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- Politisk beslutningsgrunnlag 
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Sørfold-tunnelene - flaskehals på E6 
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• En utfordrende  
flaskehals for 
framkommelighet 
og sikkerhet på E6 
 

• Strategi for 
utbedring har lenge 
hatt stor  
oppmerksomhet 
hos Statens 
vegvesen 
 

• Gjennomførte i 
2012 og 2013 en 
faglig  analyse som 
ble oversendt 
samferdselsdeparte
mentet  i 2013 



Sørfoldtunnelene 24.03.2014 

● Tunnelprofil 

– Frihøyde 4,2 meter 

– Kjørebane 5,5 – 5,7 meter 

 

● Tunnelsikkerhetsforskriften 

– Frist for oppfyllelse av krav i 
tunnelsikkerhetsforskriften 
er april 2014. Mulighet til å 
forlenge fristen til 2019 
 

● Forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg 

– Behov for nye el-anlegg i de 
fleste tunnelene 

 

Til sammen 16 tunneler 



Sørfoldtunnelene 24.03.2014 

Stengt E6 gir 7 timer omkjøring  



Sørfoldtunnelene 24.03.2014 

De mest sentrale sikkerhetsproblemene  

1. Trafikkulykke i kryss 
2. Møteulykke i tunnel 
3. Påkjøring av tunnelvegg 
4. Påkjøring bakfra i tunnel 
5. Brann i tunnel 
6. Påkjøring av myke trafikanter 
7. Påkjøring av tunnelåpning. 



Sørfoldtunnelene 24.03.2014 

Vurderte løsninger 

● Oppgradering av utstyr innenfor dagens tunnelprofil 

– Kostnad 0,6 – 1,2 mrd kr 

– Bedrer ikke fremkommelighet og reduserer ikke de 
største risikofaktorene 

 

● Utvidelse av eksisterende tunneler 

– Trafikkavvikling med ferge under anleggsperioden 

– Omtrent like høy kostnad som nye tunneler 

 

● Nye tunneler 

– Trafikkavvikling gjennom eksisterende tunneler i 
byggeperioden 

– Kostnad 3 – 4 mrd. kr 



Samferdselsdepartementet vil ha en 
utredning av framtidige transportløsninger  
som følge av tunnelutfordringene i Sørfold 

● «For strekningen Megården Mørsvikbotn er 
det behov for å oppgradere flere tunneler. --
--- Med nye tunneler kan det også være 
aktuelt med endringer av traseen.  

● I sør dreier det seg først og fremst om 
mindre endringer, mens i nord kan en større 
omlegging være aktuelt. ------ 

● En slik omlegging kan gi 8 km kortere E6,  og 
samtidig fjerne flere lange stigninger.  

● Dette reiser konseptuelle problemstillinger 
som må belyses i KVUen.» 

  
24.03.2014 
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1. Konseptvalgutredning er en faglig utredning og analyse av 
alternative transportløsninger i et området. 

2. KVU skal ha et helhetlig og tydelig samfunnsperspektiv – 
hvilken transportløsning er det som best fremmer regional 
utvikling. 

3. Den skal konkludere med et forslag til den samlet sett 
beste transportløsning for området. 

4. Politisk beslutningsgrunnlag for videre planlegging. 

5. Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes på 
statlige investeringer over 750 mill.  

6. De brukes på et tidlig stadium for velge de 
hovedprinsipper som skal legges til grunn for framtidige 
transportløsninger 
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Konseptvalgutredninger  (KVU) er et 
planverktøy for politisk beslutning 



Tunnel 14km 
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