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2 Bestilling 

2.1 Innledning  

 

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 og som transportåre for å 

binde Norge sammen. 

Strekningen Fauske– Mørsvikbotn i Sørfold kommune inngår transportaksene Fauske 

– Sortland og Fauske – Narvik, og har 25 % tungtrafikkandel. Strekningen er 76 km 

lang og har 16 tunneler.  

Tunnelene og mellomliggende vegstrekninger, til sammen 53 km, på E6 fra 

Megården til Mørsvikbotn tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og har i tillegg 

betydelige standardmangler. 

 Det foreligger forskriftskrav om fullverdig 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. 

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

kjørebanebredde 5,5-5,7 meter, som ved siden av trafikksikkerhet utgjør et 

framkommelighetsproblem fordi tunge kjøretøy må kjøre med redusert fart ved 

møtende trafikk. 

2.2 Bakgrunn for konseptvalgutredning og bestillingen fra SD 

Samferdselsdepartementet har i brev av 6. febr.  2014 til Statens 

vegvesen/Vegdirektoratet bedt om at det utarbeides konseptvalgutredninger for 

strekningen E6 Fauske – Mørsvikbotn.  

I brevet fra departementet heter det « For strekningen Megården Mørsvikbotn er det 

behov for å oppgradere flere tunneler. For tunnelprofil i henhold til normalkrav har 

departementet oppfattet det slik at det vil være billigere å bygge nye tunneler. Med 

nye tunneler kan det også være aktuelt med endringer av traseen. I sør dreier det 

seg først og fremst om mindre endringer, mens i nord kan en større omlegging 

være aktuelt. Sørlig avgrensning avklares gjennom prosjektplanen. En slik 



Utfordringsnotat KVU E6 Fauske – Mørsvikbotn.  

 

 

 

5 

omlegging kan gi 8 km kortere E6, og samtidig fjerne flere lange stigninger. Dette 

reiser konseptuelle problemstillinger som må belyses i KVUen.» 
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2.3 Situasjonsbeskrivelse  

2.3.1 Geografi 
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KVU – området ligger i Sørfold og Fauske kommuner med hovedtyngden i Sørfold 

kommune, se kart.  Området begrenses i øst av fjellmassivene mot svenskegrensen, 

i nord mot Kråkmofjellet og i sør mot Saltenfjorden. Rago nasjonalpark ligger i øst 

like utenfor planområdet. Med unntak av Fauske og Straumen er området 

spredtbygd. Kulturlandskapet preges i sør av store landbruksområder 

(Fauskemyrene).  Ellers er de bebodde arealene stort sett småskala 

landbrukslandskap rundt til fjordsystemene. 

2.3.2 Befolkning  og næringsliv 

Fauske sentrum og Straumen, kommunesentret i Sørfold, er de større 

tettbebyggelsene i området. Røsvik  Megården, Kvarv, Kobbelv og Mørsvik er mindre 

bygdelag. I området Fauske-Straumen er landbruket viktig næringsvei.  Ved 

Straumen ligger Elkem – Salten smelteverk, som er Sørfold kommunes største 

arbeidsplass med 120 ansatte. I tilknytning til verksområdet ligger et større 

næringsområde med et titalls industrielle bedrifter bl.a. annet smoltanlegg. Det er 

tre større kraftverk i området.   

I geografisk utstrekning er Sørfold nest størst av de ni Salten-kommunene, men av 

regionens 77.300 innbyggere, ca 2,5 % i Sørfold. Nær halvparten av kommunens 

1974 innbyggere bor på Straumen, mens bosettingsmønsteret ”på nordsida” er 

svært spredt og utgjør kun 15 % av innbyggerne. 1 av 3 arbeidspendler ut av 

Sørfold. Netto utpendling totalt er på 64 personer, men fra Salten er netto 

innpendling på 9 personer. Daglig pendler 227 personer fra Fauske til Sørfold, mens 

152 pendler motsatt vei. (Kilde: SSB. Alle tall pr 1.10.2010.) 

Fauske kommune har ca 9500 innbyggere hvorav ca 6000 bor i Fauske sentrum. 

Fauske kommune er et viktig trafikknutepunkt i Nordland/Salten. Her møtes rv. 80 

og E6  og  persontrafikk med tog som skal til eller kommer fra resten av Nord Norge 

fordeles her.  

Kommunen har stor egenproduksjon av kraft. SKS (Salten Kraft Samband) er etablert 

med sitt hovedkontor på Fauske. Ellers er næringslivet preget av landbruk, store 

mineralforekomster og offentlig og privat tjenesteyting knyttet til Fauske Sentrum. 

Statistikken viser i følge kommuneplan for Fauske at Fauske er  handelssentrum for 

kommunene Sørfold, Hamarøy og Steigen, samt Tysfjord kommunes sørside. 
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Hamarøy og Steigen kommuner (til sammen ca 4400 innbyggere) nord for 

planområdet hører også til Salten, men har liten pendling mot planområdet. Disse 

kommunene har ikke noe entydig tilknytning til det nærmeste regionale sentret som 

er Fauske. Bodø som fylkessenter er nok like viktig.    

2.3.3 Veg- og tunnellengde 

Kartene og nedenforstående tabell viser en oversikt over strekningen og tunnelene. 

Strekning Lengde, 

km 

Antall 

tunneler 

Samlet 

tunnellengde,  

km 

Fauske – Sommerset 47,2 10 8,6 

Sommerset – Mørsvikbotn 29,0 6 10 

Sum 76,2 16 18,6 

 

2.3.4 Vegens funksjon 

Gjennomgående transport 

E6 Fauske – 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 hovedforbindelsen fra sør til Vesterålen, Sør-

Troms og Lofoten via fergesambandet Bognes – Lødingen. 

Næringstransport til og fra de nordlige landsdeler, 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 forutsigbart.   

E6 inngår også som Ten-T transportåre. 

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 er tilknyttet E6 på strekningen via fylkesvegnettet eller kommunale veger. I 

tillegg er det spredt bolig- og hyttebebyggelse langs E6. 

2.3.5 Trafikk 

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

er 25%. 
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2.3.6 Vegstandard 

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. 

Fem strekninger på til sammen 4700 m har stigning som defineres som flaskehals 

for næringstransport. 

Tunneler 

På delstrekningen 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    
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Geometri, bredde, standard for øvrig 

Kjørebanen er 5,5-5,7m.  Det er usikkert i hvilken grad at tunnelene har 

tilfredsstillende frostsikring i vegbanen. De har ikke tilfredsstillende muligheter for 

å samle opp lekkasjer uhell med miljøproblematisk last. Storparten av tunnelene har 

udekket p-skum som isolering i den grad de har isolering. 
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Vegnormalene angir maksimal stigning i tunnel på 5 %. Krav til stoppsikt tilsvarer 

kurveradius på minimum 520 meter. 10 av tunnelene  oppfyller ikke disse kravene. 

De fleste tunneler (ikke Kobbskartunnelen) er i dag åpne for syklister, men det er 

ingen tiltak for å sikre syklister. 

Tunnelprofil 

Tunnelene har fri høyde 4,2 meter. For nye tunneler er kravet 4,6 m.  

Kjørebanebredde i tunnelene er mellom 5,5 og 5,7 meter.   

Sikkerhetsutrustning /Andre krav 

Tunnelsikkerhetsforskriften stiller en rekke krav, bl. a. til sikkerhetsutstyr. E6 inngår 

som en del av det omfattende nettet i det europeiske Ten-T transportnettverket. 

Norge har forpliktet seg til å oppfylle felles europeiske sikkerhetskrav som gjelder 

for nettverket bl.a. tunneler.  Frist for oppfyllelse av de nye tunnelkravene er 30.april 

2014. Fristen forlenges med fem år, dvs. til 2019, på grunn av stor tunnelmasse.   

Innfasing av nytt nødnett (2015) og DAB, vil kreve ny infrastruktur i form av tekniske 

bygg, kabler osv.  Nye forskrifter knyttet til de elektriske lavspenningsanleggene 

krever utskifting av kabler og lysarmatur i de fleste tunneler. 

2.3.7 Risikovurderinger 

Analyser om samfunnssikkerhet og beredskap (SAMROS) viser at E6 gjennom Sørfold 

er i høyeste risikoklasse basert på risiko for hendelser og mulighet for omkjøring. 

Dersom en tunnel må stenges vil landverts forbindelse gjennom denne delen av 

Nord-Norge bli stengt.  

Den mest aktuelle mulige 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.  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 
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omkjøringen er derfor lite aktuell.  Det er derfor i prinsippet ingen realistiske 

tilfredsstillende omkjøringsmuligheter. 

Omkjøringsrutene er vist på kart nedenfor. 

 

 

 

 

  

 

 

Fauske – Narvik    Fauske – Lødingen 

 

Fra Kobbelv er det omkjøringsmulighet via Bonåsjøen og gamle E6 til Mørsvikbotn. 

Veiens kurvatur og bredde, spesielt på strekningen Kobbelv- Bonåsjøen, gjør at 

dette er  en mulighet bare for mindre kjøretøy. 

2.3.8 Trafikksikkerhet 

En risikoanalyse for tunnelene på strekningen Megården – Berrflåget ble utført i 

2011. De mest sentrale sikkerhetsproblemene er knyttet til kryss i umiddelbar 

nærhet av tunnelene, møteulykker i tunnelene, påkjøring av tunnelvegger og 

tunnelåpninger, brann og påkjøring av myke trafikanter. 

 

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.  

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 av disse ulykkene skjedde i tunnel, med to personer alvorlig skadd og 13 lettere 

skadd.     
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Risikovurderingene som er gjort for tunnelene fra Megården- Sommerset 

konstaterer 8 avvik fra håndbok 21 og 17 særtrekk som øker risikobildet.  

Dødsulykker knyttet til sikkerhetproblemer i tunnelene vil kunne inntreffe ofte (1 

gang hvert 2-10 år)  

3 UTFORDRINGER I KVU-ARBEIDET  

3.1 Sentrale nasjonale føringer og rammer for det aktuelle området  

I NTP 2014-2023 signaliserer regjeringen at de vil utvikle transportsystemet i og 

mellom en rekke navngitte regioner i nord, herunder Bodø- Salten og midtre 

Hålogaland, og regjeringen vil iverksette flere tiltak i perioden for å forbedre E6 som 

en del av transportsystemet i korridoren.   Målstrukturen i NTP legger vesentlig vekt 

på framkommelighet gjennom reduserte reisetider, reduserte avstandskostnader og 

bedre pålitelighet ved siden av 0-visjon for trafikksikkerhet og reduserte 

klimagassutslipp. 

3.2 Utfordringer knyttet til E6 Fauske -Mørsvikbotn som en del av 

transportsystemet i korridor 8 

 

 KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen, godkjent ved brev fra Samferdselsdepartementet 

26.mars 2013, drøfter transportmessige behov og mål i aksene Fauske – Lødingen 

og Fauske – Narvik.  Strekningen Fauske – Mørsvikbotn inngår i de samme aksene. 

De samme behov og mål vil gjelde for denne strekningen. 

 

E6 er en del av det europeiske transportnettverket Ten-T.  Norge har forpliktet seg 

på at tunnelene på dette nettverket skal følge de felleseuropeiske retningslinjer, og 

det gjør at disse kravene må innfris i utgangspunktet innen 2019. 

 

For E6 Fauske- Mørsvikbotn er det strekningen Megården – Mørsvikbotn som har de 

størst utfordringene.  Her utgjør kjørebanebredde i tunneler og stigning de største 

problemene. Ved siden av de trafikksikkerhetsmessige utfordringer dette innebærer, 

gir stigninger redusert kjørehastighet for tunge kjøretøy og redusert forutsigbarhet 

og risiko for uforutsette hendelser ved vanskelige kjøreforhold.  Liten bredde i 

tunnelene gir redusert kjørehastighet for brede og tunge kjøretøy og risiko for 

uforutsette hendelser. 
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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. 

For denne strekningen er de viktigste utfordringer  

 Tilfredsstillende sikkerhet og standard på tunnelene i Sørfold. Jfr Norges 

forpliktelse  til å oppfylle felles europeiske sikkerhetskrav som gjelder for 

Ten- T nettverket bl.a. tunneler 

 Forbedret trafikksikkerhet og redusert risiko for uforutsette hendelser som 

medfører personskader og stengt veg. 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 

konkurransekraften til næringslivet ved å redusere flaskehalser for 

tungtransporten som følger av trange tunneler og lange stigninger. 

 

3.3  Andre samfunnsmessige utfordringer 

Det er avholdt møte om regionale og lokale utfordringer i som må vurderes i 

forbindelse med konseptvalgutredningen. 

Sørfold kommune , i brev av 26. mars framheves at det må taes hensyn til følgende  

 Helhetsvurdering av  infrastruktur sett opp mot lokale behov. I den grad det 

gir ulemper for lokalsamfunn må avbøtende tiltak vurderes. 

 Påvirkning på miljø, landskap og jorbruk må vurderes. Spesiell vekt må 

legges på steindeponi utforming og plassering 

 Interne transportbehov i kommunen ved ulike konsepter – spesielt 

arbeidsreiser og skoleskyss 

 Næringsutvikling,  næringslivets transportbehov og reieselivsperspektivet  

Kommunen framhever videre at det vil være mest naturlig å avgrense prosjektet til 

strekningen Megården – Mørsvikbotn, da det her er mest prekært og 

prosjektstørrelsen er viktig for framdrift og økonomisk realiserbarhet. 

Fylkesmannen i Nordland  framhever i brev av 25.mars følgende 

 Fylkesmannen har ingen pågående verneplanprosesser som kommer i 

berøring med de aktuelle traseene, og som følgelig kan få konsekvenser for 

planarbeidet. 
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 en lengre tunnel fra området ved Lakshola i Nordfjord til Sørfjordmo vil kunne 

medføre store landskapsinngrep i Nordfjorden og måtte tilpasses 

Laksågaosen naturreservat.  Før dette alternativet utredes videre bør det 

derfor vurderes om samfunnsnytten,  vil oppveie konsekvensene for 

naturmangfoldet i området (inkludert landskapsverdiene). 

 I den grad det legges opp til at aktuelle trasealternativer skal kunne avklares 

på kommuneplannivå, vil det være nødvendig at disse er tilstrekkelig utredet 

som grunnlag for dette.  

 Om utredningene som skal gjennomføres krever tilleggsregistreringer, må 

bl.a. vurderes utfra hvor de ulike traseene vil komme. I den grad det er 

aktuelt med traseer som avviker i større grad fra eksisterende traseer, bør det 

foretas en vurdering av potensiale for hekkende rovfugl.  

 Som grunnlag for vurdering av landskapsmessige konsekvenser bør det 

videre, på grunnlag av den foreliggende landskapskartleggingen, foretas en 

verdivurdering av de landskapsrommene som aktuelle veitraseer vil komme 

til å berøre. 

Fauske kommune  tar i mail av  9.april opp følgende 

 Utvidelse av planområdet sørover slik at Finneid bru og omlegging av E6 

utenfor sentrum av Fauske kan tas med i denne sammenheng? Fauske 

kommune arbeider med vurdering av om E6 bør legges utenom sentrum. 

 Er det mulig/nødvendig å få omtalt den såkalte Kystveien (Bodø-Steigen over 

Kjerringøy m/ferge) mht omkjøring for E6. 

Kystverket er orientert om arbeidet og at det skal gjennomføres egne møter om 

seilingshøyder ved eventuelt nye bruløsninger. 

 

3.4 Momenter til samfunnsmål  

 

KVU- arbeidet skal avklare hvordan ulike trasevalg for E6 på lang sikt vil oppfylle de 

overordnede samfunnsmål for samfunnsutviklingen og transportsystemene.   

E6 i dette området er eneste veiforbindelse mellom Fauske og Bognes og dermed 

også mellom nordlige del av Nord- Norge og resten av landet.  Lange avstander gjør 

at fly dominerer i persontransport i korridor 8, Bodø- Kirkenes.   
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Med unntak av Ofotbanen, går alt gods på sjø eller veg i denne korridoren.  

Opprusting av kapasitet på Nordlandsbanen gjennom fjernstyring og andre tiltak, 

samt at trenden går i retning av at større deler av  godstransport på sjø fra Bodø og 

nordover nå overføres til vei.  Dette gjør at E6 fra Fauske og nordover må forventes 

å få økt betydning som godstrafikkåre.  25 % av trafikken i dag er godstransport.   

Regjeringens mål for transportsystemet er at det skal være effektivt, tilgjengelig, 

sikkert og miljøvennlig og dekke samfunnets behov for transport og fremme 

regional utvikling.  Ved siden av trafikksikkerhet og miljø og helse, skal 

transportsystemet gjennom reduserte avstandskostnader og framkommelighet bidra 

til å styrke konkurransekraften i næringslivet og opprettholde hovedtrekkene i 

bosettingsmønstret. (Målene for transportpolitikken i nasjonal transportplan 2014-

2023.) 

 

Samfunnsmålet kan utformes slik 

E6 Fauske - Mørsvikbotn skal i 2040 ha et transportsystem som knytter landsdelen 

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

Innen 2025 skal strekningen oppfylle europeiske sikkerhetskrav for vegtunneler. 

3.5 Tematisk avgrensning  

Den tematiske avgrensingen i konseptvalgutredningen for strekningen E6 Fauske- 

Mørsvikbotn begrenses til vegtransportsystemet, da det i realiteten ikke er andre 

reelle transportsystem.  Hovedfokuset er tunnelsystemet. 

Viktige momenter i vil være   

 trafikksikkerhet 

 betydningen E6 på strekningen har for næringstransport,  

 tungtrafikkens problemer knyttet til stigninger og smale tunneler,  

 sikkerhetskrav og de risikovurderingene som er foretatt.  

 E6  som internforbindelse i Sørfold kommune.   

Formålet med denne KVU er å gi E6 en standard, også sikkerhets- og 

beredskapsmessig, som er tilfredsstillende. Fauske kommunes innspill om å vurdere 

etablere alternative omkjørings/sikringsveier for E6, vil det ikke være grunn til å 

vurdere videre i denne KVU. 
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3.6 Geografisk avgrensning  

Hovedutfordringene for KVU-området er knyttet til tunnel og vegstandard på 

strekningen Megården - Mørsvikbotn.  Fauske- Megården har i dag vegbredde ca 

7,5 m og i hovedsak tilfredsstillende geometri.   Ut fra de utfordringer og tidsfrister 

som ligger i forhold til tunnelsystemene er det ikke hensiktsmessig å trekke inn 

byproblematikken, noe som er foreslått av Fauske kommune, og som vil bli et av 

hovedtemaene for framtidig E6 gjennom Fauske.  Dette må avklares som en egen 

plan eller del av strekningen Rognan – Fauske.  

Gjennom KVU E6 Mørsvikbotn- Ballangen er det avklart at E6 på sørsiden av 

Kråkmofjellet skal ende i Mørsvikområdet. Planområdets avgrensing i nord må 

settes slik at det gir mulighet til en hensiktsmessig sammenbinding med 

videreføringen nordover mot Ballangen.  Likedan er det hensiktsmessig å sette 

avgrensingen i sør nord for Fauske sentrum; Fauske nord.  

 

3.7 Aktuelle konsepter  

Konseptene baserer seg på vegtransport med spesielt fokus på godstransporten.  

Det er ingen utviklingsplaner, verken regionalt eller lokalt, som tilsier at det må 

planlegges særskilt for større befolkningskonsentrasjoner eller nye  

Fauske NORD 
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transportintensive næringer på strekningen. Den konseptuelle tilnærming vil ha som 

utgangspunkt hovedutfordringene slik de er skissert tidligere og vil basere seg på 

prinsippene i hovedtenkningen i 4 trinns-metodikken  

3.7.1 Konsepter i dagens hovedkorridor 

Dagens trase og tunnelsystem (0 alternativ)  

inkludert en vurdering av  utbedring av sikkerhets- og annen utrustning i tunnelene 

for å  ivareta forskriftskrav og godkjent standard på øvrig tunnelutrustning  

Dagens trase med bygging av nye tunneler  

Opprusting av dagens tunneler vil være krevende trafikkmessig og kostnadsmessig 

siden det ikke er omkjøringsmuligheter.  De vurderinger som er gjort viser at helt 

nye tunneler i dagens korridor vil kunne bygges uten større trafikkmessige 

problemer og tilnærmet til samme kostander som opprusting av dagens tunneler.  

3.7.2 Konsepter med nye korridorer eller kombinasjon av gammel korridor og nye 

korridorer 

Moderen bru- og tunnelteknologi gir muligheter for alternative korridorer som kan 

møte framtidas utfordringer bedre enn den gamle korridoren.  Med tidsperspektivet 

på konseptvalgutredningen må konsepter som baserer seg på slike forutsetninger 

vurderes.    

3.8 Metodikk og verktøy 

En stor del av utfordringene trafikkmessig er knyttet til tunneler, spesielt 

møteproblematikk der hastighetene går ned pga smale kjørebaner og lave høyder, 

vil det bli brukt tilpassede modeller for trafikkantnytte.  De samfunnsøkonomiske 

beregninger gjennomføres i Effekt . Det gjøres en faglig beskrivelse av de ikke 

prissatte virkninger. 

3.9 Grunnlagsdata 

Grunnlagsdata hentes fra eksisterende registre og databaser samt egne 

registreringer gjort i forbindelse med utredning av E6 Megården- Mørsvikbotn 

«Sørfoldtunnelene» 
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4 ORGANISERING AV ARBEIDET  

4.1 Prosjektets organisering og ansvarsfordeling  

KVU-prosessen deles inn i 6 faser – innledende arbeider, behovsanalyse, mål, krav 

konseptutarbeidelse/konseptanalyse  og høring/KS1.  

Dettet notatet inngår i innledende fase for å etablere prosjektet med kartlegging av 

utfordringer  og organisering.  Statens vegvesens kvalitetssystem legges til grunn 

for gjennomføring av KVU-en. 

4.1.1 Fremdrifts- og aktivitetsplan  

 

Fase Måned År Produkt 

1 

 

Mars- 

April 

2014 Utfordringsnotat sendes 

Samferdselsdepartementet 

 

Mai/juni  Samferdselsdepartementet gir endelig 

mandat. 

Mars-

Mai 

2014 Situasjonsbeskrivelse  

2 Mai 2014 Gjennomføring av dialogmøtet. 

Oppdatering av behov  og 

interessenter 

3 Juni 2014 Mål defineres 

4   Utarbeide krav 

5 

 

 

 

 

Mai/sep 2014 Konseptutvikling/Konseptbeskrivelser  

  

Sep/nov 2014 Måloppnåelse 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Andre virkninger  

Okt/nov  Drøfting og anbefaling 

Nov/Des 2014 KVU oversendes Samferdselsdep. 

 Jan -

April 

2015 Høring  

KS1 
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Fase 1 – Innledende arbeider (mars-april 2014) 

I denne fasen utarbeides prosjektstyringsplan og utfordringsnotatet.  

Prosjektstyringsplanen forankres i  Region Nord slik at det er en felles forståelse av 

oppgaven og hvordan denne er tenkt løst. 

Fasen består av interne forberedelser, bl.a. utarbeidelse av kommunikasjonsplan for 

prosjektet og plan for forankring i samfunnet. Videre kartlegges dagens situasjon 

og bemanner opp prosjektet. Arbeidet består av å samle inn grunnlagsdata, etablere 

de forskjellige gruppene i prosjektet og avklare deltakere og ressurser i disse.  

Styringsgruppa godkjenner utfordringsnotat med opplegg, prosjektplan  og 

ressurser 

 

Fase 2 –  Behovskartlegging interessentanalyse og dialogmøte. 

Fauske – Mørsvikbotn inngår som strekning i aksene Fauske – Lødingen og Fauske – 

Narvik i korridor 8.   I forbindelse med KVU E6 Mørsvikbotn- Ballangen, avlevert i jan 

2012, ble det gjennomført interessentanalyser og arbeidsverksted.  De nasjonale og 

regionale behov og interessenter  er sammenfallende for E6 Fauske - Mørsvikbotn.   

I tillegg kommer lokale behov og interessenter for Sørfold kommune.  Det vil være 

nødvendig å oppdatere behov og interessentanalyser samt inkludere Sørfold 

kommunes lokale behov. Dette er delvis gjort i dette notatet.  I stedet for fullt 

arbeidsverksted, ansees det for tilstrekkelig å gjennomføre et dialogmøte med de 

aktuelle interessenter.  Dette ble tatt opp på møte med regionale myndigheter og 

kommunene om utfordringene og det ble gitt tilslutning til et slikt opplegg. 

 

Prosjektgruppa har ansvar for gjennomføring    

 

Fase 3– 4 Mål og Krav 

De overordnede samfunnsmål fastlegges på grunnlag av utfordringsnotatet.  

Strategikapitlet skal med grunnlag i øvrige ajourførte behovsanalyser definere mål 

for effekten/virkningene av tiltaket. 

Krav utformes 
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Styringsgruppa godkjenner forslag til mål og krav og samrår seg med politisk 

samråingsgruppe 

 

Fase 5– Utvikle konsepter og konseptanalyse (april - okt 2014) 

I denne fasen utvikles konseptene som skal vurderes. Referansealternativet (konsept 

0) er dagens situasjon.  

Innspill til mulige konsepter vil komme i dialogmøtet. Videre bearbeiding gjøres av 

prosjektgruppa i samråd med referansegruppa.  

 

Konseptanalyse og måloppnåelse (Aug- nov) 

I hvilken grad konseptene oppfyller mål beskrives og sammenstilles. Styringsgruppa 

tar stilling til hvilke konsepter som skal analyseres videre. 

Drøfting og anbefalinger okt- nov 

De ulike konsepter vurderes opp mot måloppnåelse, samfunnsøkonomisk analyse 

og ikke-prissatte konsekvenser. Et konsept som en antar vil ha liten eller ingen 

virkning på verken samfunnsmål eller effektmål, tas ikke med som alternativ.  

Styringsgruppa konkluderer med anbefaling av konsept, tidsperspektiv for 

gjennomføring og videre planlegging. 

Anbefalingen oversendes samferdselsdepartementet. 

 

Fase 6– Høring og KS1 (jan - april 2015). 
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4.1.2 Organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Referansegruppe opprettes for faglig kvalitetssikring. Politisk samrådingsgruppe 

opprettes for at styringsgruppa kan kvalitetssikre regionale og lokale behov og mål 

og at konseptene oppfattes å fylle disse. 

 

Styringsgruppe  

Regionvegsjef RN, leder 

Strategisjef, RN 

Prosjeksjef RN 

Avdelingsdirektør, Vegavdeling Nordland 

Vegdirektoratet 

 

Prosjektgruppe* 

Prosjektleder fra Statens vegvesen    

Personell fra Statens vegvesen region nord 

Vegdirektoratet 

Sørfold kommune 

Kystverket 

 

Referansegruppe(administrativ) 

Sørfold kommune 

Fauske kommune 

Salten regionråd 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Transportnæring 

Norsk Lastebileierforbund 

Oppdrettsnæring 

Reiselivsnæring 

Nordnorsk Veiforum 

Miljøorganisasjoner 

 

Regional politisk 

samrådingsgruppe 

Fylkesråd for Samferdsel 

Fylkesråd for næring og regional 

utvikling 

Ordfører Sørfold kommune 

Ordfører i Fauske kommune 

Leder Salten regionråd 

Ungdommens fylkesting  

 

Prosjekteier 

Veidirektoratet 
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4.2 Spesielle planutfordringer knyttet til planleggingstiden 

I statsbudsjett for 2014 og i handlingsprogrammene for NTP 2014-17 forutsatt at 

det for Sørfoldtunnelene startes et utredningsarbeid med tanke på bygging av nye 

tunneler/delvis ny trase tidlig i 2014.  

(For noen tunneler er det aktuelt med utbygging av helt nye vegtraséer og/eller tunneler. Her vil det 

bare bli gjennomført mindre tiltak i påvente av at nye traséer/tunneler er på plass. Dette gjelder 

tunnelene på E16 mellom Arna og Voss i Hordaland og på E6 gjennom Sørfold i Nordland, samt noen få 

andre tunneler der det allerede er prioritert midler til nye prosjekter i NTP 2014–2023. For E16 pågår 

arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Arna – Voss og for E6 i Sørfold vil planarbeidet 

starte opp tidlig i 2014. Med bakgrunn i brannen i Gudvangatunnelen på E16 i Sogn og Fjordane i 

sommer har Statens vegvesen igangsatt et arbeid for å se om sikkerheten kan styrkes ytterligere i lange 

tunneler. Det vurderes tiltak både på kort og lang sikt, både i eksisterende og i nye tunneler. Hvilke 

tunneler som skal oppgraderes når, vil framgå av Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 

2014–2017). Ref statsbudsjettetfor 2014 kap 1320 post 30. 

Fram til 2018 legges det til grunn minimumstiltak med hovedvekt på avbøtende 

tiltak som skal sikre et akseptabelt sikkerhetsnivå i påvente av løsninger som 

erstatter dagnes tunneler.  Oppgradering av Sørfoldtunnelene vurderes som kritisk 

med tanke på standard på eksisterende sikkerhets- og styringssystemer.   

Region Nord har lagt til grunn statsbudsjettets tilråding om at Sørfoldtunnelene må 

løses i et eget prosjekt. I handlingsprogrammet er det derfor ikke avsatt midler i den 

ordinære tiltaksliste for tunnelutbedringer i region Nord.  Dersom en ikke får en 

rask beslutning på Sørfoldtunnelene må Statens vegvesen omdisponere midler fra 

det vedtatte handlingsprogrammet/tunnelutbedringsprosjektet i region Nord inn 

mot permanente eller ytterlige midlertidige utbedringstiltak i Sørfold. Planlegging og 

prosjektering bør derfor i KVU være ført så langt at det kan være byggeklart i første 

handlingsprogramperiode for NTP 2018-2027. 

Kritisk for et slikt tidsløp er planprosessene etter plan- og bygningsloven og 

nødvendig detaljeringsgrad for å kunne tilfredsstille kostnadsnøyaktighet for 

budsjettmessig behandling. I møte med regionale og lokale myndigheter om 

utfordringene var planprosessene eget tema.  Det var brei enighet om å utnytte 

handlingsrommet planlovgivningen gir for å effektivisere planprosessen.  En egen 

arbeidsgruppe med representanter for Statens Vegvesen og regionale og lokale 

planmyndigheter lager forslag til planprosessen med tanke på at den kan være 

gjennomført slik at byggestart kan skje i 2018.  Region Nord forbereder planlegging 

og prosjektering parallelt med KVU-arbeidet. 
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Region Nord vil bruke Sørfoldtunnelene som et modellutviklingsprosjekt for 

forkorting av planleggingstiden 

4.3 Medvirkning kommunikasjon. 

Kvu prosessen  gjennomføres i tråd med KVU metodikken for Statens Vegvesen 

Det legges opp til en prosess med brei informasjon og nedvirkning om KVU 

prosessen  

 Egen nettside for prosjektet,  www.vegvesen.no/e6sorfold.  Her legges 

fortløpende ut nyheter om viktige prosesser i prosjektet. 

 Regionale og lokale  myndigheter holdes orientert i egne møter  

o Møte om utfordringsnotat med etter følgende administrativ høring på 

utfordringsnotat 

o Styringsgruppas leder møter politisk samrådingsgruppe  ved 

milpælene 

 Etter samfunnsmål og effektmål er utformet 

 Etter at konsepter er utviklet, men før analyse 

 Etter at samfunnsanalyser er gjennomført, men før konklusjon 

 Brukermedvirkning gjennom dialogmøter  

o Prosjektgruppa sammen med hele eller deler av styringsgruppa 

gjennomfører  

 dialogmøte om behov og mål 

 etter konseptutvikling men før analyser 

 

 

5 Vedlegg  

Bestillingsbrev fra SD  

 Rapporten om Sørfoldtunnelene 

 Brev fra fylkesmannen i Nordland 

 Brev fra Sørfold kommune 

Mail fra Fauske kommune  

 

http://www.vegvesen.no/e6sorfold
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