vannføring påvirker når laksens sine vandringer starter. 

Genetikkdata fra Tana viser at det er rundt 30 genetisk unike laksebestander fordelt i vassdraget 

(Morten Falkegård, personlig meddelelse). En egen stamme av laks er lokalisert i området Tana bru til 

Skiippagurra. Deler av elva i dette området er «sandørken». Store deler av området er derfor 

ubrukelig som gytehabiat. Gyteområde for stammen er nord for eksisterende bru og i 

Skiippagurrastryket.  

Området ved Tana bru er et økologisk funksjonsområde (vandringsområde) av nasjonal og 

internasjonal betydning. Begrunnelsen for dette er at all laks som skal opp eller ned vassdraget må 

passere Tana bru. Det er ikke gyteområder innenfor planområdet. 

 

        Liten     Middels Stor 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

 
 
2 Sieiddájohka 
Sieiddájohka er en av fire viktige bekker for laksestammen som er lokalisert i området ved Tana bru 

til Skiippagurra (Morten Falkegård, personlig meddelelse). Denne laksestammen er en av de 

stammene i vassdraget som har mest begrenset utbredelse. Stammen er derfor sårbar med tanke på 

de begrensede gytemulighetene, samt at deler av området i liten grad fungerer som habitat for 

ungfisk.  

Det er en del ungfisk i bekker som Sieiddájohka også på vinterstid, men den største tettheten er i 

juni, juli og i mesteparten av august. Selv om bekkene har et forholdsvis lite areal (i forhold til 

hovedelva), så er antallet ungfisk som er innom bekkene uforholdsmessig høyt. Hele sommeren er 

det trafikk inn og ut av bekkene, men hvor lenge hver ungfisk oppholder seg i bekken før den 

returnerer varierer mye. Noen ungfisker er i bekkene kontinuerlig i flere år, mens andre bare er 

innom noen dager. 

En av de viktigste funksjonene til små bekker som Sieiddájohka ser ut til å være som 

temperaturrefugier om sommeren. Hovedelva er utsatt for potensiell høy vanntemperatur, særlig 

ved lav vannstand og mye sol. Energikravene til ungfisken øker kraftig med stigende temperatur, og 

dette fører til at fisken må spise oftere. I hovedelva er det relativt lite mat tilgjengelig, og ungfisken 

vil raskt komme i en situasjon hvor den ikke finner nok mat til å kompensere for den høye 

temperaturen. I slike tilfeller er tilgang til bekker med lavere vanntemperatur og høyere mattilgang 
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viktig. I tillegg til at fisken kan få problemer med å finne nok mat ved høy vanntemperatur i 

hovedelva, så vil den økte aktiviteten som følger med å måtte vandre rundt og lete etter mat, føre til 

at ungfisken er mer utsatt for predasjon. Dette vil den også kunne slippe unna i bekkene. 

Sieiddájohka er et viktig økologisk funksjonsområde (oppvekstområde) for laksestammen i området 

Tana bru til Skiippagurra. Området er imidlertid ikke et viktig oppvekstområde for den totale 

laksebestanden i vassdraget. Området får derfor middels verdi. 

 

        Liten     Middels Stor 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

 
3 Østsiden av Tanaelva  
Innenfor området er det gjort funn av rødlistearten myrflatbelg (Lathyrus palustris subsp. pilosus) i et 

relativt stort område på sørøstsiden av Tana bru.  

Myrflatbelg blir i rødlista (2010) regnet som nært truet (NT). Det er sannsynlig at det tidligere har 

vært en sammenhengende lokalitet knyttet til dyrket mark og fuktpreget skog, men at lokaliteten er 

blitt oppsplittet av veg, nydyrking og andre forstyrrelser. 

På bakgrunn av forekomsten av myrflatbelg er det avgrenset to lokaliteter. Begge lokalitetene ligger 

innenfor eller delvis innenfor planområdet. På den ene lokaliteten er naturtypen bjørkeskog med 

høgstauder registrert. På den andre lokaliteten er naturtypen artsrik vegkant registrert. Begge 

lokalitetene er klassifisert som lokalt viktige (verdi C). 

 

 

Flyfoto med avgrensing av de to naturtypelokalitetene A, Bjørkeskog med høgstauder, og B, Artsrik vegkant. To 
mindre forekomster av arten myrflatbelg angitt med sirkel. Kilde: Norge i bilder 
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Området er et viktig økologisk funksjonsområde (leveområde) for myrflatbelg. Siden arten kun er 

nært truet og lokalitetene er klassifisert som lokalt viktige settes verdien til middels. 

 

         Liten     Middels Stor 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

 

 

    

Myrflatbelg er en rødlisteart som er nært truet. Foto: Lars Smeland 
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6 OMFANG OG KONSEKVENSVURDERING 
 

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket er gitt i figur 6.17 i håndbok 140. Omfanget vurderes i 

forhold til alternativ null. Det vil si ingen utbygging. 

 

Figur 6.17 i håndbok 140. 

 
Konsekvensvurderingen er en avveining mellom fordeler og ulemper tiltaket vil føre til. 

 

1 Tanaelva 
Tiltaket vil ikke endre laksens muligheter for å vandre opp eller ned Tanaelva.  

I forbindelse med bygging av ny bru skal det ikke gjøre inngrep direkte i elva. På øra ved utløpet av 

Sieiddájohka skal tårnfundamentet graves ned. Selve fundamentet vil derfor ikke vises. Det er kun 

tårnfoten som blir synlig.  

Øra oversvømmes av vann i flomperioder. Dersom tårnfundamentet plasseres og bunnsikres 

(plastring rundt hele fundamentet) på en god måte så er det lite sannsynlig at det blir vesentlige 

endringer i flom- og strømningsforholdene i området. Det må her også tas i betraktning at tårnfoten 

kun vil stå en kortere periode under vann (mellom to til fire uker) under vårflommen. 

Omfanget vurderes som intet. 
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                    Stort            Middels           Lite        Intet     Lite           Middels            Stort 
                   Negativt       negativt          negativt          positivt         positivt           positivt 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). 

Støy og vibrasjoner i anleggsperioden er omtalt i kapittel 8. 

 

2 Sieiddájohka 
Kantene ned mot Sieiddájohka er bratte. Elveløpet er per i dag stabilt. Det vil si at det er ingen 

erosjon, men dette kan endre seg i forbindelse med byggingen av ny bru. For å hindre 

masseutglidning vil det bli bygget et par støttemurer langs elva. Sannsynligvis blir det også nødvendig 

å plastre i områdene der hvor støttemurene bygges. 

Inngrep som støttemurer og plastring kan endre strømforholdene i elva. Endra strømforhold kan føre 

til at bunnforholdene endres og at elva blir mindre egnet som oppvekstområde for lakseyngel. 

Kantvegetasjonen vil også endres, først og fremst i områdene hvor støttemurene bygges.  

På bakgrunn av det som står ovenfor så kan vi ikke utelukke at tiltaket vil forringe deler av området 

som oppvekstområde. I tillegg til Sieiddájohka er det tre andre bekker i området som er viktige som 

oppvekstområder for laksestammen i området. Omfanget vurderes derfor som middels negativt.  

 

                    Stort            Middels           Lite        Intet     Lite           Middels            Stort 
                   Negativt       negativt          negativt          positivt         positivt           positivt 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

Konsekvensen vurderes som middels negativ (--). 

I forbindelse med bygging av ny bru vil deler av utløpet bli lagt i rør. Dette omtales nærmere under 

kapittel 8. Det samme gjelder selve arbeidet med støttemurene og avbøtende tiltak 

 

3 Østsiden av Tanaelva 
Deler av begge lokalitetene med myrflatbelg vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket vil føre til at deler av 

begge lokalitetene går tapt, samt at lokalitetene også vil bli stykket opp. 

For lokalitet A er det i hovedsak området nærmest E6 som vil bli nedbygd. For lokalitet B ligger store 

deler av lokaliteten innenfor det arealet som i detaljreguleringen er angitt som friområde og som skal 

benyttes til anlegg- og riggområde i byggeperioden. Den delen av lokaliteten som ligger nærmest E6 

vil mest sannsynlig bli berørt av tiltaket, mens områdene ned mot elva og inn mot enga ikke trenger å 

bli berørt. 
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Omfanget vurderes som middels negativt.  

 

                    Stort            Middels           Lite        Intet     Lite           Middels            Stort 
                   Negativt       negativt          negativt          positivt         positivt           positivt 

I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I- - - - - - - - - -I 

 

Konsekvensen vurderes som middels negativ (--). 

 

Avbøtende tiltak 
Myrflatbelg er en lyskrevende art. Noe tynning/hogst i de delene av høgstaudeskogen der den 
vokser, men som ikke blir berørt av tiltaket, kan derfor ha en positiv effekt for bestanden. Dersom en 
bruker stedegne masser som toppdekke i veggrøfter og rabatter langs veien og mellom veg og gang- 
og sykkelveger, kan arten få nye, gunstige leveområder. Det vil da kunne utvikle seg en «artsrik 
vegkant» med myrflatbelg, istedenfor en høgstaudeskog. 
  
Når det gjelder lokalitet B, artsrik vegkant, vil det være viktig å foreta så små inngrep i området 
mellom eksisterende veitrasé og eng som mulig. Arealet som i plankartet er lagt ut til anlegg- og 
riggområde, bør begrenses slik at områdene der myrflatbelgen vokser blir beskyttet mot inngrep. 
Dette gjelder spesielt lokalitet B og områdene mot elva og inn mot enga. Det kan også være mulig å 
utvide kantsonen mellom eksisterende veitrasé og enga med for eksempel 5 meter, og heller 
redusere arealet som opparbeides til rasteplass.  Dersom en bruker stedegne masser, er det 
sannsynlig at arten på sikt vil reetablere seg i de områdene som blir berørt av inngrep. 
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7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS 
 

 

Tabellen viser sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens. 

Totalt vurderes det at tiltaket vil få en middels negativ konsekvens (--) for naturmiljøet. De negative 

konsekvensene er knyttet til Sieiddájohka og de to lokalitetene med myrflatbelg på østsiden av elva.  

Tiltak i Sieiddájohka kan få konsekvenser for elva som oppvekstområde for lakseyngel. Dette kan 

igjen få konsekvenser for laksestammen ved Tana bru til Skiippagurra, men ikke for den totale 

laksebestanden i vassdraget. 

Deler av begge lokalitetene med myrflatbelg vil bli nedbygd. Dersom det brukes stedegne masser ved 

tilbakeføring av områdene er det sannsynlig at arten på sikt vil reetablere seg i de områdene som blir 

berørt av inngrepene. 

 

  

Verdi Omfang Konsekvens

1 Tanaelva stor, øvre del intet ubetydelig (0)

2 Sieiddájohka middels middels negativt middels negativt (--)  

3 Østsiden av Tanaelva middels middels negativt middels negativt (--)  

Samlet vurdering middels, øvre del lite negativt middels negativt (--)
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8 KONSEKVENSER AV TILTAKET I ANLEGGSPERIODEN 
 

Bygging av ny bru med tilhørende veg og gang- og sykkelveger vil sannsynligvis forgå over to år. På 

øra ved utløpet av Sieiddájohka skal tårnfundamentet graves ned. Dette arbeidet er blant annet 

støyende fordi det krever spunting og peling.  

Store mengder laks skal passere området ved Tana bru i perioden juni og juli. Etter hovedoppgangen 

kommer det også opp noe fisk i september og oktober. Det er kjent at fisk er var for vibrasjoner og 

lyd. Dersom det oppstår lydbølger med frekvenser som overlapper området hvor fisk hører godt kan 

dette føre til stress for laksen. I verste fall kan laksen velge å ikke gå opp elva når pelingen foregår. 

Dette kan føre til store konsekvenser for den totale laksebestanden i Tanavassdraget.  

Det er usikkerhet knyttet til disse vurderingene. Blant annet er det usikkert hvor mye lyd og 

vibrasjoner som vil nå vannmassene. På nåværende tidspunkt er det heller ikke kjent hvilke maskiner 

som skal brukes i arbeidet. Type maskin har betydning for mengden støy og vibrasjoner som 

genereres. 

I perioden fra midten av september til midten av oktober gyter laksen. Laks som gyter nord for 

eksisterende Tana bru og i Skippagurrastryket kan bli berørt av anleggsarbeidet. Anleggsarbeid i 

gyteperioden kan i verste fall forstyrre gyteaktiviteten for laksestammen ved Tana bru og 

Skiippagurra.  

Det bør ikke legges opp til spunting og peling i området i juni og juli når oppgangen av laks er størst. 

Det bør også vurderes om det skal være restriksjoner knyttet til spunting og peling i september og 

oktober når de sene vandrerne går opp elva. 

I anleggsperioden vil nedre deler av utløpet til Sieiddájohka bli lagt i rør. Dette er blant annet 

nødvendig for å få tilgang til øra hvor tårnfundamentet skal graves ned. Dette kan føre til at 

lakseyngel får problemer med å ta seg opp Sieiddájohka. For å legge forholdene best mulig til rette 

for vandring opp elva i anleggsperioden er det viktig at det legges et stort nok rør. Det er også viktig å 

passe på at arbeidet ikke fører til at det etableres vandringshinder i bekkeløpet etter sluttføring av 

arbeidet.  

I forhold til bygging av støttemurer og eventuell plastring bør dette arbeidet ikke foregå i den 

perioden aktiviteten i bekken er størst. Det vil si i juni, juli og mesteparten av august. 

Når det gjelder myrflatbelgen så er det viktig at de områdene som ikke skal nedbygges blir ivaretatt. 

Dette gjelder spesielt området som i detaljreguleringen er angitt som friområde og som i 

anleggsperioden skal benyttes til anlegg og rigg. De områdene hvor myrflatbelgen vokser og som det 

er ønskelig å bevare gjennom anleggsperioden bør markeres i terrenget med bånd/gjerde. 

Dersom det brukes stedegne masser er det sannsynlig at arten på sikt vil reetablere seg i de 

områdene som blir berørt av inngrep. 

Riving av eksisterende bru vil ikke medføre inngrep i vassdraget. Vanlig måte å rive bruer på er å 

starte fra begge kanter på midten av brua og jobbe innover mot land.  
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