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  Konsept 0 

Konsept 
0+ 

Opprusting 

Konsept 
0++ 

Utstrossing 

Konsept 1 
Dagens 
korridor 

Konsept 2 
Lang 

tunnel 

Konsept 3 
Bru over 

Leirfjorden 
Kostnader i mrd.             
Megården Mørsvikbotn             
Veg   0 0 0,91 0,35 1,04 
Konstruksjoner portaler 
bruer   0 0 0,98 0,66 1,84 
Fjelltunnel   1,2* 3,7* 3,85 5,94 3,45 
Grunnerverv   0 0 0,01 0,01 0,01 
Usikkerhet   0 0 1,04 1,25 1,14 
Fauske -Megården             
Vei   0 0 0,61mrd 0,61mrd 0,61mrd 
Sum kostnader   1,2mrd 3,7mrd 7,41mrd 8,81mrd 8,07mrd 
              
Samlet lengde km 75 75 75 68 60 64 
Tunnel km 18 18 17 25 29 20 
Vei i dagen km 57 57 58 43 31 44 
Antall tunneler 16 16 14 10 5 11+1** 
Eksist. tunneler som må 
oppgraderes av hensyn 
til dagens bosetting km 0 0 0 0 13 4 
Reisetid Fauske- 
Mørsvikbotn 73 min 73+ min 69 min 48 min 42 min 45 min 

Reduksjon i reisetid   
Litt 

økning*** - 4 min -25 min -31 min -28 min 
Omkjøring   tid 11timer 11timer 11timer 10 min 60 min 10 min 
Prissatte konsekvenser 
netto nytte 0 

Ikke 
vurdert -6100mill -5400mill -5600mill -5600mill 

Netto nytte pr investert 
off. krone 0 

Ikke 
vurdert -1,50 -0,70 -0,70 

 
-0,70 

* usikkerhet i anslag ikke 
vurdert       
**Fv613 ny tunnel 

      *** smalere tunneler 

      
       



 

Aktuelle konsept 
Konsept 0: 
 
Konseptet er sammenligningsgrunnlag for 
andre konsept. Konseptet innebærer 
opprettholdelse av dagens veger, med de 
drifts- og vedlikeholdskostnader som er 
nødvendige for at vegsystemet skal være 
funksjonelt.  
 
Konsept 0 omfatter strekningen Fauske 
Nord – Mørsvikbotn 
 
Lengden er ca 75 km og kjøretid ut fra Vis 
Veg 1:06 timer 
 
 
 
 
Nøkkeldata konsept 0 
E6 Fauske – Mørsvikbotn    75 km 
E6 Samlet lengde tunneler  18 km 
Veg i dagen     57 km 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Konsept 0+: Ivareta sikkerhetsforskrifter innenfor dagens tunnelprofil   
 
I dette alternativet beholdes dagens tunnelprofil og vertikal- og horisontalprofil   på dagens 
veier.   Utrustning i tunnelene oppgraderes i samsvar med forskrifter og inspeksjoner. Legging 
av nytt PE-skum med etterfølgende betongsprøyting vil gjøre tunnelprofilet enda trangere og 
redusere kjørebanebredden og gi ytterligere hastighetsreduksjoner.  I praksis kan dette 
medføre 1 felts vei gjennom tunnelene. 
 
Trafikk kan i anleggsperioden avvikles gjennom tunnelene i en retning om gangen med 
ledebil. 
 
Investeringskostnadene er anslått til 1 mrd. kroner.  
I tillegg kan korte krabbefelt eller breddeutvidelse på korte strekninger i stigningene  gi 
mulighet til å komme forbi saktegående kjøretøy.  4 felt  av 1 km vil koste ca 200 mill.  
 
Tiltakene vil bedre framkommeligheten , bedre trafikksikkerheten, men vil totalt sett ikke gi 
bedre vilkår for framkommelighet og arbeidsmiljø i og med at tunnelene vil bli smalere. Det 
vil ikke gi reduksjon i reisetid, sannsynligvis vil reisetiden øke ved at 
gjennomsnittshastigheten i tunnelene går ned.   
 
Dette konseptet gir ikke bedring i samfunnssikkerhet og beredskap ved at det fortsatt ikke er 
noen reelle omkjøringsmuligheter ved store hendelser.   
 
 
Konsept  0++  Utvide profilet i eksisterende tunneler. 
Alternativet omfatter fjerning av eksisterende installasjoner og vann- og frostsikring, 
utstrossing til tunnelprofil T9,5, havarilommer og tekniske rom, sikring, vann/frostsikring og 
installasjoner. De korteste tunnelene er forutsatt fjernet. 
 
Erfaringer fra lignende prosjekter har vist at det i praksis ikke vil være mulig å strosse ut 
tunnelene når det går trafikk på veiene. Dette må løses ved at det etableres midlertidige ferge-
samband (gjenåpning av fergesambandene  mellom Røsvik og Sommerset og Sommerset og 
Bonåsjøen).  Dette vil bestå i hele utbyggingsperioden på 6 år.  Dette vil være en stor ulempe 
for trafikantene og krevende å gjennomføre. 
 
Korte krabbefelt eller breddeutvidelse på korte strekninger i stigningene vil kunne gi mulighet 
til å komme forbi saktegående kjøretøy. 
 
I dette alternativet beholdes dagens vertikal- og horisontalprofil som ikke er i samsvar med 
dagens vegnormaler . 
 
Kostnadene er anslått til 3,7 mrd (2014 kroner) inkl 1,2 mrd til midlertidig trafikkavvikling 
med ferge. Krabbefelt vil  i tillegg koste 200 mill.   ( 4 felt av 1 km vil koste anslagsvis 200 
mill.) 
 
Tiltakene vil bedre framkommeligheten i tunnelene og  bedre trafikksikkerheten.  Konseptet 
gir ikke bedring i samfunnssikkerhet og beredskap ved at det fortsatt ikke vil være noen reelle 
omkjøringsmuligheter ved store hendelser 



 

Konsept 1: Utbygging i dagens korridor  
 
Konseptet omfatter utbygging av E6 til 
vegnormal standard i dagens korridor og med 
en tunnelstandard som tilfredsstiller 
tunnelsikkerhetsforskriften.  En tunnel blir 
opprustet.  Alle øvrige eksisterende tunneler 
erstattes av nye tunneler.  
 
Omlegginger gjennomføres for å redusere 
andre stigninger, bedre geometri eller gi kortere 
veg. Veglengden vil reduseres med ca  7 km.  
 
De gamle tunnelene beholdes som 
beredskapstunneler og gis en standard at de er 
egnet til å føre trafikk med ledebil. 
 
Sykling vil være tillat i barmarksperioden ved 
at beredsskapstunneler åpnes for sykling.   
Årlig driftskostnad 1,5 mill. 
 
 
 
Nøkkeltall konsept 1 
 

 
 
 
 
 

Strekning Konsept 1 0-alternativ 
Fauske – Mørsvikbotn  
E6 

68 km 75 km 

Samlet lengde tunneler 
E6 

25 km 18 km 

Veg i dagen  43 km  57 km 
Eksisterende tunneler 
som beholdes og 
oppgraderes  av hensyn 
til dagens bosetting 

0 km  

Investeringskostnader 
Standard     90 km/t 
Standard     80 km/t 
 

 
7,41 mrd  
7,36 mrd 

 

Sørfjordmo 

Sommerset 

Megården 



 

Konsept 2: Lang tunnel  
 
I konseptet erstattes eksisterende E6 mellom 
Megården og Sørfjord av to tunneler  på 
henholdsvis 17 og 3,5 km. Ellers er konseptet 
likt konsept 1.  Tunnelnormalene har krav til 
rømningstunnel når lengden er over 10 km. 
Det er derfor forutsatt to tunnelløp på den 
lengste tunnelen. Samlet innkorting i forhold 
til 0 alternativet er 15 km  
 
På grunn av eksisterende  bosetting må 
eksisterende tunneler fra Megården til 
Sommerset opprustes sikkerhetsmessig i 
henhold til tunnelforskriften.  Tunnelene 
mellom Sommerset og Sørfjord beholdes som 
beredskapstunneler, og vil ikke være åpne for 
fri ferdsel. 
 
Sykling tillates ved at beredskapstunnelene 
åpnes for sykling i barmarksesongen.  Årlig 
driftskostnad 1,7mill. 
 
 
 
Nøkkeltall konsept 2 

 
 
 

Strekning Konsept 2 0-
alternativ 

Fauske – 
Mørsvikbotn  E6 

60 km 75 km 

Samlet lengde 
tunneler E6 

29 km 18 km 

Veg i dagen 31 km  57 km 
Eksist.tunneler som 
beholdes/oppgraderes 
av hensyn til dagens 
bosetting  

13 km  

Investeringskostnader 
Standard  90 km/t 
Standard  80 km/t 

 
8,81 mrd  
8,79 mrd 

 

Sørfjordmo 

Sommerset 

Megården 



 

Konsept 3: Bru over Leirfjorden  
 
Konseptet er identisk med konsept 1 fram til 
første tunnel øst for Sommerset.  Denne 
tunnelen blir påkjøring for ny bro over 
Leirfjorden (hengebru ca 800 m).  Fra 
Bonåsjøen følger konseptet eksisterende 
korridor for fv 613 til nord for Eiavatnet og 
videre i ny trase ned til Sildhopen hvor 
konseptet igjen er sammenfallende med 
konsept 1 fram til Mørsvikbotn.   
 
Dette konseptet krever opprusting (inkl 1 km 
ny tunnel ) av fv 613 mellom Elvkroken 
(Kobbelv) og Bonåsjøen (en-felts vei 
m/møteplasser) slik at den kan ta tyngre 
transporter som busser/ trailere).  På grunn av 
eksisterende bosetting i Kobbelv-området må 
to tunneler på gamle E6 opprustes 
sikkerhetsmessig i henhold til 
tunnelforskriften.   
 
Tunnelene mellom Sommerset og Sørfjord 
beholdes som beredskapstunneler, og vil ikke 
være åpne for fri ferdsel. 
 
Sykling kan tillates i barmarksesongen ved at 
beredskapstunnelene åpnes for sykling i 
sommersesongen.  Årlig driftskostnad 1,1mill 
 
Nøkkeltall  konsept 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strekning Konsept 2 0-
alternativ 

Fauske – 
Mørsvikbotn  E6 

64 km 75 km 

Samlet lengde 
tunneler E6 

20 km 18 km 

Veg i dagen 44 km  57 km 
Eksist.tunneler som 
beholdes/oppgraderes 
av hensyn til dagens 
boesetting   

4 km  

Investeringskostnader 
Standard  90 km/t 
Standard  80 km/t 

 
8,05 mrd  
7,91 mrd 

 

Sørfjordmo 

Sommerset 

Elvkroken 

Bonåsjøen 

613 

Megården 



 

Redusert reisetid Fauske - Mørsvikbotn  
Reisetiden skal 
reduseres med 
minimum 
 

0+ 
Sikkerhetsforskrifter 
innenfor dagens 
tunnelprofil 

0++ 
Strossing av 
eksisterende 

tunneler 

1 
Dagens 

korridor  
 

2 
Lang 

tunnel 

3 
Bru over 

Leirfjorden 

Lette kjøretøy 
20 min 

Litt økning -4 min -25 min   
 

-31min -28 min 

Tunge kjøretøy 
24 min 

Litt økning -4 min  -27 min 
  

-35min -31 min 

Rangering 5 5 1 1 1 

 

Bedre regularitet og robusthet 
 0+ 

Sikkerhetsforskrifter 
innenfor dagens 
tunnelprofil 

0++ 
Strossing av 
eksisterende 

tunneler 

1 
Dagens 

korridor  
 

2 
Lang 

tunnel 

3 
Bru over 

Leirfjorden 

Fjerning av lave 
og smale tunneler  

5 1 1 1 1 

Prosentvis 
redusert veglengde 
med stigning > 3,5 
% 

 
0 % 

 

 
0 % 

 

 
43 % 

 

 
70 % 

 

 
73 % 

 

Tunnellengde 18 km 18 km 25 km 29 km 20 km 

Rangering 5 4 2 3 1 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 0+ 

Sikkerhetsforskrifter 
innenfor dagens 
tunnelprofil 

0++ 
Strossing av 
eksisterende 
tunneler 

1 
Dagens 

korridor  
 

2 
Lang 

tunnel 

3 
Bru over 

Leirfjorden 

Mindre enn to 
timer omkjøring 

11 timer 
 

11 timer 
 

10 minutter 
 

1 time 
 

10 minutter 
 

Rangering 5 5 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser 

Prissatte 
virkninger av 
konseptene, 
mill. kr: 

0++ 
Utstrossing 

 
1 

Dagens 
korridor  

 

 
2 

Lang tunnel 

 
3 

Bru over  
Leirfjorden 

 80 km 80km 90km 80km 90km 80km 90km 
Netto nytte  
Differansen 
mellom nytte og 
kostnader, 
nåverdi 

-6100 -6600 -5400 -7000 -5600 -6600 -5600 

Netto nytte pr 
budsjettkrone -1,50 -0,90 -0,70 -0,80 -0,70 -0,90 -0,70 

 

 

 

Ikke prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser 

Fagtema 0 1 
Eksisterende 

korridor 

2 
Lang tunnel 

3 
Bru over 

Leirfjorden 
Landskapsbilde 0 ÷ 0/÷ ÷/÷÷ 

Reiseopplevelse 0 0/+ ÷ + 

Naturmiljø 0 ÷ ÷÷ ÷ 

Kulturmiljø 0 0/÷ 0 0/÷ 

Naturressurser 0 0/÷ 0/÷ ÷ 

Friluftsliv 0 0/÷ ÷ ÷ 

Sum  0/÷ ÷/÷÷ ÷/÷÷ 

Rangering  1 3 2 

De negative konsekvensene innenfor temaet naturmiljø er tillagt størst vekt i summeringen. 
Derfor er dette vegkonseptet rangert som nr. 3. 

 

 
 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region nord

Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-nord@vegvesen.no

vegvesen.no
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