
Velkommen!   

Notat strekningen E6 Fauske – Narvik 30.06.2014 

Megården – Mørsvikbotn, Sørfoldtunnelene. 

 

Problemstilling  

52,5 km lang strekning med 16 tunneler. Tunnellengede samlet er 18,6 km. 

Tunnelene har kjørebanebredde 5,3 - 5,7 meter. Skal være minst 7 meter!  

Tunge kjøretøy er i dag er 2,5 m brede (maskinhengere 3,0 m) Disse må kjøre med redusert 

fart ved møting, eller stoppe helt på grunn av risiko for sammenstøt eller å berøre 

tunneltaket.  

Tungtrafikkandelen er på 25 %.  

ÅDT 1200-1400, SDT (sommerdøgntrafikk) 2200 pr. døgn 



Tilsammen ca. 4,7 km veg mellom tunnelene har stigning på 8 %. Også disse strekningene 

utgjør et framkommelighetsproblem for tungtrafikken. 

EU direktiv -Sikkerhetsforskriften 

 

 

Strekningen  

Megården - Sommerset 

Meter  Strekningen  

Sommerset - Mørsvikbotn 

Meter 

Megården 386  Kannflåget 759 

Tennflåget 805  Gleflåget 501 



Trengsel 33  Rauhammaren 1 250 

Daumannvik 822  Kobbhammaren 837 

Løkthaugen 725  Middagsfjellet 2 074 

Gyltvikvatn 154  Kobbskaret 4 457 

Aspfjorden 1 496  Sum 9 878 

Eva 39    

Kalvik 2 729    

Berrflåget 1 407    

Sum 8 596    

 

Sikkerhetsforskrift 

EU direktiv fra 2007 - Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til bl. a. sikkerhetsutstyr. 

Frist for oppfyllelse av kravene var april 2014. Har fått dispensasjon til 2019. 

 De vesentligste manglene i forhold til forskriften er: 

- Utilstrekkelig tunnelprofil 

- Havarinisjer mangler 

- Brannsikkerhet: utildekket PE-skum og manglende slokkevann 

Hvis udekket PE-skum skal dekkes med 8 cm sprøytebetong, vil det gjøre tunnelprofilet ytterligere 

smalere. 

- Belysningsnivå 

- Nødstasjoner mangler avvik i alle tunneler over 500 meter, til sammen 11 tunneler 

- Høydehinder mangler i alle tunneler 

- Ledelys mangler 

Prinsippet for redning i norske tunneler er selvredningsprinsippet. Ledelys (også kalt evakueringslys) i en 

avstand av 25 meter pr lyspunkt, langs fjellveggen, bidrar til dette. Dette er et av de viktigste 

hjelpemidlene til selvredning. 

- Avløp for farlig væsker mangler i alle tunneler over 500 meter. 

Farlig gods (ADR) er tillatt gjennom dagens tunneler fordi det er for lang 

omkjøringstid (11-13 timer) Tendensen er at denne trafikken øker, blant annet som 

en følge av økt gass-transport fra f.eks Snøhvit i Finnmark. 

 

Andre forskrifter 

Krav i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg er ikke oppfylt. Et anlegg med 

forskriftsbrudd kan i prinsippet bli krevet avstengt når som helst. Manglene er: 

 Ex-kabler. Dette er kabler som i dag medfører store problemer med krypstrøm, 

og er ikke lenger lovlige. Alle komponenter (lys, føringsveier, utstyr osv)  i anlegget må skiftes 

ut, da hvert enkelt komponent skal samsvare med øvrig anlegg. 

 Krav til tekniske rom pga sikkerhet. Fører til at tekniske rom i flere tunneler må utvides, eller 

det må bygges nye.   

 Nødnett 2015 

 Innfasing av Dab 2017 



 

 

Risikoanalyser - samfunnssikkerhet 

Risikoanalyser for de 10 sørligste tunnelene, utført i 2011 av konsulentfirmaet 

Proactima, viser at liten bredde, dårlig geometri og brannsikkerhet utgjør en større risiko 

enn manglende sikkerhetsutrustning.  

Analyser om samfunnssikkerhet og beredskap (SAMROS) viser at E6 gjennom Sørfold er i 

høyeste risikoklasse. Reell omkjøringsmulighet er gjennom Sverige, med reisetid 11 – 13 

timer, som vist på kart nedenfor. (havgående fergekapasitet ikke tilgjengelig) 

 

 

Vegvalg: 

Alternativ som er utredet Vurdering 

Ferge Bodø-Moskenes (LOFOTEN) 

 

Omkjøring via Sverige rv. 77 Tjernfjellet 



1    Oppgradering i dagens profil Gir ingen forbedring av framkommeligheten. 

2    Utvidelse av profilet i dagens 

tunneler 

Like høye kostnader som nye tunneler. Store 

ulemper for trafikantene i byggeperioden – ferge. 

3a  Nye tunneler parallelt med dagens  Trafikkavvikling i byggeperioden gjennom dagens 

tunneler. Disse kan senere være beredskapstunneler. 3b  Nye tunneler med endret trase. 

 

* Tiltak for å oppfylle forskriftene er anslått å koste ca. 1 mrd kroner (jfr. utredning 

fra Region nord september 2013). Dette reduserer ikke de største risikofaktorene, 

og gir ikke bedre framkommelighet. Tvert imot vil tunnelene bli «trangere» på grunn 

av ekstra utstyr. 

* Utvidelse av de eksisterende tunnelene vil bli svært kostbart. Det vil heller ikke 

være mulig å avvikle trafikken i en slik anleggsperiode. Det må etableres 

fergestrekninger på E6. 

* Det anbefales derfor å bygge helt nye tunneler, og at de gamle benyttes som 

beredskapstunneler. Dette åpner også for delvis ny trase, som kan gi en betydelig 

innkorting av E6.  

 

Beslutninger som foreligger: 

- I statsbudsjett for 2014 inngår følgende vurdering av Sørfoldtunnelene:  

«For noen tunneler er det aktuelt med utbygging av helt nye vegtraséer og/eller 

tunneler. Her vil det bare bli gjennomført mindre tiltak i påvente av at nye 

traséer/tunneler er på plass. Dette gjelder tunnelene på E16 mellom Arna og Voss 

i Hordaland og på E6 gjennom Sørfold i Nordland, samt noen få andre tunneler 

der det allerede er prioritert midler til nye prosjekter i NTP 2014–2023. For E16 

pågår arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Arna – Voss og 

for E6 i Sørfold vil planarbeidet starte opp tidlig i 2014.» 

 

- Bestilling av KVU E6 Fauske – Mørsvikbotn fra Samferdselsdepartementet 6/2-2014. 

NTP og handlingsprogrammet 

Strekningen er ikke omtalt i NTP 2014 – 2023. I handlingsprogram for perioden 

2014 – 2017 inngår fornyingsmidler til tunneler. Dersom utbedring av 

Sørfoldtunnelene skal løses innenfor rammen, vil det ikke være mulig å gjøre 

nødvendige utbedringer for å oppfylle forskriftene på andre tunneler i regionen. 

Region nord har 22 andre tunneler fordelt på 14 i Nordland, 6 i Troms og 4 i 

Finnmark.  



Inntil nye tunneler står ferdige må det iverksettes minimumstiltak for de 

eksisterende tunnelene. Hvor omfattende/kostbare slike midlertidige tiltak vil bli, 

avhenger av hvor lenge tunnelene må være i funksjon. 

Målsetting om ferdigstilling av nye løsninger i 2023 

For å redusere behovet for midlertidige tiltak, bedre framkommelighet og bedre 

samfunnssikkerheten bør utbygging av nye løsninger skje raskt. Vi har målsetting om at 

utbygging igangsettes i 2018 og fullføres i 2023. Dette forutsetter: 

1. Prosjektet må innarbeides i første fireårsperiode i Nasjonal transportplan 2018 – 

2027. Følgende må da foreligge høsten 2015: 

a. Regjeringens beslutning om konsept  

b. Kostnadsoverslag med nøyaktighet +-25 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E6 Sørfold – historisk bakgrunn 

Under krigen startet tyskerne opp arbeidet med videreføring av jernbanen nordover. 

Opprinnelig mål var Kirkenes, men senere endret til Narvik. Nordlandsbanens endestasjon i 

juil 1940 var Mosjøen. Strekningen fra Finneid og nordover ble kalt Polarbanen. Under krigen 

ble det arbeidet på Polarbanen fram til Drag i Tysfjord 

Deler av dagens E6 følger tyskernes jernbanetrase nordover fra Fauske. Dette gjelder deler 

av Fauskemyrene, forbi Straumen fra Valljordkrysset og nordover mot avkjøring til Helland, 

deler av Aspfjordtunnelen og Kalviktunnelen, fra Kalvik og nordover til Sommerset, og 

Middagsfjelltunnelen. Tunnelene var dels drevet ut med redusert tverrsnitt og dels utdrevet 

med fullt jernbanetverrsnitt ved krigens slutt. Store deler av Kalvik tunnel var bl.a. utdrevet 

med fullt tverrsnitt.  

På strekningene der E6 forlater sjøen (mellom Helland og Megården, Hjellvik og Aspfjorden, 

Sommerset-Sørfjordmo) følger Polarbanen langs sjøen. Polarbanen skulle gjennomføres med 

flere og lengre tunneler enn dagens E6. 



Fra Kobbvatnet og nordover forlater E6 Polarbanetraseen, og traseene er ikke i nærheten av 

hverandre før ved Sandnesvatnet i Hamarøy (med unntak av krysningspunkt ved 

Femtevasselv og ved Falkelv). 

I Sørfold er synlige spor fra Polarbanen (på de deler som ikke er bygget ned av E6) bl.a. 

tunnelpåhugg ved busstoppet ved Andkil, tunnelpåhugg og landkar ved Trengsel bru, tunnel 

under Kobbelv vertshus og kulverter og tunnelpåhugg i Gjerdalen. 

 

 

Foto viser tunnelpåhugg og landkar sør for Trengsel bru. 

 

 

 



 

 

Foto viser krysningspunkt mellom Polarbanen og E6 ved Falkelv i Hamarøy kommune, like 

nord for parsellen det arbeides på nå, Femtevasslia-Kråkmo. Det ene brukaret står fremdeles 

ved E6. 

 

I forbindelse med Kobbelvutbyggingen (kraft) som ble gjennomført på 80-tallet, ble den 

delen av Middagsfjelltunnelen som var drevet av tyskerne strosset ut og resterende del av 

tunnelen sprengt ut av NVE (som den gang foresto kraftutbygging). NVE sine arbeider 

inngikk i det å bygge anleggsveg inn til utbyggingsområdet for kraftverket. Statens vegvesen 

overtok senere tunnelen fra NVE  

 
Med hilsen 
Unni M Gifstad 
 
Strategisjef  
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ 
Besøksadresse: Dreyfushammarn 31/33, BODØ 
Mobil: +47 95441440  e-post: unni.gifstad@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no 

mailto:unni.gifstad@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no

