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1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG 
VURDERINGSKRITERIER 

 

1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET 
 
Strekningen Megården-Mørsvikbotn er en del av E6 i Sørfold kommune i Nordland. 
Strekningen er 52 km lang. Den er eneste innenlands veg forbindelse mellom Nordland, 
Troms og Finnmark. På strekningen er det 16 vegtunneler med en samlet lengde på ca. 18,5 
km. Disse tilfredsstiller ikke kravene i Forskrift om minimum sikkerhetsutstyr til visse 
vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften).  I tillegg er en del av vegen svingete med mange 
stigninger. Det finnes ingen omkjøringsmuligheter med dagens løsning. På vegen og i 
tunnelene er det en beregnet ÅDT på ca. 1500, med en sommer-ÅDT på ca. 3000. 
Tungbilandelen er på 25 % (ÅDT 1500). Det er i hovedsak sommerturister som vil tenkes 
sykle på strekningen. 
 
Tunnelene skal renoveres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. I henhold til KVU er det 
bestemt å bygge nye tunneler, i noen tilfeller ved siden av de gamle tunnelene. Siden dette er 
en E6, og det trolig blir 90 km/t på denne, vil det ikke bli anledning til å sykle gjennom 
tunnelene uten egne sikkerhetstiltak. Det tenkes derfor 3 alternativer for gående og syklende 
på strekningen.  
 

• Alternativ A: profil 10,5GS i tunnelen. Adskilt g/s-veg med rekkverk/skille mellom 
syklist/gående og ordinær vegbane.  

• Alternativ B:  profil 10,5SF i tunnelen. Oppmerket g/s-veg uten fysisk skille mellom 
syklist/gående og ordinær vegbane.  

• Alternativ C: bruke eksisterende tunneler som g/s-veg.  Kan også benyttes som 
beredskapstunnel. 

 
Rapporten vil derfor se på ulike risikomomenter knyttet til disse tre alternativene i forhold til 
gående og syklende. Det er ikke sett på tunnelen som eget objekt, og hvordan denne er bygd 
opp og med hvilket utstyr. Heller ikke er det sett på den enkelte tunnel og sykkelløsning, men 
på tunnelene samlet. Det er prinsippet sykling i tunnel som er tema i denne rapporten, ikke 
sykling i spesifikk tunnel.   
 
Rapporten vil i det følgende omtale trafikantgruppen gående og syklende som syklende og 
omtale sykling i tunnelene. Det vil likevel være noen som vil gå gjennom tunnelene der dette 
er tillatt, men disse dekkes av begrepet syklende.   
 
I forbindelse med bygging av tunnelene, vil det mellom to tunneler komme ei bru. Denne brua 
er interessant i denne sammenheng, da den kommer mellom to tunneler, noe som stiller krav 
til tilrettelegging for syklende i en helhet for både tunnelene og brua.  Brua og sykling der er 
tatt med i denne rapporten, og det forutsettes at regelverket for sykling på bru følges.  Sykling 
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skal ikke tillates i  de nye tunnelene og over Leirfjorden bru. Syklister må derfor i hovedsak 
bruke de eksisterende tunnelene, og bruke eksisterende E6, selv om det vil medføre omveger i 
forhold til de nye tunnelene.  

1.2 FORMÅL, ORGANISERING OG BESLUTNINGSPROSESS 
 

Formålet med vurderingen er å gi grunnlag for bedre vedtak om valg av løsning for gående og 
syklende på E6 i Sørfold, både i tunnelene og langs vegen utenfor.  
 
Det er gjennomført en samling med deltakere fra Statens vegvesen den 29.06.2015 i Bodø. På 
samlingen deltok de personer som er satt opp i tabell 1. Personene deltok med sine 
lokalkunnskaper om tunnelene, samt lokal kunnskap om kommunale tjenester, næringsliv og 
bosetting i området.  
NAVN REPRESENTERER 

Bjørn Tore Olsen Planprosjektleder E6 Sørfold, SVV 

Knut E Sjursheim Prosjektleder E6 Sørfold, SVV 

Christian H Forsmo Sikkerhetskontrollør, SVV  

Arild Madsen Vegplanlegger, SVV 

Lars Christensen Sykkelkoordinator, Region nord, SVV 

Gunn Schultz Rådgiver, prosessleder, SVV 

 
Tabell 1:  Deltakere samling Bodø, 29.06.2015 
 
 
Risikovurderingene skal benyttes som en del av grunnlaget for å gjøre vedtak på alternativ for 
gående og syklende på strekningen.  
 
 

1.3 VURDERINGSKRITERIER  
 

Det er ikke gjennomført en egen risikovurdering i forhold til gjeldende metodikk på de 3 
alternativene for hver tunnel. Det er gjort en egen generell vurdering på alle 3 alternativene 
som gjelder for sykling i alle tunnelene.  
 
For å ha felles kriterier for hvilken risiko som kan aksepteres er det tatt utgangspunkt i 
gjeldende regelverk for sykling i tunnel, slik det fremkommer i håndbok V122 
Sykkelhåndboka. Det er sett på regelverket for både nye og eksisterende tunneler.  
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I håndbok V122 sies det at hovedløsning er at gang- og sykkeltrafikk skal føres i en alternativ 
trasé i dagen. Dette gjelder uansett om tunnelen er ny eller den eksisterer i dag.  
 
Det kan også brukes en egen  tunnel for gående og syklende. Om gang- og sykkeltrafikk skal 
skje i samme tunnel, skal denne separeres fra annen trafikk med rekkverk.   
 
For nye tunneler som skal ha gang- og sykkeltrafikk, henviser V122 til krav til gang- og 
sykkeltrafikk i nye tunneler i Håndbok N500 Vegtunneler, hvor det sies: 
 

• Gang- og sykkelveg i tunneler uten rekkverk mot kjørebanen skal godkjennes av 
Vegdirektoratet når tunnelen er lengre enn 500 m 

• Gang- og sykkeltrafikk i tunneler lengre enn 4 km skal godkjennes av Vegdirektoratet 
• Gang- og sykkelveg skilt fra kjørebanen med rekkverk skal ha fri høyde minimum 3,0 

m og bredde minimum 3,0 m mellom rekkverk og tunnelvegg.  
• Tunneler som har gang- og sykkeltrafikk skal belyses dersom lengden er over ca. 25 m 
• I tunneler tillatt for gang- og sykkeltrafikk skal midlere luminans ikke være mindre 

enn 2 cd/m2 i dagslys og 1 cd/m2 når det er mørkt ute 1 
• Dimensjonerende luftkvalitetsnivå i tunneler som er tillatt for gående og syklende skal 

være 25 ppm CO (karbondioksyd) og 2 ppm NO 2  
• I tunneler med lengde over 1,0 km og ÅDT > 1000 kjt/døgn,  skal det installeres utstyr 

for NO2-måling, hvis tunnelen er åpen for gående og syklende. I kortere tunneler 
vurderes behovet for overvåkning av gasskonsentrasjonen ut fra trafikkmengde og 
sannsynlighet for kø i tunnelen.  

 
Dette er regelverk som gjelder for nye tunneler. På E6 Sørfold vil det i hovedsak bygges nye 
tunneler. Dersom disse skal åpnes for sykkeltrafikk gjelder det ovenstående regelverket.  
 
Dersom eksisterende tunneler skal åpnes for trafikk gjelder følgende krav: 
 

• I tunneler tillatt for gang- og sykkeltrafikk skal midlere luminans ikke være mindre 
enn 2 cd/m2 i dagslys og 1 cd/m2 når det er mørkt ute  

• Dimensjonerende luftkvalitetsnivå i tunneler som er tillatt for gående og syklende skal 
være 25 ppm CO (karbondioksyd) og 2 ppm NO  

• I tunneler med lengde over 1,0 km og ÅDT > 1000 kjt/døgn,  skal det installeres utstyr 
for NO2-måling, hvis tunnelen er åpen for gående og syklende. I kortere tunneler 
vurderes behovet for overvåkning av gasskonsentrasjonen ut fra trafikkmengde og 
sannsynlighet for kø i tunnelen.  

 

1 Cd – Candela – lysstyrken i en gitt retning fra en kilde. 

2 CO – karbonmonoksid  og NO – nitrogenmonoksid. Begge reagerer med oksygen og gir CO2 og NO2 – 
karbondioksid og nitrogendioksid. Kommer fra eksos hos biler.   
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Videre gjelder at gang- og sykkeltrafikk bør ikke forekomme i (eksisterende) tunneler med:  
 

• Fartsgrense 90 km/t 
• Tunnelprofil T 10,5 og 1 m forsterket midtoppmerking mellom kjøreretningene 

 
For eksisterende tunneler gjelder at: 
 

• I tunneler med tungtrafikkandel > 25 % bør det gjøres spesielle vurderinger, samt se 
på behov for fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikken 

• Vurdere behov for andre tiltak som sykkelknapp 3 i hvert enkelt tilfelle 
 
Det er foreslått 2 alternativer med sykkeltrafikk (A og B) i Sørfold-tunnelene. Disse foreslås 
med profil  10,5 GS eller 10,5 SF (hhv gang- og sykkelveg og sykkelfelt).  
 
Dersom det finnes eksisterende tunneler med profil 10,5 gjelder understående tabell. Dette er 
profil uten forsterket midtoppmerking.  
 
For disse to alternativene gjelder følgende: 
 
LENGDE (M) ÅDT FART (KM/T) LØSNING 

 

< 500 

< 6000 ≤ 80 Sykkelfelt  

< 12000 ≤ 80 Gang- og sykkelveg 

 

500 - 2000 

< 1500 70 eller 80  Sykkelfelt  

< 4000 ≤ 60 Sykkelfelt  

< 8000 ≤ 80  Gang- og sykkelveg 

2000 - 4000  ≤ 80 Gang- og sykkelveg 

 
Tabell 2: Krav til eksisterende tunneler med profil 10,5.  
 
 
Denne tabellen viser krav til tilrettelegging for gående og syklende i eksisterende tunneler. 
Dette forutsetter at tunnelen har profil 10,5. De fleste eksisterende tunneler i Region nord har 
profil 8,5 og 9,5. For disse kan det være blandet trafikk dersom de ikke overstiger 4 km 
lengde eller har fartsgrense på over 80 km/t.   
 

3 System som varsler andre trafikanter om at det er gående eller syklende i tunnelen. 
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For nye tunneler gjelder at det skal være enten gang- og sykkelveg adskilt fra vegbanen, eller 
der det ikke er adskillelse gjennom rekkverk, skal løsningen godkjennes av Vegdirektoratet.    
Vegdirektoratet har i Etatsledermøte (ELM) den 11-12.12.2014 i sak om «Sykling i tunneler – 
forslag til beslutningsgrunnlag» gjort følgende vedtak: 
 
For å ivareta forskrift etter Veglovens § 13, beslutter vegdirektør etter diskusjon i ELM: 

1. Tverrprofilet bygges etter følgende regler: 
• Tunneler kortere enn 500 m: tunnelen skal i utgangspunktet ha samme løsning 

for gående og syklende som vegen for øvrig. Men når ÅDT > 4000, bør det 
være fysisk skille mellom gående og syklende og den øvrige trafikken. Det vil 
si at det skal være tverrprofil T12,5 GS med forsterket midtoppmerking og 
rekkverk mellom bilveg og gang- og sykkelveg.  

• Tunneler med lengde 500-2000 m: tunnel med ÅDT < 500 bygges uten 
breddeøkning. Tunneler med ÅDT 500-4000 bygges med tunnelprofil T10,5 
GS eller T10,5 SF. Tunnel med ÅDT 4-10000 bygges med profil T12,5 med 
plass til forsterket midtoppmerking (fmo). Tunnel med ÅDT >10000 bør 
skiltes med gs-forbud.  

• Tunnel med lengde over 2000 m: sykkelløsning skal godkjennes av 
Vegdirektoratet.  

2. Punktene gjelder hvis sykkelpotensialet er større enn 25 i et gjennomsnittsdøgn. 
Alternativene er blandet trafikk, T10,5 med sykkelfelt, T10,5 med gs-veg, T12,5 med 
gs-veg. Valg av løsning avhenger av tunnellengde og trafikkmengde.  

3. Kriteriene innarbeides i neste versjon av Håndbok N500.   
 
Forskrift til Veglovens § 13 tilsier at nye tunneler, der det ikke finnes alternativ sykkelrute, 
ikke bør stenges for syklister. Vedtaket fra Vegdirektoratet gjelder for sykling i nye tunneler 
der det ikke er omsyklingsmulighet og sykkeltrafikken er over et visst minimum.  Vedtaket 
omhandler kun krav som gjelder ved valg av løsning på profil på tunnelen.  
 
Alle de ovenstående kravene kan samlet defineres som objektive kriterier for hvilket nivå for 
risiko en kan ha. Går en utenfor disse kravene betinger det en avvikssøknad eller 
risikoreduserende tiltak.  
 
 

1.4 DATAGRUNNLAG 
 

På samlingen i Bodø ble de tre alternativene for gang- og sykkeltrafikk gått gjennom og det 
ble sett på krav og behov på disse. Det ble brukt kartgrunnlag for strekningen, samt at 
strekningen ble presentert av prosjektleder og planleggerne.  
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2 IDENTIFIKASJON AV RISIKOMOMENTER 
 

2.1 FREMGANGSMÅTE 
 

Det ble sett på om det var noen risikomomenter knyttet til de ulike alternativene. Deltakerne 
har i samlingen utvidet risikomomentene, både gjennom egne forslag og diskusjon av de som 
var satt opp på forhånd av prosessleder. Momentene som risikoen vurderes ut fra er hentet fra 
gjeldende regelverk dersom en skal tillate sykkeltrafikk i tunnel, slik det fremkommer  i 
håndbok N500 og V122.  Følgende risikomomenter ble sett på: 
 

• ÅDT og tungbilandel 
• Fartsnivå 
• Lys  
• Luftkvalitet 
• Nødsystemer 
• Rekkverk og separasjon  
• Utesone  
• Skilting  
• Høyde  
• Støv  
• Støy   

 
Disse momentene er sentrale i risikovurdering på generelt grunnlag for sykling i tunnel.  Dette 
gjelder for både nye tunneler og eksisterende tunneler.  
 
 

3 VURDERING AV RISIKO  

3.1 FREMGANGSMÅTE 
 

Det ble gjort en vurdering av hvilken risiko som var knyttet til de ulike alternativene i forhold 
til de ulike momentene. Til slutt ble det sett på behov for og krav til eventuelle tiltak for å 
redusere eller minske risikoen som ble funnet i de tre alternativene.  
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3.2 RISIKOBILDE ALTERNATIVENE 
 
Alternativene er satt opp i en felles matrise, og det er satt inn om det er noe risiko knyttet til 
de ulike momentene. I matrisen er det brukt de momentene som gruppen definerte ut fra 
håndbøkenes krav til gang- og sykkeltrafikk i tunnelene.  
 
 
ALT ÅDT 

TA 
FART L   

Y   
S 

L     
U     
F      
T 

N   
Ø   
D 

SEP. UTE-
SONE 

SKILT HØY 
DE 

S       
T       
Ø     
V 

S       
T        
Ø      
Y 

A 
10,5 
GS 

1500-
3000 

25/? 

90 2 
cd 

NO2  

CO2 

Til-
gang 

Ja  
rekk-
verk 

2 g 
stopp 
sikt 

Kryss- 
ings 
punkt  
på veg 

Ok Ja  Vifter  

B 
10,5 
SF 

1500- 
3000 

25/? 

90 2 
cd 

NO2 

CO2 

Til-
gang 

Ja 
sykkel 
felt  

Over- 
gang til 
skulder 

200 m 
til portal  

Kobling 
mot veg 

Ok Ja  Vifter  

C 
EKS 
TUN 
NEL 

0 0 0,5 
cd 

Ok  Be-
hov   

Ok  Kobling 
til eksist 
veg 

Kobling 
til eksis 
veg 

Ok Ja Nei  
vifter? 

TIL-
TAK 

Ok?  

 

Avvik 
søkn 

2 
cd? 

Ok  Krav 
til 
nød 
utr? 

Godkj 
av VD 
over 
2000 
m 

Dyrt, 
standard 
sprang,  

Kryssing   
og 
kobling 
må 
skiltes 
godt  

Ok  V  
a    
s    
k 

Vifter  

Behov  

 
 
Tabell 2:  Risikomatrise alternativene 
 
De ulike momentene vil i det følgende gjennomgås og avklares ytterligere.  
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3.2.1 ÅDT  OG TUNGBILANDEL (TA) 
 
For momentet ÅDT er det en ÅDT på 1500 i vinterhalvåret. I sommerhalvåret dobles denne 
til 3000. Ingen av de nye tunnelene vil derfor ha ÅDT som overstiger 4000, som er kravet i 
ELM-vedtaket av 2014. Som hovedregel skal avlastet veg (eksisterende veg) benyttes til 
gang- og sykkeltrafikk.   
 
Det er i hovedsak sommerturistene som står for økningen i ÅDT, med bobiler, campingvogner 
og annen ferietrafikk det er også på sommeren syklistene kommer. Denne trafikken kan gi 
risiko for syklister da de ikke er kjent på vegene eller i området. De har ikke kjøremønster 
som lokale har, men vil kunne stoppe ofte for å se på utsikt og severdigheter, de kan kjøre 
sakte i perioder og raskere i andre perioder. Dette kan skape farlige situasjoner for andre 
bilister, men også for gående og syklister.  
 
For alternativene A og B – som er nye tunneler, vil ikke ÅDT på 3000 tilsi noe krav om skille 
mellom syklistene og andre kjørende dersom tunnelen er kortere enn 500 meter. Er den 
mellom 500-2000 meter benyttes 10,5GS eller  10,5SF. Tunnelen skal ha samme løsning som 
vegnettet for øvrig. Er tunnelen over 2000 meter skal sykkelløsningen godkjennes av 
Vegdirektoratet. I alternativ C er ikke ÅDT noe problem, da dette innebærer at kun syklister 
skal bruke eksisterende tunneler.  
 
Når det gjelder tungbilandelen er denne beregnet til 25 % med en ÅDT på 1500. Med 
sommertrafikken med en ÅDT på 3000 vil den ikke være på 25 %, men betraktelig lavere. 
Etter håndbokens krav bør det gjøres vurderinger med tanke på å tillate gang- og sykkeltrafikk 
og behov for fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikken om tungbilandelen i eksisterende 
tunneler er større enn 25 %. I henhold til vedtak i ELM i 2014 er ikke tungbilandel noe 
kriterium, kun ordinær ÅDT, slik at for alternativene A og B gjelder kun ÅDT. For alternativ 
C vil tungbilandel og skille mot denne ikke være en aktuell problemstilling da dette 
alternativet innebærer en egen tunnel for syklende.  
 
De eksisterende tunnelene skal kunne benyttes som beredskapstunneler når de nye tunnelene 
ikke kan brukes. I slike tilfeller vil bilistene kanaliseres til de eksisterende tunnelene og 
benytte disse. Det antas at disse tunnelene da ikke blir oppgradert til å gi et sikkert tilbud til en 
blandet trafikk hvor syklister er en del. Det betyr at de eksisterende tunnelene kun kan 
benyttes for syklister dersom det ikke er biler der. Det vil være hendelser av lang varighet som 
tilsier bruk av beredskapstunnelene, slik at dette momentet anses å ha liten risiko knyttet til 
seg og trolig bare bli benyttet i vinterhalvåret. Da anses det ikke å være sykkelturister i dem 
likevel.  
 
Ellers er grensen for NO2-målere på ÅDT 1000 i nye tunneler, dersom de er over 1 km lang.  
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Når det gjelder sykkel-ÅDT bør den være større enn 25 i et gjennomsnittsdøgn for at 
punktene i ELM skal gjelde. ÅDT for sykkel langs E6 i Sørfold er ikke kjent, og må sjekkes 
ut før valg av løsning.   
 
Det vil i disse tilfellene være andre årsaker enn ÅDT og tungbilandel som bestemmer om det 
skal tillates gang- og sykkeltrafikk i Sørfold-tunnelene, og hvilke krav som skal stilles til 
dette. Hovedløsningen er at gang- og sykkeltrafikk skal føres i egen trasé i dagen. Dersom den 
skal gå gjennom de nye tunnelene, er det andre krav som også slår inn og definerer tiltakene 
for å minske eller fjerne risiko med dette. 
 

3.2.2 FART 
 
Farten i de nye tunnelene, samt på vegen vil være satt til 90 km/t. Et slikt fartsnivå vil kunne 
være meget risikabelt for gående og syklister, og det er mulighet for dødelige skader i 
kollisjoner mellom bilist og syklist. Vedtaket fra ELM sier ikke noe om fart, slik at det antas 
at gjeldende regelverk skal brukes i forhold til dette.  Et fartsnivå på 90 km/t tilsier da at det 
må søkes avvik på alternativ A og B, ved at håndbok N500 ikke anbefaler at gående og 
syklende ferdes i tunnel med 90 km/t. 
 
For eksisterende tunneler som gjøres om til gang- og sykkeltrafikk vil fart ikke være noe 
moment, da det kun vil være syklister der.  
 

3.2.3 LYS 
 
Det stilles krav om lysstyrke på 2 cd (Candela). Siden det kun vil være på sommertid det vil 
være syklister i tunnelene, vil kravet være 2 cd hele døgnet, siden det ikke blir særlig mørkt på 
natten om sommeren.  
 
Ved kun biltrafikk i tunnelen stilles det krav om 3 cd i inngangssonens første halvdel, 2 cd i 
indre sone på dagtid, og 1 cd der på natt. Dette ved 80 km/t og med en ÅDT på 2500-4000. 
Kravet til lys i tunnelene for syklende vil således være dekket opp ved å følge de ordinære 
kravene i tunneler der det er blandet trafikk. 
 
For eksisterende tunneler med kun syklende, må det avklares hvilket lysnivå som skal være 
der.  Håndboken sier det skal være belysning og ventilasjon i henhold til gjeldende håndbok 
N500, men dette er i tunneler med blandet trafikk. Rene gang- og sykkeltunneler sier 
håndboken ikke noe om.  Gruppen mener det bør være nok med 0,5 cd i de eksisterende 
tunnelene der det kun er tillatt for syklende. Trolig kan dette avklares i forbindelse med en 
eventuell avvikssøknad, for de eksisterende tunnelene. Dette må avklares med 
Vegdirektoratet.  
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Lys vil uansett være viktig da den gir god sikt for både kjøretøy og syklister, minsker 
klaustrofobi og gjør endringer i vegbanen synlige.  

3.2.4 LUFT  
 
Det er flere momenter som må vurderes i forhold til å få en god luftkvalitet i en tunnel. For 
disse tunnelene, med en ÅDT på 1500-3000 vil det neppe bety at det blir kø og kødannelser i 
disse. Det er ingen tunneler som er undersjøiske. Det vil derfor ikke være noen stor stigning i 
disse.  
 
Det er bilene i tunnelen som gir endringer i, og bestemmer luftkvaliteten. Eksosen fra bilene 
gir NO og CO. Dette reagerer med luft og gir NO2 og CO2. Alderen på bilene avgjør 
kvaliteten på eksosen, og hvor mye NO og CO som produseres.  
   
CO og NO kan gi luftveisplager og ubehag. Om luften i en tunnel er stillestående (ikke vifter) 
kan dette gi propper med NO. Bilister merker ikke dette, men for (gående og) syklister kan 
dette gi problemer.  
 
For å unngå stillestående luft, og opphopning av NO stiller dette krav til vifter som kan 
drenere luften i tunnelene. I nye tunneler vil det være vifter i henhold til dagens krav. Det vil 
også være målere i nye tunneler som måler nivået på NO2 og styrer viftene gjennom dette. 
Det anses derfor ikke at CO og NO vil gi noen problemer For de eksisterende tuneller vil det 
ikke være behov for vifter, da det ikke skal kjøre biler gjennom tunnelen, kun syklende. Den 
naturlige dreneringen som skjer gjennom vindpådrag utenfor tunnelen vil trolig gi akseptabel 
luftkvalitet i de eksisterende tunnelene.  
 
For tunnelene i alternativene A + B vil håndbokens krav til CO og NO-nivå følges. Siden 
syklende skal ferdes i tunnel som bygges etter dagens krav, vil dette være dekket på den 
måten.  
 
Når det gjelder brannventilasjonen vil denne være i henhold til dagens krav for de nye 
tunnelene. Ved å tillate sykkeltrafikk i de nye tunnelene må det vurderes om det trenges å ta 
ekstra hensyn til denne trafikantgruppen ved dimensjoneringen av brannventilasjonen.  
 
Vifter vil endre temperaturen i tunnelene og gjøre de kaldere og kan gi vindtrykk. Sammen 
med vindtrykk fra store biler kan dette medføre at syklister kan velte. Det anses å være en 
liten risiko for dette i de aktuelle tunnelene. For alternativ C vil det ikke være biler i tunnelen 
når syklistene er der.  
 

3.2.5 NØDSYSTEMER 
 
Med dette menes brannslokkere, telefoner og nødskilting. I eksisterende tunnel vil dette være i 
henhold til dagens krav, slik at for disse vil det ikke være noen risiko knyttet til mengde på 
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disse. For plasseringen vil det kunne være risiko knyttet opp mot tilgangen til nødutstyret. 
Ved å sette opp fysisk skille mellom gang- og sykkelvegen i tunnelen og kjørebanen må det 
sikres at bilistene kommer seg til nødutstyret uten å måtte klatre over rekkverket. Er dette 
høgt eller bredt vil de kunne ha problemer med å komme seg over. Det samme vil gjelde for 
bevegelseshemmede. Det må vurderes om det skal være åpninger i rekkverket, slik at en kan 
komme til nødkiosker og nødustyr. Gjeldende håndbok har ingen løsning i forhold til dette, 
slik at denne må defineres som forslag til ny løsning.    
 
For sykkeltrafikken i de eksisterende tunnelene må det avklares hvilket nødsystem som skal 
være der. Ved å benytte eksisterende tunneler som beredskapstunnel trenges det ikke særlig 
med nødutstyr, da disse tenkes benyttet i nødsfall og med ledebil. For sykkeltrafikken vil det 
derimot bety at det må finnes et visst minimum av nødutstyr i disse tunnelene. Det må 
avklares hvor mange nødtelefoner som trenges, om disse er koblet opp mot VTS fortsatt, om 
det trenges brannslokkere og ledelys. Det kan oppstå hendelser som det ikke blir varslet om. 
Alternativet til nødutrustning i form av telefoner er rutinemessige visuelle kontrollrunder i 
tunnelene på sommerstid.     
 

3.2.6 SEPARASJON MELLOM BILISTER OG SYKLISTER 
 
Som hovedregel skal sykkeltrafikk sluses utenfor tunnelene i en egen trasé i dagen. I tunneler 
med fartsgrense  ≥ 90 km/t bør det ikke være syklende sammen med motorisert ferdsel. Der 
det tillates slik trafikk skal sykkeltrafikken være separert fra annen trafikk i tunneler over 500 
m, jfr vedtaket fra ELM av 2014. Tunneler over 2000 m skal godkjennes av Vegdirektoratet. 
Dette forutsetter at ÅDT for sykkel er høyere enn 25.    
 
For alternativ A og B vil en løsning med separering mellom syklende og øvrig trafikk, slå ut 
for tunneler som er lengre enn 500 meter og opp mot 2000 meter. Disse vil enten ha en 
løsning med profil T 10,5GS, dvs med egen gang- og sykkelveg, eller profil T 10,5SF, dvs 
med sykkelfelt.  For tunneler over 2000 meter skal sykkelløsningen godkjennes av 
Vegdirektoratet. 
 
Utfordringen med gang- og sykkelveg og sykkelfelt-løsning er utenfor tunnelen. Om ikke 
vegen fortsetter der på sammen måte som i tunnelen, kan en få standard-sprang som kan gi 
ulykker. For begge alternativene A og B vil det medføre en separering av syklistene og 
bilistene Det må avklares hvordan særlig sykkelfeltet skal merkes opp. Alternativene er i 
hovedsak malt merking eller rumlefelt. Ved malt merking kan en risikere at bilister utvider sin 
kjørebane og kommer inn på sykkelfeltet, eller bruker dette til forbikjøringer eller for å kjøre 
sakte på. Ved rumlefelt kan det medføre flere fall og velteulykker hos syklister om dette er 
utformet på en måte som syklistene ikke kan håndtere.  
 
For alternativ C er ikke separasjon noe tema, for selve tunnelen. Separasjon kommer først inn 
når det gjelder der hvor syklisten kommer inn på vegnettet utenfor tunnelen. Hvordan dette 
vegnettet er organisert når det gjelder syklende vil ha betydning for hvordan det organiseres i 
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tunnelen, for å unngå store standardsprang. Ved å ha en mest mulig ensartet standard kan en 
redusere antall ulykker.    
 
For sykkeltrafikk i tunneler i forhold til ulykker vet vi lite. Det antas at det skjer en stor grad 
av underrapportering av sykkelulykker. For perioden 1980-2012 var det registrert 37 ulykker 
med syklister i tunnel (Rapport 129, 2012). Av disse var 28 lettere skadd, 8 alvorlig skadd og 
1 drept. Til sammenligning var det 59 drepte personer på sykkel på åpen veg i perioden 2005-
2011 (Rapport 141, 2012). For 2011 var det rapportert 12 dødsulykker med syklister (Rapport 
141, 2012). Det er ikke sagt noe om hvor mange av disse som skjedde i tunnel.  
 
Det er vanskelig å si noe om hvilket ulykkesnivå som det vil bli i en tunnel ved å tillate 
syklister der, all den tid vi ikke har mye historiske data å ta av. Det vi vet er at eneulykker 
dominerer skadeomfanget på sykkelulykker. I eneulykker ligger fall, skliing og velt.  
Kollisjoner skjer i hovedsak mellom bilist og syklist på vei ut fra parkeringsplass, mellom 
sykkel og bil som svinger til høyre og kollisjon i kryss (Bjørnskau, 2005). De fleste skadene 
er små og lite alvorlige.  Aggressive syklister er mer utsatt for skader enn andre, de som 
sykler mye skader seg mere, og menn er mer utsatt enn kvinner. I hovedsak baserer skader 
med syklister seg på uoppmerksomhet fra bilistenes side og uforutsigbarhet i atferd fra andre 
syklisters side (Bjørnskau, 2005).  
 
For tunneler kan det være fall, skliing (grus og sand på vegbanen) og velt. Med separasjon av 
sykkelveg og ordinær vegbane vil det ikke bli så store konsekvenser av et fall eller en velt, 
som det vil bli der det ikke er separert veg. Ved å samle alle syklister i en tunnel, vil det ikke 
bli store skader, om syklistene bare må forholde seg til seg selv og andre syklister. 
 
 

3.2.7 UTESONE 
 
For alle alternativene gjelder at det er utfordringer i forhold til risiko for utesonen.  
 
For alternativ A medfører en gang- og sykkelvegløsning at utesonen ikke henger sammen med 
denne. En løsning i tunnelen skal i utgangspunktet være lik som den på vegen utenfor. Det er 
ikke tenkt gang- og sykkelveg utenfor tunnelen, så syklistene må bruke ordinært vegnett, 
muligens bare med en utvidet skulder. En gang- og sykkelveg i tunnelen innebærer da et 
standardsprang og systemskifte i overgangen til vegen. I tillegg kan det være kryssingspunkter 
hvor en må krysse over til andre siden av vegen for å kunne bruke skulderen, avhengig av 
terrenget vegen er i.  
 
Gang- og sykkelvegen i tunnelen medfører da at det må finnes en overgang mot ordinær veg. I 
henhold til håndbok og normal tilsier det at det skal være en sone med 2 ganger stoppsikt fra 
tunnelportal på veg med 90 km/t før en er ferdig med  gang- og sykkelvegen fra tunnelen og 
er over på ordinær veg, uten å ha fått standardsprang som kan skape ulykker. For alternativ A 
med profil 10,5 GS tilsier dette at det kun er en gang- og sykkelveg i tunnelen. Om skulderfelt 
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er på andre siden av vegen betyr det at syklistene må krysse vegen for å komme dit. Dette 
kryssingspunktet må legges så langt fra portal at det ikke medfører ulykker. Dette tilsier 2 g 
stoppsikt. 
 
Alternativ A vil bli en dyr løsning, ved at gang- og sykkelfeltet må forlenges ut av tunnelen 
og så tilpasses til eksisterende vegnett. Dette betyr også at utgangssonen til tunnelen blir lang, 
noe som koster mere.  
 
Det samme gjelder i forhold til alternativ B, men da for forholdet mellom sykkelfelt og 
sykkelfelt på vegskulder. Sykkelfelt i tunnel etter profil 10,5 SF er 1,25 m, mens felt i skulder 
ofte vil være 1 til 1,5 m. Det må skje en gradvis sammenkobling mellom de enkelte feltene, 
slik at en unngår standardsprang og systemskifte.  Dette kan gjøres i tunnelens overgangssone 
mellom portal og ordinær veg.  Alternativ B har sykkelfelt på begge siden av tunnelen. 
Dersom det ikke er sykkelfelt på begge sider av veg, medfører det samme kryssing og samme 
problematikk som for alternativ A. Er det sykkelfelt på begge sider av vegen medfører det 
gradvis sammenkobling på begge siden av vegen fra tunnelen.    
 
For alternativ C vil det bety at overgangen mellom tunnel og ordinær veg, samt 
tilførselsvegfra hovedveg til tunnelen må hensyntas i forhold til risiko. Stoppsikt til 
kryssingspunkt mot tilknytningsveg må derfor ivaretas.  
 
Felles for alle disse løsningene er at en kan risikere at syklisten kommer brått ut av tunnelen, 
kan bli blendet av lys, kan starte å vingle eller kan velte. Om det ikke er fysisk skille mellom 
den delen av vegen som syklisten bruer og ordinær veg, kan det medføre skader og dødsfall, 
siden dette er veg med 90 km/t.  
 
Det planlegges ikke med utvidet skulder utenfor munningssonen, slik at overgangen mellom 
tunnel og veg må tas i direkte tilknytning til portal. Uansett hvilket profil en velger, må en ta 
hensyn til skjæringer, den risiko som er nevnt ovenfor, samt ordinær møblering i utesonen til 
en tunnel.  
 
 

3.2.8 SKILT 
 
For alternativ A må det skiltes både for syklistene og mot bilene. Skilt må komme så tidlig at 
begge parter rekker å forberede seg. Alternativ A vil ha enveis gang- og sykkelveg i tunnelen 
og det må skiltes tidlig nok til at syklister rekker å krysse vegen på en sikker måte. Det må 
skiltes for endringer i vegen, samt for kryssingspunkter.  
 
For alternativ B må det skiltes i forhold til endring mellom tunnel og veg.   
 
For alternativ C må det skiltes for endring mellom tunnel og veg, samt kobling mot 
eksisterende veg og tilførselsveg der det blir.  
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3.2.9 HØYDE 
Felles for alle alternativene er at det må være en høyde på minimum 3 m i tunneler hvor 
syklister skal ferdes.  Felles for alle alternativene dekkes dette.  
 

3.2.10 STØV 
 
Felles for alle alternativer er at det vil være syklister i tunnelene på sommeren. På sommeren 
er det mindre støv og sand i vegbanen enn om vinteren. Støv og særlig sand kan medføre 
skliing, fall og velt hos syklister.  Det vil være mindre støv og sand i eksisterende tunnel, da 
denne ikke vil være i jevnlig bruk vinterstid etter at de nye tunnelene er kommet på plass.  
 

3.2.11 STØY 
 

Bruk av vifter i tunnelen medfører at det kan bli vanskelig å høre kjøretøyene. Samtidig vil 
støy fra kjøretøyer i tunnel være vanskelig å detektere retning på da støyen ofte vil gi et 
sammenhengende støybilde gjennom måten den beveger seg i tunnelen på. Det vil kunne bli 
hyppigere bruk av vifter i alternativ A og B, da kravet til luftkvalitet med syklister vil være 
høyere enn bare for kjøretøy.  

For alternativene A og B vil det være krav om vifter i tunnelen i henhold til gjeldende normal. 
For alternativ C er det usikkert om det kan settes noe krav til vifter i tunnelen, all den tid den 
kun skal brukes av syklister. Dette må avklares.   

 

4 FORSLAG TIL TILTAK ETTER RISIKOBILDET 
 

4.1 TILLATE SYKLING ELLER IKKE OG VALG AV ALTERNATIV 
 

For hele strekningen må det avklares om en skal tillate sykling i tunnelene og hvilke tiltak en 
skal iverksette for å gjøre dette så sikkert som mulig. Alle anbefalinger tilsier at der det er veg 
utenfor som kan benyttes, bør denne benyttes til sykling. Siden det er satt opp 2 alternativer 
(A og B) til løsning for de nye tunnelene med enten 10,5GS eller 10,5SF må det avklares om 
en skal tillate sykling i de nye tunnelene eller om en skal gå for alternativ C som innebærer å 
benytte eksisterende tunneler for sykling. Det må derfor velges mellom enten A og B eller C.  
Avklaring av alternativ kan gjøres gjennom lengden og ÅDT på den enkelte tunnel, da det 
etter vedtaket fra ELM settes en grense på 500 meter og 4000 meter.  Etter at det er valgt 
alternativ, må en avklare hva det enkelte alternativ krever av tiltak ellers.  
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4.2 ALTERNATIV A 
 
Alternativ A vil være med separert gang- og sykkelveg i tunnelene. Det vil være det sikreste 
alternativet for syklistene, i de nye tunnelene. Basert på kost/nytte-vurdering i forhold til 
årsdøgntrafikk og at syklistene bare er der om sommeren, anses dette å være det dyreste 
alternativet.   
 
Dersom alternativ A velges, må det avklares løsning for tilgang til nødutstyret for bilistene 
skal være. Ved rekkverk inne i tunnelen vil en få en barriere som må forseres for disse. Det 
foreslås at særlig nisjene kan møbleres slik at det kan være åpninger i rekkverket hvor en få 
tilgang.  
 

4.3 ALTERNATIV B 
 
Dette alternativet anses også trygt for syklistene, sett i forhold til ÅDT. Det vil også være et 
dyrt alternativ, men ikke så dyrt som alternativ A, da det her ikke krever rekkverksløsning i 
tunnelen.  
 
Dersom alternativ B velges, må det avklares hvordan oppmerkingen mellom kjørefelt og 
sykkelfelt skal være.  
 

4.4 FELLES FOR ALTERNATIV A OG B 
 
Dersom alternativ A eller B velges, krever det en avvikssøknad, siden de nye tunnelene har 90 
km/t.  
 
Det anbefales at det uansett sendes en samlet søknad om sykkelløsning på denne strekningen, 
da det antas at det vil være varierende lengde på tunnelene. Tunneler over 2000 m skal uansett 
godkjennes av Vegdirektoratet hva angår sykkelløsning, slik at det bør lages en plan med 
beskrivelse av løsningen for alle tunnelene. Dette bør gjøres uansett hvilket alternativ som 
velges.  
 
For A og B må det også avklares hvordan utesonen skal være, lengde på denne og løsninger 
for  hvordan koblingen mellom hhv gang- og sykkelveg og sykkelfelt og ordinær veg skal 
være.  
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Alternativ A og B vil også gi en del støy fra viftene, og manglende deteksjon av retning på 
kjøretøyene i tunnelen. Dette er mer kritisk for alternativ B, med kjørefelt, enn for alternativ 
A med fysisk skille mot kjørefeltet.   
 

4.5 ALTERNATIV C 
 
Dette vil være det sikreste alternativet da det skal være sykling i de eksisterende tunnelene. 
Avhengig av hvilken sikkerhetsutrustning som vil være der, vil det bli mer sikkert enn å sykle 
i de nye tunnelene. Det vil imidlertid bli standardsprang mellom vegen med biltrafikk og 
tunnelene uten. Dette vil uansett bli det billigste alternativet, i forhold til å benytte de nye 
tunnelene.  
 
Velges alternativ C med å bruke eksisterende tunneler må det avklares hvilket lysnivå som 
skal være der. Det er foreslått 0,5 cd fra gruppa.  
 
Videre krever alternativ C en avklaring av hvilken nødutrustning tunnelene skal ha. Dette kan 
løses ved å ha et minimum med lys og vifter, og rutinemessig visuell kontroll av entreprenør 
for å sjekke om det er hendelser som er skjedd. Det vil derfor ikke være noen som varsles via 
faste telefoner dersom en syklist velter. Alle tunneler er basert på sjølredningsprinsippet, slik 
at dette vil også gjelde her. Det antas at de fleste syklister vil sykle sammen med andre, og at 
det vil være så få tilfeller av enslige syklister, at dette vil være en akseptabel løsning.  
 
Alternativ C må også avklares for koblingen mellom tunnel og tilførselsveg mellom denne, og 
koblingen mot ordinær veg skal være.  
 

4.6 FELLES FOR ALTERNATIV A, B OG C 
 
Felles for alle alternativene er at kryssingspunkter og koblinger mot ordinær veg må skiltes 
godt. Dette for å unngå at risiko knyttet til å komme fra tunnelen til ordinær veg må reduseres.  
Det vil ikke være en sykkel-ÅDT på over 25, slik at det ikke vil være et krav i forhold til 
regelverket med utvidet skulder utenfor munningssonen.  
 
I hovedsak vil de fleste tunnelene hvor det er syklister være eksisterende tunneler, hvor det 
ikke er andre kjøretøy. De tunnelene som det vil være lokal trafikk og blandingstrafikk, vil 
være med trafikktall på mellom 25 og 100 i ÅDT.  Syklistene i tunnelene vil i hovedsak være 
sommerturister, og  kun få treningssyklister.  Antall fast bosatte er lavt, og disse vil være 
innenfor en lav ÅDT – også på sykkel-ÅDT.  
 
I tillegg må det være rutinemessig kosting av tunnelene før sykkelsesongen starter, og kontroll 
av at det ikke blir liggende grus og sand på sykkelveg eller sykkelfelt.    
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5 OPPSUMMERING 
 
Denne rapporten omhandler sykling på E6 i Sørfold på strekningen fra Megården til 
Mørsvikbotn. På strekningen er det tunneler som skal opprustes i henhold til krav i 
tunnelforskriften. Det er vedtatt at det er billigere å bygge nye tunneler på strekningen, både 
for å erstatte de eksisterende og noen nye. På strekningen er det også syklister på sommeren, 
og det er ønsket å finne en løsning for disse i forhold til denne oppgraderingen.  
 
Det er satt opp 3 alternativer for løsning for syklistene. Alternativ A med sykling i de nye 
tunnelene, basert på profil 10,5GS, med separert gang- og sykkelveg i tunnelen. Alternativ B, 
også med sykling i de nye tunnelene, men da basert på profil 10,5SF, med sykkelfelt separtert 
med merking. Alternativ C er sykling i de eksisterende tunnelene.  
 
Det er gjort en risikovurdering av momenter knyttet til alle alternativene. Hensikten med 
risikovurderingen er å gi bistand til valg av alternativ på selve sykkelløsningen samlet.     
 
Basert på denne må det velges alternativ, samt at hver alternativ har sine risikomomenter som 
må avklares. Det anbefales en felles oversikt av alle tunnelene, med en plan for hvordan 
sykkelløsningen skal være. Denne sendes til endelig godkjenning i vegdirektoratet, enten 
samlet for alle eller kun for de tunneler hvor dette er et krav.  
 
Trolig kan valg av alternativ variere fra tunnel til tunnel, alt etter hvilken lengde denne har. 
Dette vil stille store krav til sikringstiltak. Ikke minst i forhold til kobling mellom tunnel og 
ordinær veg for å gjøre overgangene sikrest mulig.   
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