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1.  Innledning  
 

Statens vegvesen region nord er i gang med å planlegge ny E6 mellom Megården og 

Mørsvikbotn gjennom Sørfold i Nordland fylke og har derfor anmodet TOMBON TS-

REVISJONER v/Tommy Bones om å gjennomføre en trafikksikkerhetsrevisjon av 

reguleringsplanen.  

 

Bakgrunnen for ombyggingen er at dagens veg har 16 tunneler som ikke innfrir 

minimumskravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene er smale og strekningen 

har gjennomgående dårlig standard med mange bratte stigninger.  

 

Bestiller av ts-revisjonen er Bjørn Tore Olsen, Statens vegvesen region nord.  

Tommy Bones er revisjonsleder. 

2.  Revisjonsobjekt          

Den nye vegstrekningen er 45 km lang og innbefatter 10 tunneler med en samlet 

lengde på ca 22 km. Veg i dagen går stort sett gjennom ubebygde områder. Navn og 

lengder på tunnelene er oppgitt i tabellen under. Eksisterende E6 på strekningen vil 

bli benyttet som sykkelveg. 

 

1 Megård 1030 6 Bonåsjøen 1240 

2 Gyltvik 3670 7 Stortjønnflåg 1155 

3 Aspfjord/Kalvik 4525 8 Horndal 985 

4 Berrflåg 2355 9 Eiavatn 1685 

5 Sommerset 2920 10 Sildhopen 2345 
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3. Kravdokumenter 

Hensikten med en Ts-revisjonen er å sjekke at veg- og trafikkplaner bygges i 

overensstemmelse med nullvisjonen, kunnskap om trafikksikker veiutforming og krav 

inntatt i vegnormalene og øvrig regelverk.  

Da E6 er en del av det europeiske vegnettet (TEN-T) vil kravene i veg – og 

tunnelsikkerhetsforskriften inngå i revisjonen. 

Oversikten nedenfor viser de kravdokumentene som er benyttet for å sjekke 

grunnlagsdokumentene som er lagt til grunn i denne revisjonen. 

  

Viktigste kravdokumenter / håndbøker som er benyttet i revisjonen: 

01 Håndbok N100 Veg- og gateutforming Svv, 2014 

02 Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder Svv, 2013 

03 Håndbok V120 Premisser for geometrisk utforming av veger Svv, 2013 

04 Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Svv, 2013 

05 Håndbok V122 Sykkelhåndboka Svv, 2013 

06 Håndbok V123 Kollektivhåndboka Svv, 2014 

07 Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater Svv, 2011 

08 Håndbok V134 Veger og dyreliv Svv, 2014 

09 Håndbok V160 Rekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak Svv, 2015 

10 Håndbok V161 Brurekkverk Svv, 2009 

11 Håndbok N200 Vegbygging Svv, 2014 

12 Håndbok N500 Vegtunneler Svv, 2010 

13 Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Svv, 2007 

13 Håndbok R700 Tegningsgrunnlag Svv, 2007 

14 Håndbok V720 Trafikksikkerhetsrevisjoner og –inspeksjoner Svv, 2005 

15 Trafikksikkerhetshåndboka TØI 2012 

16 Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen med  

retningslinjer (vegsikkerhetsforskriften)1 

Samf. dep. 

28.10.2011 

                                                 
1Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen med retningslinjer, gjelder alle 

veger i det transeuropeiske vegnettet i Norge (TEN-T – vegnettet), uansett om det er i 

planfasen, prosjekteringsfasen, under anlegg eller i bruk. 

Forskriften har som formål å bedre trafikksikkerheten gjennom å sette krav til 

sikkerhetsforvaltning av vegnettet, herunder trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalyser, 

trafikksikkerhetsrevisjoner, sikkerhetsrangering av vegnettet og sikkerhetsinspeksjoner. 

Alle vegprosjekter i TEN-T vegnettet skal gjennomgå en trafikksikkerhetsmessig 

konsekvensanalyse og skal angi de trafikksikkerhetsmessige vurderingene som har bidratt til 

valget av den foreslåtte løsningen. 

Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen skal som regel gjennomføres i forbindelse 

med kommunedelplan eller som en del av KU. Dersom det ikke utarbeides kommunedelplan 

for vegprosjektet, må den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen inngå som en del av 

grunnlagsmaterialet for reguleringsplanen.  
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3.1 Minimumskrav som er lagt til grunn i prosjekteringen 

Prosjekteier har valgt å bygge etter dimensjoneringsklasse H3 Nasjonale hovedveger 

med ÅDT<4000 og fartsgrense 90 km/t. Tunnelene bygges i tunnelklasse B med 

tunnelprofil T9,5.   

 

3.2 Tverrprofil 

Vegen bygges med et tverrprofil på 8,5 m med kjørefeltbredder på 3,25 m og 

vegskulder 1,0 m.  Sikkerhetsavstand for denne vegen er 7 meter. 
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3.3 Horisontal- og vertikalkurvatur 

      På fri vegstrekning utformes vegen etter de krav som er gitt i tabellen nedenfor. 

 

  

4.  Grunnlagsmateriale 
 

4.1 Planmateriale 

Nedenfor følger en oversikt over det planmateriale som er lagt til grunn for               

revisjonen. 

 

Planmateriale som er vurdert i forbindelse med ts-revisjonen 

01 C-tegninger plan og profil: 

C001, C002, C003, C004, C005, C006                                              

C007, C008, C009, C010 og C011 

 

20.04.2016 

12.04.2016 

02 F-tegning F001 nn.nn.2016 

 

Plassering av havarinisjer og nødstasjoner i tunnelene er ikke vurdert i denne ts-

revisjonen. Bruk av rekkverk for sikring av påkjøringsfarlige elementer i 

sikkerhetssonen vurderes på byggeplannivå.     
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4.1 Ulykkessituasjonen 

I perioden 2008 – 2015 er det registrert 25 personskadeulykker på strekningen E6 

Megården – Mørsvikbotn. I disse ulykkene ble 5 hardt skadd og 35 lettere skadd. 

Disse fordeler seg på: 

 Ulykker Uhellskode Drept Hardt skadd Lettere skadd 

12 Utforkjøring 0 1 14 

5 Påkjøring bakfra 0 0 10 

3 Møteulykker 0 4 2 

3 Kryssulykker 0 0 6 

2 Andre 0 0 3 

25  0 5 35 
 
 

       Beregning av skadekostnader for strekningen viser: 

- RSK 0,17 mill kr pr km i året (registrerte skadekostnader) 

- NSK 0,51 mill kr pr km i året (normale skadekostnader for vegtypen) 

- FSK 0,47 mill kr pr km i året (forventede skadekostnad før og etter tiltak) 

 

FSK etter ombygging er beregnet til ca 0,3 mill kr pr km i året. De største 

bidragsyterne til denne endringen er bedre linjeføring, etablering av 

sikkerhetssoner langs vegen, økt vegbredde med skulder og reduksjon av antall 

avkjørsler. I beregningen av FSK er det kompensert for tilfeldig variasjon i 

ulykkestallene. 
 

Tabellen nedenfor viser beregnede skadekostnader for strekningen og antall 

drepte/hardt skadde pr år og pr km/år.  

Beregningene er gjennomført med TS effekt 4.1. 

 

 

 

4.2 Trafikkforhold 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2040 er beregnet til 1550 kjøretøyer, herav 29 % tunge. 

Sommertrafikken (SDT) er omtrent det dobbelte, ca 3450 kjøretøyer, med en 

tungbilandel på 22%. I tillegg har vi effekten fergesambandet Bognes - Skarberget og 

Bognes – Lødingen.  

 

4.3 Fravik i planen 

Det foreligger godkjent fravik for T-krysset ved Bonå med for liten sikt mellom 

tunnelåpning og T-krysset. Avstanden fra tunnelåpningen og til midtpunktet av 

krysset skal være minst 2 ganger stoppsikt, dvs. i dette tilfellet 404 m, mens planen 

har 280 m.   
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5.  Revisjonsprosess 
 

Det ble gjennomført åpningsmøte (SKYPE-møte) den 14. mars 2016.  

Følgende deltok: 

Bjørn Tore Olsen, Trond Harborg, Tor Karlsen, Arild Madsen, Knut E. Sjursheim og 

Tommy Bones. 

 

Ts-revisor lager utkast til rapport som oversendes bestiller til gjennomsyn. Bestiller 

gir tilbakemelding på utkast til rapport før den ferdigstilles.   

I følge håndbok V720 er det prosjekteier som skal ta stilling til hvordan påpekte 

avvik, feil og merknader skal følges opp, før prosjekterende gjennomfører 

endringene. Avslutningsmelding (revisjonsskjema) fylles ut og signeres av 

prosjekteier. Prosjekteiers forslag til oppfølging skal forelegges revisor for 

eventuelle kommentarer og underskrift før revisjonen lukkes. Prosjekteier informerer 

deretter den prosjekterende om korrigerende tiltak.  

 

Avsluttende møte ble gjennomført i Bodø den 18. mai 2016. 

Følgende deltok: 

Bjørn Tore Olsen, Knut E. Sjursheim, Tor Karlsen, Arild Madsen og Tommy Bones. 

 

I forbindelse med trafikksikkerhetsrevisjoner av planer benyttes tre begreper: 

 

Avvik: 

Som avvik menes mangel på oppfyllelse av spesifiserte brukskrav, dvs. mangel på 

oppfyllelse av vegnormalenes krav, eller andre lovfestede eller vedtatte krav, som vil 

kunne få vesentlige konsekvenser for trafikksikkerheten. 

 

Avvik kan grupperes i vesentlige eller mindre vesentlige avvik. 

Som vesentlig avvik regnes forhold som har så stor trafikksikkerhetsmessig 

betydning at det bør føre til endringer i planen eller prosjektet med henblikk på å 

fjerne eller redusere problemet. Dersom dette ikke er mulig, må det gjennomføres 

tiltak for å beskytte trafikantene eller på tilfredsstillende måte advare dem om faren. 

Manglende oppfyllelse av vegnormalenes krav på viktige punkter for 

trafikksikkerheten regnes normalt som vesentlige avvik. 

Som mindre vesentlige avvik regnes forhold som har mindre betydning for 

trafikksikkerheten, men som det likevel bør tas hensyn til i det videre arbeid med 

prosjektet. Manglende oppfyllelse av vegnormalens krav på punkter som har mindre 

trafikksikkerhetsmessig betydning regnes normalt som mindre vesentlige avvik. 

Feil:  

Som feil menes manglende oppfyllelse av et tilsiktet brukskrav eller en rimelig 

forventning, innbefattet det som gjelder trafikksikkerhet. Dette innebærer for 

eksempel at et veganlegg som er i samsvar med vegnormalene og er derfor ikke har 

avvik, likevel kan ha feil hvis det ikke fullt ut tilfredsstiller brukernes behov. Valg av 

for lav standard i forhold til tilstøtende veg eller dårlig tilpasning til eksisterende 

vegnett, kan være eksempler på feil som bør rettes på. Ugunstig lokalisering av et 
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gangfelt av et gangfelt i forhold til fotgjengernes gangmønster og mål punkter er et 

annet eksempel.  

Merknad: 

Anmerkning eller merknad brukes som betegnelse på forhold som kan 

dokumenteres å være uheldig med hensyn på trafikksikkerhet, for eksempel faglig 

sett dårlige løsninger eller valg, men som ikke er i strid med normaler og 

retningslinjer. Ny kunnskap som er kommet til etter at normalene ble skrevet, man 

bør ta hensyn til. Normalenes krav eller anbefalinger er heller ikke nødvendigvis 

optimale med hensyn på sikkerhet. 

6.  Revisjonens resultater og anbefalinger 

Nedenfor følger en oversikt over de sikkerhetsmessige forhold som er registrert i 

forbindelse med trafikksikkerhetsrevisjonen.  

1. Kommentar 

Rekkverk vil bli vurdert på byggeplannivå. 

2. Kommentar 

 Havarinisjer og nødstasjoner foran og i tunnelene vil bli vurdert på byggeplan. 

 

3. Merknad 

I tunnelene anbefales det å legge inn en kurve i både for å hindre forbikjøring og for å 

unngå at dagslyset i åpningen forverrer synsforholdene for trafikantene. 

Horisontalkurvaturen bør velges konstant i 2/3 av stoppsikt innenfor og utenfor 

tunnelåpningen.  

  

4. Vesentlig avvik (tegning C002) 

T-kryss og bussholdeplass ved profil 7890 ligger på et høybrekk med radius 7500 m. 

Minimumskravet er 14700 m   

 

Forslag til tiltak 

Vertikalkurvatur i kryssområdet endres. 

 

5. Merknad (tegning C004) 

Nordre ende av ny tunnel (pr 15325) avsluttes med en minimumskurve på 450 m etter 

en rett strekning på nesten 3 km. Dette anses å være det mest trafikkfarlige punktet i 

planen. 

 

Forslag til tiltak 

Vurdere muligheten for å endre kurvaturen inne i tunnelen for å dempe fartsnivået i 

enden av tunnelen. 
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6. Merknad (tegning C004) 

I området 16300 til 16900 er resulterende fall nært null og det er fare for at det kan 

oppstå vannansamling i vegen. 

 

Forslag til tiltak 

Vurder muligheten for å redusere dette problemet. 

 

7. Merknad (tegning C005) 

Ved profil 17580 er det anlagt en avkjørsel i kurve med horisontalradius 450 meter 

      og det er mindre enn 2*Ls til tunnelportal. Det er lagt opp til at sykkeltrafikken 

      skal krysse E6 i denne avkjørselen. 

 

  
 

 

Forslag til tiltak 

Det anbefales ikke at syklistene skal krysse vegen her. Foreslår at det vurderes en 

planskilt løsning for syklistene. Avkjørselen bør flyttes ut av kurven om mulig 

  

8. Merknad (tegning C007) 

Fare for kraftig sidevind på Leirfjordbrua i perioder (pr 27100). Dersom det blir 

behov for å stenge brua i perioder grunnet vindforholdene, bør ikke trafikken bli 

stående i tunnelene. 

 

Forslag til løsning 

Nordgående trafikk bør stoppes før Sommerset tunnel og sørgående nord for 

Bonåsjøen tunnel.  Det bør også finnes snumuligheter. 

9. Vesentlig avvik (tegning C009) 

Ved pr 35400 kobles gammel veg inn på ny E6 med en avkjørsel. Det legges opp til at 

sykkeltrafikken langs den nye traseen vil komme her og må krysse vegen i plan.  

Det er for dårlig sikt i kryssingspunktet.  

 

 
 

Forslag til tiltak 

Avkjørselen flyttes for å få bedre sikt, alternativt bør sykkeltrafikken krysse planskilt. 
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10. Merknad (tegning C011) 

Det er en «knekk» i horisontalkurvaturen mellom gammel og ny veg. 

 

       Forslag til tiltak 

       Dette kan føre til utforkjøringer og bør rettes opp.    

 

11. Avvik (tegning C011) 

Fra T-krysset og fram til sluttpunktet i Mørsvikbotn er det anlagt en gang-/sykkelveg 

innenfor sikkerhetssonen. Når det bygges gang-/sykkelveger langs hovedveger med 

fartsgrense 90 km/t, bør disse legges utenfor sikkerhetssonen. 

 

Forslag til tiltak 

Gang-/sykkelvegen flyttes ut av sikkerhetssonen, alternativt sette opp rekkverk. 

 

12. Merknad (tegning F001) 

Det planlegges å etablere fjellskjæringer 7 meter fra kjørebanekant. Det legges opp 

en jordfylling mot fjellskjæringen med samme nivå som kjørebanen.  

 

Fjellskjæringer anses å være spesielt påkjøringsfarlige og bør ufarliggjøres.  

Jfr HB 101 side 22 og 23. 

«Sikkerhetssonenes bredde settes ut fra trafikkmengde, fartsgrense, kurvatur, avstanden 

til motgående kjørefelt ved bruk av midtdeler og sideterrengets utforming eller innhold. 

Det er viktig at det også gjøres en vurdering av hva som befinner seg like utenfor 

sikkerhetssonen. Der det befinner seg et spesielt farlig faremoment like utenfor 

sikkerhetssonen bør det likevel vurderes å fjerne faremomentet eller sette opp rekkverk 

foran» 

 

Forslag til tiltak 

Det er viktig å ufarliggjøre fjellskjæringene selv om de ligger like utenfor 

sikkerhetssonen. Dette gjøres best ved å legge en jordfylling mot fjellskjæringen. 

Skråningshøyden på jordfyllingen skal være 1,2 meter over vegbanen når 

skråningshellingen er 1:1,5 og 1,6 meter når skråningshellingen er 1:2. Grøftedybden 

skal være 0,3 m, men kan økes til 0,6 m der fartsgrensen er ≤ 80 km/t. 

Se HB 101 Rekkverk side 31 og HB 200 Vegbygging side 67. 

 

7. Oppsummerende og avsluttende merknader 
 

Utkast til rapport ble sendt på høring den 27. april og gjennomgått i avsluttende møte 

i Bodø den 18. mai. Revidert utgave sendes til gjennomsyn den 23. mai. Når partene 

er enig om innholdet, ferdigstilles rapporten av revisjonsleder. 

 

Ts-revisjonen lukkes når revisjonsskjema/avslutningsmelding er utfylt og signert av 

prosjekteier og eventuelt forelagt revisjonsleder til orientering og signering. 

  

Jeg vil da til slutt benytte anledningen til å takke for et utmerket samarbeid gjennom 

hele prosessen og håper mine vurderinger kommer til nytte i det videre arbeide. 

 

Minner om at dette prosjektet skal følges opp med en ts-revisjon på byggeplannivå – 

trinn 3. jfr Vegsikkerhetsforskriftens § 4. 


