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1 Innledning 

Utgangspunktet for utredningen er å anbefale hvilke tiltak som skal gjennomføres på 

tunnelene på strekningen E6 Megården – Mørsvikbotn. I en vurdering av tiltak på tunnelene 

er det nødvendig med en helhetsbetraktning av strekningen som omfatter også 

vegstrekningene mellom tunnelene. 
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2 Sammendrag 
 

E6 har som eneste innenlands forbindelse mellom de tre nordligste fylkene Nordland, Troms 

og Finnmark en særdeles viktig funksjon som gjennomgående transportåre for næringsliv og 

bosetting i Nord-Norge. Strekningen Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune inngår 

transportaksene Fauske – Sortland og Fauske – Narvik, og har 25 % tungtrafikkandel. 

Strekningen er 53 km lang og har 16 tunneler. Tunnelene og mellomliggende vegstrekninger 

har store standardmangler: 

 Tunnelene har kjørebanebredde 5,5 meter, som utgjør et framkommelighetsproblem 

fordi tunge kjøretøy må kjøre med redusert fart ved møting 

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

 Det foreligger forskriftskrav om fullverdig sikkerhetsutrustning innen 2019 

 Ved hendelser som medfører stenging av en tunnel, vil reell omkjøringsmulighet være 

gjennom Sverige med reisetid 11 – 13 timer.  

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

risiko enn manglende sikkerhetsutrustning 

Det er gjennomført kostnadsoverslag for tre ulike alternativ: ivareta sikkerhetsforskrifter 

innenfor dagens tunnelprofil, utvidelse av profilet eller bygging av nye tunneler.  

 

Alternativ Kostnad, mrd. kr 

1. Ivareta sikkerhetsforskrifter innenfor dagens tunnelprofil 0,6 – 1,2 

2. Utvide profilet i eksisterende tunneler 3,7 

3a. Nye tunneler parallelt med dagens tunneler 3,1 

3b. Nye tunneler med delvis endret trase 4,1 

1. Ivareta sikkerhetsforskrifter innenfor dagens tunnelprofil, er den billigste løsningen på kort 

sikt, men reduserer ikke de viktigste risikofaktorene og gir ikke bedre framkommelighet. Ved 

senere utvidelse av tunnelprofilet må disse investeringene gjøres på nytt. 

2. Utvide tunnelprofilet i eksisterende tunneler, forutsetter trafikkavvikling med ferge i 

anleggsperioden. Dette vil påføre trafikantene store ulemper. Inkludert kostnader for trafikk-

avvikling blir denne løsningen dyrere enn å bygge nye tunneler ved siden av dagens tunneler. 

 

3. Nye tunneler kan bygges ved siden av dagens tunneler, eller med endringer av trasen som 

gir innkorting, bedre geometri og mindre stigning. Den største endringen som er aktuell er 

total omlegging på den nordlige del av strekningen, fra Sommerset til Mørsvikbotn. Denne vil 

gi ca. 8 km innkorting, og lange stigninger på dagens E6 unngås.  Med nye tunneler kan 

dagens tunneler benyttes som beredskapstunneler hvis en av tunnelene må stenges. Dette vil 

føre til økt samfunnssikkerhet og beredskap. 

Det anbefales at videre planlegging baseres på bygging av nye tunneler, og at det utredes 

videre om alternativ 3a Nye tunneler parallelt med dagens tunneler, eller alternativ 3b Nye 

tunneler med delvis endret trase, er den beste løsningen. Det søkes fravik fra krav om 

sikkerhetsmessig oppgradering innen 2019, og bygging av nye tunneler søkes innarbeidet i 

Nasjonal transportplan 2018 – 2023.  
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3 Tidligere utredninger og konklusjoner 

3.1 Rutevis utredning 

Som en del av arbeidet med NTP 2014-2023 ble det utarbeidet rutevise utredning for 

riksvegnettet.  

Utredningen gjør rede for utfordringer, mål, strategier, tiltak og ressursbehov i et langsiktig 

perspektiv for å sikre et effektivt overordnet vegnett til nytte for næringsliv og innbyggere 

samtidig som hensynet til sikkerhet, miljø og tilgjengelighet for alle er godt ivaretatt. 

Perspektivet på rutevis utredning er 30 år. 

I rutevise utredning omtales manglende sikkerhetsutrustning og smal kjørebane i tunnelene. 

Tunnelene er definert som flaskehalser for tungtransporten. Profilutvidelse og 

sikkerhetsutrustning inngår i tiltaksgruppe 1 som tiltak for å gi bedre fremkommelighet, fjerne 

flaskehalser og oppfylle sikkerhetskrav.  

Rutevis utredning beskriver at kravene i kapittel D «Utbedring av eksisterende veger» i 

håndbok 017 (vegnormal) «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn ved tiltak på vegen.  

Håndbok 021 (tunnelnormal) «Vegtunneler» angir krav i forbindelse med bygging av 

tunneler. Rutevis utredning sier ikke noe spesifikt om mål og krav i forbindelse med utbedring 

av tunnelene ut over å utbedre mangler i forhold til tunnelforskriften. 

3.2 KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen 

Konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn – Ballangen omfatter strekningen nord for 

planområdet. Den omfatter en vurdering av behov og mål for transportaksene Fauske – 

Narvik og Fauske – Lødingen. Strekningen Megården – Mørsvikbotn inngår i samme 

transportakse. De behov, mål og standardkrav som gjelder for KVUen vil også gjelde 

strekningen sør for Mørsvikbotn, som inngår i samme transportakse.   

I KVU legges stor vekt på den betydningen E6 har for næringstransport i disse aksene. 

Prosjektutløsende behov i KVU Mørsvikbotn – Ballangen: 

Behov for å knytte landsdelene og regionene bedre sammen, og bedre vilkårene for næringsliv 

og bosetting, ved å redusere avstandskostnadene Fauske – Narvik og Fauske – Lødingen. 

Samfunnsmål: 

E6 Mørsvikbotn (Hamarøy) – Ballangen skal i 2040 ha et transportsystem som knytter 

landsdelen og regionen sammen på en god måte, og gir gode vekstvilkår for næringslivet. 

Effektmål: 

Redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet 

 

Standardkrav: 

Vegnormalene skal legges til grunn.  
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4 Situasjonsbeskrivelse 

4.1 Veg- og tunnellengde 

Tabell og kartoversikt viser en oversikt over strekningen og tunnelene. 

Strekning Lengde, 

km 

Antall 

tunneler 

Samlet 

tunnellengde, 

km 

Megården - Sommerset 23,5 10 8,6 

Sommerset - Mørsvikbotn 29 6 10 

Sum 52,5 16 18,6 
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4.2 Vegens funksjon 

4.2.1 Gjennomgående transport 

E6 Megården – Mørsvikbotn inngår i riksvegrute 8a i transportkorridor 8 Bodø – Kirkenes. 

Det er ikke jernbaneforbindelse nord – sør i denne transportkorridoren. Derfor har E6 som 

eneste innenlands forbindelse mellom de nordligste fylkene en særdeles viktig funksjon som 

gjennomgående transportåre for næringsliv og bosetting i landsdelen. E6 er i tillegg hoved-

forbindelsen fra sør via fergesambandet Bognes – Lødingen til Vesterålen, Sør-Troms og 

Lofoten. 

Næringstransport til og fra de nordlige landsdeler, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms utgjør 

en stor andel av trafikken på strekningen. Ulike næringer er avhengig av transport langs E6, 

hvorav fiskerinæringen er spesielt avhengig av at transporten går raskt og er forutsigbar.   

4.2.2 Lokal funksjon 

E6 har viktig lokal funksjon som eneste internforbindelse i Sørfold kommune og forbindelse 

fra sør til Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommuner.  

Mindre bygder i området tilknyttet E6 på strekningen via fylkesvegnettet eller kommunale 

veger. I tillegg er det spredt bolig- og hyttebebyggelse langs E6. 

4.3 Trafikk 

Årsdøgntrafikk på strekningen er 1200 – 1400 kjøretøy pr døgn. Tungtrafikkandelen er 25 %. 

4.4 Vegstandard 

4.4.1 Veg i dagen 

Vegbredden på veg i dagen er omtrent 7,5 meter. Horisontal geometri er relativt god, men i 

overgangssonene inn mot enkelte tunneler kan kurvaturen være dårlig. Følgende strekninger 

har stigning som defineres som flaskehals for næringstransport: 

Strekning Stigning Lengde, 

meter 

Sør for Daumannvik tunnel 8 %  1300 

Sør for Kannflåget tunnel 8 %  600  

Sør for Rauhammaren tunnel 8 %  800  

Nord for Rauhammaren tunnel 8 %  800  

Sør for Kobbskaret tunnel 8 %  1200 

Sum  4700  
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4.4.2 Tunneler 

På strekningen Megården – Mørsvikbotn er det i alt 16 tunneler, med lengde fra 33 meter til 

4,5 km. Samlet tunnellengde er 18 474 meter. 

Megården - 

Sommerset 

Lengde, 

meter 

 Sommerset - 

Mørsvikbotn 

Lengde, 

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    

 

Geometri 

Vegnormalene angir maksimal stigning i tunnel på 5 %. Krav til stoppsikt tilsvarer 

kurveradius på minimum 520 meter. Følgende tunneler oppfyller ikke disse kravene: 

Tunnel Stigning 

% 

Geometri 

Kurveradius (meter) 

Tennflåget  360  

Daumannvik  500  

Løkthaugen  500  

Aspfjorden  500 

Kannflåget 6,8  300 

Gleflåget 6,0  225 

Rauhammaren 6,4  200 

Kobbhammaren 5,6  325 

Middagsfjellet  275 (inngangssone) 

Kobbskaret 5,4  300 (inngangssone) 

Tunnelprofil 

Tunnelene har fri høyde 4,2 meter. Kjørebanebredde i tunnelene er mellom 5,5 og 5,7 meter. 

Av regionens 77 riksvegtunneler har til sammen 32 tunneler mindre enn seks meter 

kjørebanebredde. Sørfoldtunnelene utgjør 18 av disse. Av de øvrige tunnelene med denne 

bredden har seks større trafikk, og ni tunneler mindre trafikk enn Sørfoldtunnelene.  

Sikkerhetsutrustning 

Tunnelsikkerhetsforskriften stiller en rekke krav til bl.a. sikkerhetsutstyr. Frist for oppfyllelse 

av kravene er 30.april 2014. Det er mulighet for å forlenge fristen med fem år, dvs. til 2019, 

på grunn av stor tunnelmasse. 
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Andre krav:  

 Innfasing av nytt nødnett (2015). Vil kreve nødvendig infrastruktur i form av tekniske 

bygg, kabler osv. 

 Innfasing av DAB (2017-2019). Vil kreve nødvendig infrastruktur i form av tekniske 

bygg, kabler osv. 

 Krav i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 

o Alle EX-kabler skal bort. Det er ikke anledning til å koble nytt utstyr på slike 

kabler. Dette vil i prinsippet bety at alle belysningsanlegg må skiftes,  

det vil bli behov for nye, forskriftsmessige el-anlegg i de fleste tunneler 

(tek.bygg, sikker forlegning av kabler osv.)  

 Alle tunnelene bortsett, fra de to korteste, har Natrium-lavtrykkslysarmatur. Om få år 

det vil ikke produseres hverken armatur eller pærer slike belysningsanlegg.  

 

4.5 Risikovurderinger 

Ved hendelser som medfører stenging av en av tunnelene på E6 gjennom Sørfold, vil 

landverts forbindelse gjennom denne delen av Nord-Norge bli stengt.  

Den mest aktuelle omkjøringsmuligheten for gjennomgående E6-trafikk er gjennom Sverige. 

Kjøretid Fauske – Narvik og Fauske – Lødingen er vist i tabellen nedenfor: 

Strekning Reisetid langs E6 Reisetid via Sverige Økt kjøretid ved stengt E6 

Fauske - Narvik  4 timer 11 timer 7 timer 

Fauske - Lødingen  3,5 timer 13 timer 9,5 timer 

Omkjøring med ferge Bodø – Moskenes og E10 begrenses av lav frekvens i sambandet Bodø 

– Moskenes. Dette fører til lang ventetid. Fergesambandet har ikke kapasitet til å håndtere E6-

trafikken i tillegg til ordinær trafikk. Siden dette fergesambandet krever havgående ferger, er 

muligheten til å sette inn ekstra ferger svært begrenset. Denne omkjøringen er derfor lite 

aktuell.   

Omkjøringsrutene er vist på kart nedenfor. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Fauske – Narvik    Fauske – Lødingen 
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En risikoanalyse for tunnelene på strekningen Megården – Berrflåget viser at de mest sentrale 

sikkerhetsproblemene er: 

 

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. 

 

Ved de to korteste tunnelene, Trengsel og Eva, ligger kryss så nær tunnelåpning at de utgjør 

en risikofaktor. Her er også registrert ulykker, blant annet en dødsulykke. Risiko for 

møteulykker, påkjøring av tunnelvegg, påkjøring bakfra i tunnel og påkjøring av myke 

trafikanter har direkte sammenheng med kjørebanebredde og geometri i tunnelene.   

 

Det er ikke utført tilsvarende analyse for tunnelene nord for Sommerset. På bakgrunn av at 

disse tunnelene har samme bredde og i hovedsak samme utrustning, er det rimelig å anta at de 

samme risikoproblemene vil gjelde.  

 

4.6 Trafikksikkerhet 

De siste 10 år er det registrert 34 ulykker med personskade på strekningen. To personer er 

drept, fire alvorlig skadd og 28 lettere skadd. Ulykker uten personskade er ikke registrert.  

Ti disse ulykkene skjedde i tunnel, med to personer alvorlig skadd og 13 lettere skadd. Av 

ulykkene i tunnel var fem utforkjøringsulykker, tre møteulykker og to påkjøring bakfra. 

Kartet på neste side viser hvor personskadeulykkene har skjedd.  
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5 Målsetting 

5.1 Framkommelighet 

KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen drøfter transportmessige behov og mål i aksene Fauske – 

Lødingen og Fauske – Narvik. Strekningen Megården – Mørsvikbotn inngår i de samme 

aksene, og de samme behov og mål vil gjelde for denne strekningen.  

Effektmål Indikator 

Redusert reisetid for 

næringstransport  

Reduksjon i reisetid for tunge kjøretøy på strekningene Fauske – 

Narvik og Fauske – Lødingen 

Bedre regularitet og 

robusthet  

Redusert lengde med stigning definert som flaskehalser for 

tungtransport Fauske – Narvik og Fauske – Lødingen. 

Risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt veg. 
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På E6 Megården – Mørsvikbotn utgjør kjørebanebredde i tunneler og stigning de største 

problemene med hensyn til disse målsettingene. Liten bredde i tunnelene gir redusert 

kjørehastighet for tunge kjøretøy og risiko for uforutsette hendelser. Stigninger gir redusert 

kjørehastighet for tunge kjøretøy, redusert forutsigbarhet og risiko for uforutsette hendelser 

ved vanskelige kjøreforhold. 

Strekningen er i høyeste risikoklasse for Samfunnssikkerhet og beredskap. Dette henger 

sammen med risiko for hendelser som fører til stengt veg, og svært lang omkjøring ved 

stenging. Ved vurdering av robusthet må også dette forholdet tas i betraktning. 

5.2 Sikkerhet 

Hensynet til trafikksikkerhet skal vektlegges. Risikoanalysen viser at trafikkulykker i 

tunnelene eller kryss nær tunnelene er blant de viktigste risikofaktorene i dag. Det er en 

målsetting å redusere risikoen for trafikkulykker. 

Krav i Tunnelsikkerhetsforskriften og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg skal 

oppfylles, eventuelt skal det angis hvilke fravik som må godkjennes. 

5.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det er ikke omkjøringsmuligheter på strekningen. Gjennomføring av tiltak i tunneler vil 

derfor føre til redusert framkommelighet langs E6, eller kreve alternative transportløsninger. 

Med til sammen 16 tunneler med samlet lengde 18,6 km, vil anleggene pågå over mange år. 

Anleggsperiodens lengde vil avhenge av hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

Trafikkavvikling ved gjennomføring av tiltak i tunnelene vil derfor være en utfordring. 

Ulempene for trafikantene kan bli store, avhengig av løsninger. Minst mulig ulemper for 

trafikantene i anleggsperioden er en målsetting.  

5.4 Standard 

Tunnelnormalens krav til utforming legges til grunn for tunnelalternativene med unntak av 

alternativet som omfatter oppgradering innenfor dagens profil.  

Ved bygging av ny trase legges vegnormalenes kap. C til grunn. Dette innebærer  8,5 meter 

vegbredde og maksimal stigning 6 %. 

Standardkrav til tunneler er gitt i håndbok 021, Vegtunneler (tunnelnormalen). Tunneler på 

E6 Megården – Mørsvikbotn vil være i tunnelklasse B, tunnelprofil T9,5.  
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6 Alternative løsninger 

Det foreligger tre hovedalternativ: 

1. Ivareta sikkerhetsforskrifter innenfor dagens tunnelprofil 

2. Utvide profilet i eksisterende tunneler 

3. Bygge nye tunneler 

 

Alternativ 1. Ivareta sikkerhetsforskrifter innenfor dagens tunnelprofil. 

I dette alternativet beholdes dagens tunnelprofil. Utrustning i tunnelene oppgraderes i samsvar 

med forskrifter og inspeksjoner. 

Trafikk kan avvikles gjennom tunnelene i en retning om gangen med ledebil. 

Kostnadene for dette alternativet er anslått til mellom 0,6 og 1,2 mrd. kroner. 

Legging av nytt PE-skum med etterfølgende betongsprøyting vil gjøre tunnelprofilet enda 

trangere og redusere kjørebanebredden. Kostnadsoverslagene omfatter ikke utvidelse av 

profilet. 

Alternativ 2. Utvide profilet i eksisterende tunneler. 
Alternativet omfatter fjerning av eksisterende installasjoner og vann- og frostsikring, 

utstrossing til tunnelprofil T9,5, havarilommer og tekniske rom, sikring, vann/frostsikring og 

installasjoner. De korteste tunnelene er forutsatt fjernet. 

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil være meget omfattende. Erfaringer både fra Region 

nord, og spesielt fra Region vest, viser at trafikkavvikling gjennom tunnelene i praksis ikke er 

gjennomførbart. For å få effektiv og trygg anleggsdrift må det etableres midlertidige ferge-

samband. Dette vil en stor ulempe for trafikantene og være meget krevende. 

Tabellen viser sannsynlig kostnadsnivå i mill. 2014-kr, med usikkerhet +- 40 %. 

Strekning Kostnad 

Megården - Sommerset 1920 

- Tunnelkostnader 1140 

- Tiltak for trafikkavvikling 480 

- Fergedrift  300 

Sommerset - Mørsvikbotn 1780 

- Tunnelkostnader 1370 

- Tiltak for trafikkavvikling 260 

- Fergedrift  150 

Totalt 3700 

Alternativ 3. Bygging av nye tunneler. 
Nye tunneler kan bygges parallelt med dagens tunneler, eller i ny trasé på enkelte strekninger 

for å redusere stigning eller veglengde. Ved bygging av nye tunneler kan trafikken gå uhindret 

gjennom eksisterende tunneler. 
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3a. Nye tunneler parallelt med dagens tunneler  
Nye tunneler parallelt med dagens tunneler vil bli noe lenger enn dagens tunneler. Mellom 

tunnelene vil E6 beholdes som i dag. 

Unntaket er Tennflåget tunnel, som har lengde 805 meter og en sammenhengende kurve der 

kravene til sikt ikke er oppfylt. En tunnel som oppfyller siktkravene vil få lengde ca. 2000 

meter. En bru over Nordfjorden, jfr. kart, vil ha tilnærmet samme kostnad som en ny tunnel 

og redusere veglengden med 2,5 km. 

Tabellen nedenfor viser sannsynlig kostnadsnivå i mill. 2014-kr, med usikkerhet +- 40 %. 

Tunnel Nye tunneler 

parallelt med  

dagens tunneler 

Megården - Sommerset 1500 

Sommerset - Mørsvikbotn 1600 

Sum  3100 

3b. Nye tunneler med endret trase 
Andre strekninger der endret trasé eller forlengelse av tunneler vil redusere veglengde eller 

stigning er: 

- forlengelse av Daumannvik tunnel 

- omlegging i lang tunnel istedenfor Kannflåget, Gleflåget og Rauhammaren tunnel 

- endre trase med forlengelse av Kobbhammaren tunnel 

- endret trase med forlengelse av Kobbskaret tunnel.  

Disse endringene vil fjerne ca. 4 km med 8 % stigning, og redusere veglengden med 2 – 3 km.  

En mulig større omlegging mellom Sommerset og Mørsvikbotn omfatter bru over Leirfjorden, 

utbygging av fv. 613 til vegnormal standard og ca. 3,5 km tunnel. En mulig trasé er vist på 

kart neste side.  

Omleggingen vil redusere veglengden med ca. 8 km, og unngår 3,5 km med 8 % stigning på 

dagens E6. Samlet tunnellengde mellom Sommerset og Mørsvikbotn vil bli 6,4 km kortere 

enn i dag. Kostnadene er anslått til 900 mill. kr høyere enn nye tunneler i dagens trase, men 

lavere enn de andre omleggingene som er vurdert på strekningen. Eventuelle tiltak i 

eksisterende tunneler vil komme i tillegg. Grove nytte/kostnadsberegninger viser at mer-

kostnaden kan være samfunnsøkonomisk lønnsom.  

Tabellen nedenfor viser sannsynlig kostnadsnivå i mill. 2014-kr, med usikkerhet +- 40 %. 

Strekning Nye 

tunneler 

med delvis 

endret trasé 

Ny E6 

Sommerset – 

Mørsvikbotn  

Megården - Sommerset 1600 1600 

Sommerset - Mørsvikbotn 2700 2500 

Sum  4300 4100 
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Dagens tunneler kan benyttes som beredskapstunneler 

Dersom det bygges nye tunneler vil det ikke være behov for å opprettholde de gamle 

tunnelene for trafikk. Unntaket kan være tunnelene mellom Sommerset og Mørsvikbotn 

dersom det blir bygget ny E6 med bru over Leirfjorden. 

Opprettholdelse av de gamle tunnelene som beredskapstunneler vil gi en stor bedring med 

hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap. Som omtalt i kapitel 3.4 vil omkjøring ved stengt 

E6 gi omtrent 11 timer reisetid.  

Hvis de gamle tunnelene skal være beredskapstunneler vil tunnelene opprettholdes i en slik 

tilstand at de er egnet til å føre trafikk med ledebil gjennom tunnelene.   
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7 Måloppnåelse 

I kapitel 5 er målsettinger for strekningen definert. Tabellen nedenfor viser i hvilken grad 

disse målsettingene oppnås ved de enkelte alternativene. 

Mål Alternativ 

 1 2 3a 3b 

Ivareta sikker-

hetsforskrifter 

innenfor dagens 

tunnelprofil 

 

Utvide profilet i 

eksisterende 

tunneler 

Nye tunneler 

parallelt med 

dagens 

Nye tunneler med 

endret trase 

Redusert reisetid for 

næringstransport 

Ingen. Liten.  

Økt fart i 

tunneler 

Liten.  

Økt fart i 

tunneler 

God.  

Innkorting, 

mindre stigning, 

økt fart i tunneler 

Bedre regularitet og robusthet Ingen. 

 

Liten.  

Mindre risiko i 

tunneler.  

God.  

Mindre risiko i 

tunneler. 

Beredskaps-

tunneler. 

God.  

Mindre stigning. 

Mindre risiko i 

tunnel. Bered-

skapstunneler. 

Bedre trafikksikkerhet Ingen  Liten. 

Bredere veg i 

tunnel. Fjerning 

av to tunneler 

gir bedre sikt i 

kryss  

Liten. 

Bredere veg i 

tunnel. Fjerning 

av to tunneler 

gir bedre sikt i 

kryss 

God. 

God geometri. 

Mindre stigning. 

Bredere veg i 

tunnel. Fjerning 

av to tunneler gir 

bedre sikt i kryss 

Oppfylle forskriftskrav God God God God 

Gode løsninger for trafikkavvikling Dårlig. 

Trafikk avvikles 

med ledebil. 

Svært dårlig 

Trafikk avvikles 

med ferge, store 

ulemper. 

God.  

Trafikk avvikles 

gjennom dagens 

tunneler. 

God.  

Trafikk avvikles 

gjennom dagens 

tunneler. 

Oppfylle normalkrav til standard 

Håndbok 017 

Håndbok 021. 

Ingen. Liten. 

Tunnelprofil i 

hht. normaler. 

 

Liten. 

Tunnelprofil i 

hht. normaler. 

 

God. 

Tunnelprofil i hht.  

normaler.  

God geometri og 

stigning. 
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8 Finansiering og gjennomføring 

8.1 Gjennomføringstid for oppgradering i dagens tunnelprofil. 

Ved vurdering av framdrift er det tatt i betraktning at et begrenset antall tunneler kan utbedres 

samtidig av hensyn til avvikling av trafikk. Forutsatt tilstrekkelige økonomiske rammer kan 

utbedring gjennomføres over en periode på 4 – 6 år.  

8.2 Utvidelse av profilet i eksisterende tunneler 

Gjennomføringstiden er vurdert til tre år for strekningen Megården – Sommerset, og tre år for 

strekningen Sommerset – Megården, til sammen seks år. Dette er basert på en vurdering av 

anleggstekniske forhold og markedet for tunnelentreprenører.  

8.3 Gjennomføringstid for nye tunneler 

Det foreligger ikke forslag til finansiering av nye tunneler i Stortingsmelding nr. 26, Nasjonal 

transportplan 2014 - 2023. Finansiering vil tidligst kunne foreligge fra 2018, dersom dette 

innarbeides ved rullering av Nasjonal transportplan 2018 – 2027.  

Byggetid for nye tunneler er vurdert til 5 – 6 år. Dersom finansiering foreligger fra 2018 med 

tilstrekkelige årlige bevilgninger til en rasjonell framdrift, vil nye tunneler kunne være utbygd 

innen 2023.  

For den nordlige strekningen kreves en planprosess for å avklare om E6 skal følge dagens 

korridor eller legges om med bru over Leirfjorden. Denne planprosessen bør igangsettes raskt. 

8.4 Behov for midlertidige tiltak inntil nye tunneler er bygd 

Det bør gjennomføres minimumstiltak i dagens tunneler som sikrer et akseptabelt sikkerhets-

nivå i påvente av nye løsninger som erstatter dagens tunneler. Omfanget av slike tiltak 

avhenger av i hvilken grad det gis dispensasjon for avvik fra tunnelsikkerhetsforskriften fram 

til nye tunneler er utbygd.  

Behovet for midlertidige tiltak vil øke i takt med gjennomføringstiden. Dersom det tar lang tid 

før nye tunneler er utbygd kan kostnadene bli høye, anslagsvis 0,6 – 1,2 mrd. kroner. 
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9 Vurdering  

Strategi for utbygging av Sørfoldtunnelene må baseres på den store betydningen E6 på 

strekningen har for næringstransport, tungtrafikkens problemer knyttet til stigninger og smale 

tunneler, sikkerhetskrav og de risikovurderingene som er foretatt.  

Problemstillingen kan oppsummeres slik: 

 det foreligger forskriftskrav om fullverdig sikkerhetsutrustning innen 2019 

 ved hendelser som medfører stenging av en tunnel, vil reell omkjøringsmulighet være 

gjennom Sverige med reisetid 11 – 13 timer.  

 strekningen har en stor andel tungtrafikk, og er en viktig rute for næringstransport.  

 5,5 meter kjørebane i tunnelene gir framkommelighetsproblem for tunge kjøretøy  

 tilsammen ca. 4,7 km av strekningen har stigning på 8 % og er problematisk for 

tungtransport, som utgjør 25 % av trafikken 

Oppgradering innenfor dagens tunnelprofil 

Utbedring av sikkerhets- og annen utrustning i tunnelene vil ivareta forskriftskrav og gi en 

utstyrsteknisk, godkjent standard på øvrig tunnelutrustning, men har en svært begrenset 

virkning: 

 eliminerer ikke de problemene tungtransporten har på grunn av liten vegbredde, 

kurvatur og stigning. Tvert imot kan utskifting og innsprøyting av vannsikring gi 

mindre vegbredde og fri høyde  

 eliminerer ikke de viktigste sikkerhetsproblemene i risikoanalysen  

 senere tiltak for å oppnå tilstrekkelig bredde er nødvendig. Samlet kostnad blir 

derfor vesentlig høyere enn ved å bygge fullverdige tunneler i første omgang.  

 

Utvidelse av eksisterende tunneler 

Utvidelse av tunnelprofilet i eksisterende tunneler til vegnormalstandard er kostnadsberegnet 

til 2 500 mill. kr eksklusiv midlertidig trafikkavvikling.  

Trafikkavvikling i anleggsperioden vil med dette alternativet være meget omfattende. Det er 

ingen direkte omkjøringsmuligheter i dag. Periodevis trafikkavvikling gjennom tunnelene vil 

føre til så store ulemper anleggsmessig og trafikalt at dette ikke vurderes som realistisk. Etter 

vår vurdering må det etableres midlertidig fergedrift i en periode på til sammen 6 år. 

Kostnader for midlertidig trafikkavvikling er anslått til 1 200 mill. kr.  

Totale anleggskostnader for utvidelse av tunnelprofilet i eksisterende tunneler vil da komme 

på omkring 3700 mill. kr. 

Bygging av nye tunneler 

Investeringsbehov for nye tunneler parallelt med eksisterende tunneler, med ny bru over 

Nordfjorden isteden for ny Tennfloget tunnel, er anslått til 3.100 mill. kr. 

Ved bygging av nye tunneler vil også andre endringer av traséen gi bedre framkommelighet 

ved redusert stigning eller veglengde. Dette må vurderes nærmere ved planlegging av nye 

tunneler. På den nordligste strekningen vil ny E6 med bru over Leirfjorden redusere 

veglengden med 8 km, og bør utredes. Kostnadene for nye tunneler med delvis omlegging er 

anslått til omkring 4 mrd. kr. 
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Midlertidige tiltak i dagens tunneler vil være nødvendig inntil nye tunneler er utbygd. 

Omfanget av midlertidige tiltak avhenger av når nye tunneler kan bygges, og hvilke tiltak som 

kan unntas fra kravene i forskriftene.  

De gamle tunnelene kan fungere som beredskapstunneler i tilfeller der ulykker eller andre 

hendelser medfører stenging.   

10 Anbefaling 

E6 gjennom Sørfold er eneste landverts transportåre gjennom denne delen av Nord-Norge. 

Strekningen er en viktig rute for næringstransport, og har en tungtrafikkandel på 25 %. 

Kjørebanebredde på 5,5 meter i tunnelene fører til redusert framkommelighet for tunge 

kjøretøy, som må kjøre med lav hastighet gjennom tunnelene for å redusere risiko for ulykker 

ved møting. 

Strekningen er i høyeste risikoklasse for samfunnssikkerhet og beredskap. Risikoanalyser 

viser at de største risikofaktorene i tunnelene er liten bredde, dårlig geometri og risiko for 

brann. Omkjøring ved stenging av en av tunnelene gir 11 – 13 timer reisetid. 

Oppgradering av sikkerhetsutrustning krever store investeringer. Disse tiltakene reduserer 

ikke de viktigste risikofaktorene, og gir ikke bedre framkommelighet. Ved senere utvidelse av 

tunnelprofilet må disse investeringene gjøres på nytt. 

Redusert risiko og bedre framkommelighet krever tunnelprofil i samsvar med tunnel-

normalene. Kostnadsberegninger viser at nye tunneler parallelt med dagens tunneler gir lavere 

kostnad enn profilutvidelse i eksisterende tunneler. Traseendringer kan føre til ytterligere 

forbedret framkommelighet som følge av redusert stigning eller veglengde. 

Det anbefales at videre planlegging baseres på bygging av nye tunneler, eventuelt med delvis 

omlegging. 

Midlertidige løsninger  

Det utføres en nærmere vurdering av minimumstiltak i dagens tunneler for å oppnå et 

akseptabelt sikkerhetsnivå i påvente av nye løsninger. Dette krever avvik fra krav om 

oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften innen 2019. 
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