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1. Bakgrunn for risikovurderingen 

1.1 Kort prosjektbeskrivelse 

Statens vegvesen er i gang med å regulere ny trasé for E6 gjennom Sørfold i Nordland. 
Dagens 16 tunneler på strekningen mellom Megården nord for Fauske og Mørsvikbotn 
oppfyller ikke kravene for minimum sikkerhetsnivå i tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene 
er smale og strekningen har generelt dårlig standard med dårlig geometri og mange 
stigninger. Sikkerhetsutrustningen i mange av tunnelene er mangelfull. 

Det er gjennomført KVU (konseptvalgutredning) for å utrede løsninger for utbedring av 
vegstrekningen. Regjeringen har bestemt at videre planlegging av ny E6 gjennom Sørfold 
skal ta utgangspunkt i konseptet med ei bru over Leirfjorden og bygging av helt nye 
tunneler. 

Hele vegprosjektet er ca. 45 km langt. Det omfattet i utgangspunktet 11 tunneler med en 
lengde på til sammen nesten 22 km. Det ble gjennomført en risikovurdering for prosjektet 
15/2-2016, dokumentert i rapport datert 8/3-2016.  

2 av tunnelene er senere, pga. geotekniske forhold, omprosjektert og slått sammen til en 
lengre tunnel. Det gjelder tunnelene Aspfjord og Kalvik. Den nye tunnelen (Kvarv-Kalvik) er 
om lag 4,9 km lang. Det er derfor behov for å gjennomføre ei ny risikovurdering for dette 
delelementet. 
 

1.2 Formål 

Tunnelsikkerhetsforskriften av 15.5.2007 omhandler minimum sikkerhetskrav til tunneler på 
riksvegnettet i Norge. Kravene er også innarbeidet i håndbok N500 Vegtunneler (mars 2010). 

For alle tunneler lengre enn 500 meter på riksvegnettet er det krav om at det skal 
gjennomføres en risikoanalyse. Dette gjelder både for planlagte og eksisterende tunneler. 
Formålet med tunnelsikkerhetsforskriften er å gi et minimum sikkerhetsnivå for trafikantene 
ved å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og tunnelinstallasjoner 
i fare, samt gi vern ved eventuelle ulykker. 

Risikovurderingen er gjennomført med formål å oppfylle krav gitt gjennom 
tunnelsikkerhetsforskriften. Risikovurderingen skal synliggjøre de trafikksikkerhetsmessige 
konsekvensene i den foreliggende planløsningen og gi innspill til eventuelle behov for 
ytterligere risikoreduserende tiltak i den videre planleggingen 

I håndbok N500 kapittel 5.2 står det en del sikkerhetsparametere som skal vurderes for en 
tunnel. Dersom tunnelen har et spesielt særtrekk når det gjelder disse parameterne, skal det 
utarbeides en risikoanalyse for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak 
og/eller tilleggsutstyr for å sikre et høyt sikkerhetsnivå i tunnelen. 
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En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkerhet. 
Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (”beste praksis”) og skal være et 
positivt bidrag til å gjøre tunnelene så sikre som mulig. 

Risikoanalysen skal belyse risikobildet, dvs. identifisere uønskede hendelser, årsaker til disse 
og mulige konsekvenser med tilhørende sannsynlighet. 
 

1.3 Risikovurderingsprosess 

Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene v/Bjørn Tore Olsen tok initiativ til å få gjennomført en 
risikovurdering av utkast til reguleringsplan for den planlagte tunnelen. 

Det ble gjennomført en ”HAZID-samling” (HAZard IDentification) torsdag 19. mai 2016 kl. 
09.00-11.30 ved anleggskontoret på Stormyra i Bodø iht. metode beskrevet i kapittel 3 i 
”Veileder for risikoanalyser av vegtunneler” (Vegdirektoratet, oktober 2007). 

Deltakere på HAZID-samlingen: 

Navn Enhet Funksjon 
Knut Sjursheim SVV Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene Prosjektleder 
Bjørn Tore Olsen SVV Prosjekt E6 Sørfoldtunnelene Planprosjektleder 
Ivar Hogstad Salten Brann IKS Avdelingsleder, Forebyggende avd. 
Edward Pegg SVV avdeling Nordland Tunnelforvalter 
Trond Harborg SVV Veg- og transportavdelingen Prosessleder risikovurdering 

 
Rapporten er skrevet av Trond Harborg. 
 

1.4 Metode 

På bakgrunn av sikkerhetsparametre som stigning, lengde, trafikkmengde og type tunnel er 
grov risikovurdering valgt som metode for risikovurderingsprosessen. TUSI-beregninger er 
også utført for tunnelen og foreligger som grunnlagsmateriale. 

En generell metode for risikovurderinger i fem trinn ble brukt. Metoden bygger på HAZID 
(Hazard Identification), som er en etablert metode for kvalitativ risikoanalyse. 

Figuren nedenfor viser de fem trinnene i metoden som ble brukt for å gjennomføre 
risikovurderingen. 
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Figur: Generell metode for risikovurderinger (kilde: Veileder for risikovurderinger i vegtrafikken (Statens 
vegvesen, 2007)). 
 

1.5 Forutsetninger for risikovurderingen av tunnelen 

I arbeidet med risikovurderingen har gruppa tatt utgangspunkt i de foreliggende løsningene 
i reguleringsplanen, vurdert risiko ved disse og foreslått risikoreduserende tiltak som kan 
innarbeides i endelig plan. Tiltakene dreier seg om å optimalisere utformingen av anlegget 
med hensyn til risiko for trafikkulykker med personskade. 

Veganlegget med tunneler blir helt nytt og kan ikke sammenliknes med ulykkesbildet på 
gammel veg. Det gir spesielle utfordringer med hensyn til vurderinger av sannsynlighet for 
uønskede hendelser og bruk av ulykkesstatistikk.  

Risikovurderingen baserer seg på deltakernes kompetanse og erfaringer og diskusjoner i 
gruppa. Gjennom diskusjonene ble det etablert et felles bilde av risiko ved de ulike 
løsningene i prosjektet og dette presenteres i denne rapporten. 
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2. Analyseobjekt og vurderingskriterier 

2.1 Beskrivelse og avgrensing av analyseobjektet 

Kvarv/Kalvik-tunnelen er ca. 4860 meter lang. Tunnelen har stigning på 2 % mot et lite 
høybrekk ca. 250 meter innenfor tunnelåpningen i sørenden, men har for øvrig fall på 1,1 % i 
retning nordover. 

Hele Sørfold-prosjektet omfatter til sammen 10 tunneler etter prosjekteringsendringen. 
Lengden på tunnelene varierer mellom 985 m for den korteste og 4,9 km for den lengste. De 
er planlagt bygd etter tunnelklasse B med tunnelprofil T9,5. 

Veg i dagen er planlagt bygd etter standardklasse H3, som medfører total vegbredde på 8,5 
meter og fartsgrense 90 km/t.  

Sykkeltrafikken er planlagt å benytte eksisterende tunneler når ny veg åpner. De gamle 
tunnelene skal holdes åpne av beredskapshensyn. 

Årsdøgntrafikken i prognoseåret 2045 er beregnet til 1500 kjt/døgn, hvorav 29 % tunge 
kjøretøy. 

 
Figur: Tunnelprofil T9,5 (mål i meter) 
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Oversiktskart over planstrekningen. 
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2.2 Inndeling i elementer 

Gruppa valgte å se på tunnelen som ett avgrenset element. Selve tunnelen med tilstøtende 
vegstrekning umiddelbart utenfor tunnelen utgjør dette elementet. 

 

2.3 Minimum sikkerhetstiltak og spesielle særtrekk 

Håndbok N500 angir tiltak som skal iverksettes som et minimum for å sikre et akseptabelt 
sikkerhetsnivå i alle tunneler på det norske riksvegnettet. I vedlegget i rapporten er vist en 
oversikt over disse kravene med status for tunnelen. 

I vedlegget er også vist oversikt over ulike sikkerhetsparametere med tilhørende status for 
tunnelen. 
 

2.4 Vurderingskriterier for risiko 

Det er ikke gitt eksakte vurderingskriterier for risiko i veg- eller tunnelprosjekter, men en 
risikovurdering gir et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger er sikkert nok og vi kan 
gjøre bevisste valg på hvilken risiko vi tillater. 

Løsningene i planen vurderes i forhold til krav i vegnormalene HB N100 Veg- og 
gateutforming og HB N500 Vegtunneler.  

Til hjelp i vurderingen av risiko identifiseres avvik fra nullvisjonens krav til et sikkert 
vegsystem. Nullvisjonen innebærer at vegsystemet skal utformes slik at det ikke fører til 
drepte eller hardt skadde. Det betyr at nye veger skal utformes ut fra menneskets 
forutsetninger og ha barrierer mot feilhandlinger og alvorlige konsekvenser av disse. Store 
avvik fra nullvisjonens krav fører normalt til høy ulykkesrisiko. 

Nullvisjonens krav til sikre veger: 

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste 
for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi 
trafikantene nødvendig informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til 
ønsket fart gjennom linjeføring, utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å 
handle riktig og vanskelig å gjøre feil. 
 

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen 
skal ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være 
tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. 
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3. Risikovurdering 

Her presenteres trinn 2 og 3 i metoden beskrevet i kapittel 1.4 samlet for å gi et mest mulig 
oversiktlig bilde av gruppas vurderinger. 

3.1 Tunnelen med portalområder 

3.1.1 Identifiserte uønskede hendelser og medvirkende faktorer 

Nr. Uønsket hendelse Medvirkende årsak 
Uh1 Påkjøring bakfra  Bråbremsing  

 Påkjøring av stansede kjt. 
 

Uh2 Møteulykker  Forbikjøring 
 Høy fart/mister kontrollen 
 Unnamanøver pga. gjenstander el. stansede kjt. i 

kjørebanen 
 Nedsatt sikt 
 Glatt vegbane 
 Følgehendelse av utforkjøring (rikosjett) 

 
Uh3 Utforkjøring 

v/portalområdet 
 Glatt vegbane 
 Siktproblemer (tåke, dugg, blending) 

Uh4 Utforkjøring/ 
påkjøring av 
tunnelvegg 

 Unnamanøver pga. gjenstander el. stansede kjøretøy. i 
kjørebanen 
 Illebefinnende el. avsovning 
 Høy fart/mister kontrollen 

 
Uh5 Påkjøring av myke 

trafikanter 
 Trafikanter som har gått ut av bilen 

Uh6 Brann lette kjøretøy  Motorhavari/bensinlekkasje 
 Kollisjon med kjøretøy eller tunnelvegg 

 
Uh7 Brann tunge 

kjøretøy 
 Motorhavari/bensinlekkasje 
 Kollisjon med kjøretøy eller tunnelvegg 

Uh8 Påkjørsel av dyr  Elg 

 

3.1.2 Vurdering av risiko 

Risiko er vurdert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte 
hendelser er gitt en sannsynlighet og en tilhørende konsekvens. På bakgrunn av gitt 
sannsynlighet og konsekvens presenteres hver hendelse i en risikomatrise. Nummereringen 
av hendelsene henviser til tabellen i kap. 3.2.1. 

Risikoangivelsene er gjort på bakgrunn av diskusjoner i gruppa og gruppas kompetanse. 
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Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: 
  
          Tiltak ikke nødvendig     Tiltak skal vurderes 
 
          Tiltak bør vurderes     Tiltak nødvendig 
 
 

En oppsummering av gruppas anslag for frekvenser og konsekvenser av de ulike hendelsene 
gir 0,15 personskadeulykker pr. år for denne tunnelen. Disse fordeler seg med 0,10 ulykker 
med lettere skade og 0,05 ulykker med drepte eller hardt skadde pr. år. 

I utregningen ovenfor er det brukt middelverdier for de ulike frekvenskategoriene: 

Svært ofte = 1 gang pr. år  
Ofte  = 1 gang hvert 6. år  
Sjelden  = 1 gang hvert 50. år  
Svært sjelden = 1 gang hvert 100. år   
 

  

  Uh5 

Uh1, Uh3, Uh4, 
Uh6, Uh7 

Uh8 Uh2 

   

   Svært ofte (årlig)  

Ofte (1 gang hvert 2.-10. år)  

Sjelden (1 gang hvert 11.-100. år) 

Svært sjelden (sjeldnere enn hvert 100. år) 

Lettere skadd Hardt skadd Drept 

Antatt frekvens 

Antatt konsekvens 

Risikomatrise 



10 
 

3.2 Identifiserte særtrekk 

Det er identifisert ett særtrekk ved tunnelen. 

Dette særtrekket er felles for alle de 10 tunnelene og gjelder høy tungtrafikkandel. 
Tungtrafikkandelen er prognostisert til å være 29 % i 2045. Dersom andel tunge kjøretøy er 
større enn 15 % skal den ekstra risikoen og eventuelle behov for å forbedre sikkerheten 
vurderes. 
 

3.3 TUSI-beregninger 

Dataverktøyet TUSI beregner sannsynlighet for personskadeulykker og brann i tunge og lette 
kjøretøy basert på statistikk fra en rekke tunneler. Variablene som legges inn i beregnings-
modellen er antall løp, tunnelprofil, trafikkmengde, lengde, stigning, fartsgrense og 
kurvatur. 

Beregningen er basert på planleggingsdata for tunnelen. De ulike hendelsene er i oversikten 
nedenfor gitt som et gjennomsnittlig antall pr. år. Beregningene er basert på et gjennomsnitt 
av statistiske data over registrerte hendelser i vegtunneler de siste 20-30 år. 

Inngangsdata for TUSI-beregningene:  
ÅDT:    1550 kjt/døgn 
Tunnellengde:  4550 meter 
Tungtrafikkandel:  29 % 
Fartsgrense:   90 km/t 

TUSI-beregningene er utført med tunnellengde 4550 meter i stedet for 4860 meter. Dette 
har ikke vesentlig betydning for resultatene nedenfor. Faren for branntilløp vil øke litt mens 
ulykkesfrekvens (personskadeulykker) vil bli litt lavere, men endringene vil være små. 

TUSI-beregningene gir følgende resultater:  

 Antall hendelser pr. år Tid mellom hver hendelse 
Havari / Kjøretøystopp 30,9 12 dager 
Personskadeulykker 0,065 15 år 
Branntilløp lett kjøretøy 0,018 56 år 
Branntilløp tung kjøretøy 0,017 59 år 
Branntilløp total 0,035 29 år 
Ulykkesfrekvens * 0,025 

*Ulykkesfrekvens = antall personskadeulykker pr. millioner kjøretøykilometer 

Kjøretøystopp betyr normalt at kjøretøyer slipper opp for drivstoff, eller får motorstopp. 
Normalt vil slike hendelser ikke kreve aksjon fra utrykningskjøretøy, men nødvendig 
assistanse avklares med VTS. 

Ulykker med personskader vil kreve innsats fra politi/ambulansekjøretøy. Branntilløp vil 
kreve stenging, utrykning, slokking og eventuelt evakuering av hele tunnelen. 
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3.4 Brannrisiko 

Salten Brann IKS har beredskapsressurser bl.a. i Fauske, Straumen og Innhavet. Det er disse 
som er mest relevante som brannberedskap for Kvarv/Kalvik-tunnelen. Bare Fauske og 
Straumen har røykdykkertjeneste og tankbiler med god vannkapasitet, henholdsvis 12.000 
liter og 3.000 liter. Ressursen på Innhavet har mer karakter av en trafikkhendelsesenhet med 
en viss slokkekapasitet. 

Utrykningstiden til sørenden av tunnelen er beregnet til å være 26 minutter fra Fauske og 16 
minutter fra Straumen. Utrykningstid er tiden fra innsatsstyrken har mottatt første melding 
til den ankommer skadestedet. Teoretiske beregninger avviker ofte fra reelle utrykningstider 
pga. veg- og trafikkforhold på de aktuelle tidspunktene. 

Tunnelene er i tunnelklasse B. Tunneler i denne klassen, og som er lengre enn 1,0 km, skal 
ha ventilasjon dimensjonert for en brann på 20MW.  

Sannsynligheten for brann i tunnelen anses som liten, beregnet i TUSI til om lag én gang pr 
29. år. Tunnelen vil få moderat trafikk (ÅDT=1550), men om sommeren kan trafikkmengden 
bli oppimot fordoblet i ferietiden. Trafikken kan også i perioder komme mer puljevis pga. 
trafikk fra ferjene Lødingen-Bognes og Skarberget-Bognes. 

Vi har ikke kunnskap om unormalt stor mengde med transport av farlig gods. Vi kjenner til 
at det skjer noe frakt av slikt gods til Tysfjord i forbindelse med prosessverket til The Quartz 
Corp AS på Drag (tidl. Norwegian Crystallites AS) (produksjon av ren kvarts). 

Behovet for slokkevann kan løses ved at det etableres en kum med volum 6 m3 i hver 
tunnelåpning. Et alternativ som bør vurderes er innkjøp av mobil tankvogn til å dekke dette 
behovet. 
 

3.5 Oppsummering av risikoprofil 

Etter gruppas vurdering (kap. 3.1.2) kan det skje ei personskadeulykke ca. hvert 7. år i 
forbindelse med tunnelen, fordelt på ulykke med lettere personskader ca. hvert 10. år og 
ulykke med drepte/hardt skadde ca. hvert 20. år. 

Dette er oftere enn det som TUSI-beregningene i kap. 3.3 viser. Der er frekvensen beregnet 
til at det kan skje ei personskadeulykke hvert 15. år. Det er imidlertid vanlig i slike 
subjektive vurderinger at risikoen vurderes høyere enn hva den statistiske beregningen viser. 

Møteulykker er den mest alvorlige hendelsen som gruppa har vurdert kan skje i tunnelen. 
Årsakene til møteulykker kan være en følge av forbikjøringer eller unnamanøver for å unngå 
gjenstander i kjørebanen eller for å unngå kjøretøy som av en eller annen grunn har stanset i 
kjørebanen. Et annet årsak kan være glatt vegbane i forbindelse med portalområdene og 
overgang mellom veg i tunnel og veg i dagen. Møteulykke kan også oppstå som en 
følgehendelse av at kjøretøy kjører i tunnelveggen og rikosjetterer inn mot møtende 
kjøretøy. Trafikken er imidlertid relativt lav og sjansene for at en slik hendelse skal inntreffe 
følgelig også lav.  
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Ei møteulykke på vegstrekning med fartsgrense 90 km/t vil med svært stor sannsynlighet 
resultere i ei dødsulykke. Nullvisjonen setter grensen ved et fartsnivå på 70 km/t. 
Trafikantene i biler som kolliderer i denne hastigheten vil med 90 % sannsynlighet overleve 
ei slik ulykke så sant de kjører i en ny bil og bruker bilbelte. Ved hastigheter over dette 
synker overlevelsesgraden dramatisk. 
 

4. Gruppas anbefalinger til risikoreduserende tiltak 

Særtrekk:  
Iht. håndbok N500 Vegtunneler er det krav om brannventilasjon på 20 MW i denne tunnelen 
(tunneler lengre enn 1 km). Tunnelen har særtrekk med at tungtrafikkandelen er på 29 %. 
Det skal vurderes tiltak ved tungtrafikkandel > 15 %.  

Det bør vurderes å øke kapasiteten på brannventilasjonen til 50 MW på bakgrunn av dette 
særtrekket. 

Havarilomme:  
Det framkom et ønske fra Salten Brann om at havarilommen utenfor den nordre 
tunnelåpningen ut ifra operative hensyn gjerne kan trekkes litt lenger vekk fra munningen, 
f.eks. om lag 20 meter lenger nordover. 

Horisontalkurvatur:  
Håndbok N100 Veg- og gateutforming stiller krav om at horisontalgeometrien bør være 
konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor tunnelåpningen. Dette kravet er ikke oppfylt 
verken i nordre eller søndre tunnelåpning. Kravet er satt for at bilføreren ikke skal ha behov 
for å korrigere kursen men kunne holde konstant rattutslag i portalområdet, som er det 
stedet hvor det generelt skjer flest tunnelulykker. Videre planlegging bør prøve å 
tilfredsstille dette kravet i vegnormalene, eventuelt må det søkes om formelt fravik fra 
kravet. 

Fjernstyrte bommer for stengning:  
Det er ikke krav om å etablere fjernstyrte bommer for stengning av vegen i tunnelklasse B. 
Bommer kan imidlertid etableres etter en nærmere vurdering ut ifra forventet bruksfrekvens. 
Gruppa diskuterte behovet uten å komme fram til noen klar anbefaling. Argumenter for å 
sette opp bommer kan være at tunnelen er forholdsvis lang (4,9 km) og at trafikken 
periodevis kan være større enn det en ÅDT på 1500 tilsier pga. puljevise ankomster ifm. 
ferjetrafikk over Tysfjorden. Det er også betydelig forskjell på sommer- og vintertrafikk på 
denne strekningen. Trafikken om sommeren er anslått til 3450 kjt/døgn i maks.måneden i 
2045. 
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Vedlegg: Sjekklister for minimum sikkerhetstiltak og særtrekk 

På de etterfølgende sidene er det vist en oversikt over karakteristika for tunnelen. Oversikten 
gjelder: 

1. Minimum sikkerhetstiltak iht. HB N500 Vegtunneler 
2. Vurdering av spesielle særtrekk iht. tunnelsikkerhetsforskriften 

 

Betydningen av fargekoder er vist i tabellene nedenfor. 

 
Forklaring på fargekodene 
 

 
Oppfølging 

 Ikke avvik 
 

Ikke behov for tiltak  

 Svakhet/mangel,  
mulig avvik 

Bidrag til risiko og kostnader vurderes  

 Avvik fra HB N500 Avviket lukkes ved å oppfylle kravet eller iverksette alternative 
tiltak som gir minst like god sikkerhet 
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Minimum 
sikkerhets-
tiltak  

HB 
N500 
kap. 

 Krav for tunneler i klasse B  
Kvarv/Kalvik 

tunnel 
 Kommentar 

Havarinisjer  4.6.1 Det skal være havarinisjer for 
hver 500 meter Ok  

Nødstasjon 
ved 
havarinisjer 

4.6.3 

Ved havarinisjer skal det finnes 
en nødstasjon som monteres i 
støvtett kiosk med innvendig 
belysning, utstyrt med 
panikkbeslag 

Ok  

Snunisje 4.6.1 
I tunneler med tovegstrafikk skal 
det være snunisjer for hver 2000 
meter 

Ok  

Nødutganger 5.2.1 

Nødutganger er et krav i 
tunnelklasse C (lengde >10 km) 
og klasse D. Avstanden mellom 
nødutgangene skal ikke overstige 
500 meter  

Ikke krav  

Normal-
belysning 10.3.1 Vegtunneler med lengde over 100 

meter skal ha belysning Ok  

Sikkerhets-
belysning 10.3.6 Hver fjerde armatur lyser i min. 1 

time etter at strømmen faller ut Ok  

Ventilasjon 10.4.4 

Tunneler i klasse B med lengde 
over 1 km og ÅDT>1000 skal 
dimensjoneres for en 
brannbelastning på 20 MW  

Ok 

Dimensjonering for 
brannbelastning 50 MW er 
aktuelt pga. høy andel 
tungtrafikk 

Nødstrøms-
anlegg  5.2.2.1 

Utstyr som skal være knyttet opp 
mot avbruddsfri strømforsyning 
(batterier eller aggregat): 
1. Overvåking, styring 
2. Rødt stoppblinkanlegg 
3. Sikkerhetsbelysning 
4. Ledelys for tunnel 
5. Nødtelefon 
6. Serviceskilt 
7. Nødutgangsskilt 
8. Radio- og kringkastingsanlegg 

Ok  

Ledelys for 
tunnel 5.2.2.2 

• Innbyrdes avstand på max. 25 m 
• Skal tennes automatisk ved 
fjerning av brannslokker eller 
alarm fra VTS eller nødstyreskap 
utenfor tunnelen 
• Lysytelse 1800 lumen. 

Ok  
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Minimum 
sikkerhets-
tiltak  

HB 
N500 
kap. 

 Krav for tunneler i klasse B  
Kvarv/Kalvik 

tunnel 
 Kommentar 

Nødutgangs-
skilt og skilt 
som viser 
retning og 
avstand til 
nødutgang  

6.2.2 

Krav for tunneler med alternative 
rømningsveier. 
 
Avstanden mellom skiltene skal 
ikke være lengre enn 25 meter. 

Ikke krav  

Avstands-
markering til 
utgang 

6.2.2 
Dette er et krav for tunneler 
lengre enn 3 km. Skiltet plasseres 
for hver 1000 meter 

Ok  

Nødstasjon – 
utstyr 5.2.2.3 

Hver nødstasjon skal inneholde 
nødtelefon og to brannslokkere. 
Nødstasjoner mellom 
havarinisjene plasseres i skap på 
tunnelveggen 

Ok  

Nødstasjon – 
plassering 5.2.4 

Maksimum avstand mellom hver 
nødstasjon skal være 125 meter i 
tillegg til utenfor hver 
tunnelåpning. I spesielle tilfeller 
250 meter (ved oppgradering)  

Ok Monteres for hver 125 meter 

Slokkevann  5.2.2.4 

Alternative løsninger er:  
• Etablering av egne kummer (ca. 
6 m3) i tilknytning til 
drenssystemet 
• Tankvogn med tilstrekkelig 
kapasitet (minimum 6 m3)  
• Slokkevannsreservoar ved 
lavbrekk 

Ok 

Etablering av reservoar med 
kapasitet 6 m3 ved hver 
tunnelåpning ev. tankvogn. 
Avklares nærmere 

Rødt 
stoppblink-
signal  

6.3 
Tunneler skal være utstyrt med 
rødt stoppblinksignal foran 
tunnelåpningene 

Ok  

Fjernstyrte 
bommer for 
stengning  

5.2.2.5 
Eventuelle bommer skal være 
fjernstyrte og ha en kontroll-
funksjon (sensorer eller kamera)  

- Behovet for bommer 
vurderes nærmere 

Kjørefelt-
signaler 6.3  Ikke aktuelt  

Video-
overvåkings-
system 

5.2.2.6 
Krav til ITV-overvåking i 
tunneler > 3 km og > 2000 
kjøretøy pr kjørefelt 

Ikke krav  

Kommunika-
sjons- og 
kringkastings-
anlegg  

5.2.3 

Tunneleier har ansvar for å 
etablere videreformidling av 
nødkommunikasjon og 
kringkasting i alle tunneler lengre 
enn 500 meter  

Ok  
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Minimum 
sikkerhets-
tiltak  

HB 
N500 
kap. 

 Krav for tunneler i klasse B  
Kvarv/Kalvik 

tunnel 
 Kommentar 

Mobiltelefon 5.2.3.4 Avklares med 
mobiltelefonoperatørene Ok Tilrettelegges for 

mobiltelefon 

Høydehinder  5.2.2.7 Det er krav om høydehinder 
(avviser) i alle tunnelklasser Ok  

 
 
 

 
Vurdering av spesielle særtrekk ved Kvarv/Kalvik tunnel 

 
 
Sikkerhetsparametere  

 
Status tunnelen 

 
Kommentar 

Tunnellengde 4855 m  
Antall løp 1  
Antall kjørefelt 2  
Tverrsnittsgeometri T9,5  
Stigning 0,5 – 1%  
Kurvatur Horisontalradius=450 m 

(minimumskurve) i nord. 
Overgangskurve (klotoide) i 
portalområdene 

Krav om fravik fra bør-krav 
(overgangskurver i begge 
portalområdene) 

Konstruksjonstype Fjelltunnel  
Trafikkvolum 1550 (ÅDT) Trafikktall i 2045 
ÅDT sesongvariasjoner 3450 Max.måned i 2045 
Adkomsttid for 
redningstjenestene 

Ca. 30 minutter  

Andel tunge kjøretøy  
(< 15 %) 

29 % i 2045. Synker til 22 % 
i max.måned om sommeren. 
Tallene omfatter alle kjt. 
>5,5m 

Krav om tiltak iht. 
risikovurdering 

Transport av farlig gods Ukjent  
Særtrekk ved atkomstvegene Det er et kryss ca. 400 m 

utenfor søndre tunnelåpning 
og en avkjørsel ca. 270 m 
utenfor nordre åpning 

 

Kjørefeltbredde i tunnel 3,5 m  
Avløp for brannfarlige og 
giftige væsker 

Oppsamlingssystem etableres  

Hastighetsaspekter Fartsgrense = 90 km/t  
Myke trafikanter Nei  
Geografi og meteorologi Intet spesielt  
Kabling 
 

Iht. el-forskrifter  

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord
Veg- og transportavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
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