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1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET 
 
Risikovurderingen tar for seg trafikant- og personsikkerhet, samt miljøforhold i 
reguleringsplan for Hålogalandsvegen. Selve planen består av reguleringsplaner for 
strekningen E10 Snubba i Evenes til Gullesfjordbotn, strekningen Rv83 Tjeldsund bru til 
Harstad og strekningen Rv85 Gullesfjordbotn til Sortland. Strekningene er på totalt 159 km. 
Strekningene består av ca 15 km tunneler, en del nye bruer og vegparseller, og utbedring av 
eksisterende vegnett. Planen berører 7 kommuner og to fylkeskommuner. Hele denne 
vegstrekningen samlet kalles Hålogalandsvegen og behandles som en felles samlet plan.  
 
Planforslaget er basert på Konseptvalgutredning for E10/Rv85 Evenes-Sortland, og behandles 
som statlig plan. Hele strekningen er en viktig transportkorridor i regionen. Her er 
transportåre til Lofoten og Vesterålen, gjennom E10 fra Luleå i Sverige til Å i Lofoten. Rv83 
gir forbindelse til Lødingen og E6 via fergesambandet Bognes-Lødingen, samt fra 
Gullesfjordbotn til Sortland. Rv85 gir forbindelse til fra E10 til Harstad.       

 
På strekningen er det varierende trafikk, med både tunge og lette biler. Det er variasjon i 
trafikken i forhold til sommer eller vinter. På vegen i dag går det både lette og tunge kjøretøy. 
Det transporteres farlig gods på vegen, men også fisk som skal sørover. Det foregår stor og 
variert næringstransport på Hålogalandsvegen, og også stor persontransport. Det er en del 
knutepunkter for kollektiv på strekningen. Vegen er av varierende kvalitet, med flere 
flaskehalser og ulykkestrekninger. Dette gir dårlig regularitet, særlig i vintersesongen. I 
tillegg er det en del rasutsatte områder på strekningen.  
 
Gjennom utbedring av Hålogalandsvegen skal det utbedres eksisterende vegnett til H2, H3 
eller H4-standard, bygges nye vegtraseer, nye tunneler og bruer. I tillegg skal det planlegges 
løsninger for gående og sytklende. Det skal utredes videre en del forhold, som 
landskapsanalyse, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Disse 
vil derfor ikke bli gjenstand for en grundig vurdering i denne rapporten.    
 
Hålogalandsvegen er delt opp i handterbare størrelser og hver del er risikovurdert på generell 
basis.  Vegen er delt opp i følgende strekninger: 
 
- Sortland kommune – delkart 1 – Sortland bru-kommunegrense Kvæfjord  
- Kvæfjord kommune – deltkart 2 – kommunegrense Kvæfjord-kommunegrense Lødingen  
- Lødingen kommune – delkart 3.1 – X Kåringen-kommunegrense Tjeldsund  
- Lødingen kommune – delkart 3.2 – Kanstad-Tjeldsund kommune/Sørdalen  
- Tjeldsund kommune – deltkart 4.1 – Sørdalen-Kongsvikdalen  
- Tjeldsund kommune – delkart 4.2 – Kongsvikdalen-Harstad kommune/Hårvik  
- Harstad kommune – delkart 5.1 – Hårvik-Leikvik  
- Harstad kommune – delkart 5.2 – rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru.  
- Harstad kommune – delkart 5.3 – Leikvik-Breivika  
- Skånland kommune – delkart 6 – Tjeldsund bru-Kommunegrense Evenes  
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- Evenes kommune – delkart 7.1 – Flyplassområdet-Dragvik.    
- Evenes kommune – delkart 7.2 – Dragvik-Snubba via Bogen.  

 
Det vises til kapittel 2.1 for nærmere informasjon om hva som skal gjøres på den enkelte 
strekningen.  
 
 

1.2 FORMÅL OG KRAV TIL RISIKOANALYSE 
 

Europaparlamentet Rådsdirektiv 2004/54/EF omhandler minimum sikkerhetskrav til tunneler 
på det transeuropeiske vegnettet  (Tern). I forbindelse med innføringen av dette direktivet i 
Norge er det laget en ny forskrift av 15.5.07 om sikkerhet i vegtunneler 
(Tunnelsikkerhetsforskriften). Kravene er også innarbeidet i revidert utgave av Håndbok 
N500 Vegtunneler.  
 
For alle vegtunneler lengre enn 500 meter på riksvegnettet er det krav om at det skal 
gjennomføres en risikoanalyse. Formålet med direktivet er å gi et minimmum sikkerhetsnivå 
for trafikantene ved å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og 
tunnelinstallasjoner i fare. Samt å gi vern ved eventuelle ulykker. I Håndbok N500 er det 
nevnt en del sikkerhetsparametre som skal vurders for en tunnel. Dersom tunnelen har et 
spesielt særtrekk når det gjelder disse parametrene, 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.  
 
En risikoanalyse gjennomføres for å kunne ta bevisste beslutninger med hensyn til sikkehet. 
Analysen baseres på faglige vurderinger og erfaringer (“beste praksis”) og skal være et 
positivt bidrag til å gjøre vegen og tunnelen så sikker som mulig. Risikoanalysen skal belyse 
risikobildet, dvs indetifisere uønskede hendelser, årsaker til disse og mulige konsekvenser 
med tilhørende sannsynlighet.  Kravet om risikoanalyse på reguleringsplan-nivå er ellers 
hjemlet i Plan- og bygingslovens § 3-1, bokstav h, samt § 4-3.    
 
Formålet med vurderingen er å gi grunnlag for beslutninger på løsninger i prosjektet med 
Hålogalandsvegen.  De valg som gjøres på løsninger for kryssinger, vegstandard osv vurderes 
i forhold til den risiko som vil være for dette, i hovedsak for mennesker. De løsninger som 
anses å gi minst risiko vil velges. Dette må sees i sammenheng med andre forhold som 
økonomi, estetikk, fremkommelighet, miljøforhold og naturgitte forutsetninger. Samtidig blir 
risikovurderingen brukt for å gi ytterligere informasjon om de løsninger som allerede er valgt, 
og for å få en bedre utsjekk av disse.  
 
I vegprosjekter gjør vi en vurdering av risiko, til forskjell fra tunnelprosjekter som medfører 
en risikoanalyse. En risikovurdering er en mer fleksibel og kvalitativ måte å vurdere risiko på. 
For denne reguleringsplanen gjør vi en samlet risikoanalyse, ikke bare analyse for tunnelen 
eller vurdering for veg, som er vanlig.  
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1.3  ORGANISERING AV PROSESSEN 
 
Det er gjennomført en HAZID-samling (hazard identification) med deltakere fra Statens 
vegvesen  og utrykningsetatene den 26.10.2015 i Harstad. På samlingen deltok følgende 
personer som er satt opp i tabell 1. Personene deltok med sine kunnskaper om området som 
veg- og tunnelsystemet skal bygges i og sine fagkunnskaper i forhold til veg- og 
tunnelprosjekter, samt brann. 
 
NAVN REPRESENTERER 

Kjell Agnar Mikalsen  Brannvernleder, Statens vegvesen 

Tom Eriksen Elektro, Statens vegvesen 

Reidar Johansen Planleder, Statens vegvesen 

Mads Tollefsen  Brannsjef, Evenes og Tjeldsund brann 

Erik Schøning Enhetsleder, Utvikling, Lødingen kommune 

Asbjørn Skovro Varabrannsjef, Enhet utvikling, brann 
Lødingen kommune  

Aage Danielsen Stasjonsleder, UNN – ambulanse, ETS og 
Lødingen 

Tor-Erik Lorentzen  UNN – ambulanse, ETS og Lødingen 

Per Erik Rynning Fagkoordinator trafikk, Midtre Hålogaland 
politidistrikt 

Alf Ivan Pettersen Enhetsleder ambulanse sone 7 - Sortland  

Bjørn Samuelsen Harstad brann og redning 

Gunn Schultz Statens vegvesen, prosessleder ROS-analyse 

 
Tabell 1: Deltakere Hazid-samling, Harstad, 26.10.2015 
 
 
Det gjennomføres 5 ulike trinn i prosessen med risikoanalyse. Denne baserer seg på Veileder 
for risikoanalyser av vegtunneler (TS 2007:11), samt Håndbok V721 Risikovurderinger i 
vegtrafikken. Rapporten baserer seg på disse 5 trinnene. I arbeidet har vi også brukt Håndbok 
N500 Vegtunneler, samt gjeldende normaler for veg og vegtilbehør.  
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Figur 1: De 5 trinnene i en risikovurdering og risikoanalyse. 
 
 
 

1.4 VURDERINGSKRITERIER  
 

Det er ikke satt eksakte vurderingskriterier for risiko i veg- eller tunnelprosjekter i Statens 
vegvesen. De valg som gjøres på løsninger er bestemt ut fra flere forhold som standarder og 
normaler, Statens vegvesens 0-visjon og fagkunnskap på hvilke løsninger som er beste valg i 
forhold til omgivelsene de skal fungere i.  
 
Statens vegvesens 0-visjon stiller krav til et sikkert vegsystem. Det skal lede til sikker adferd, 
løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for 
feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert, og invitere til sikker fart 
gjennom utforming og fartsgrenser. Det skal være enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre 
feil.  
 
Om det gjøres feil skal vegens og tunnelens utforming beskytte mot alvorlige konsekvenser av 
feilhandlingene. Vegen og tunnelen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå som er 
tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. Det opereres med 3 ulike nivåer: 

- gående og syklende, maks 30 km/t ved kryssingspunkt 
- sidekollisjoner, maks 50 km/t i kryss 
- møteulykker, maks 70 km/t (ÅDT over 4000 uten midtrekkverk) 
- utforkjøring, maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen) 
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De standarder og normaler vi bygger vegmiljøer etter er basert på denne visjonen. Normalene 
og standardene gir ideelle krav. I de fleste tilfeller må vi også vurdere avvik og fravik fra 
disse. En risikoanalyse kan således gi oss et bedre grunnlag for å vurdere om det vi bygger vil 
være sikkert nok, og at vi gjør bevisste valg av hvilken risiko vi vil tillate.      
 
 
 

2 DATAGRUNNLAG 
 
Det er brukt kartgrunnlag for området med de nye anleggene tegnet inn. Dette er lagt i 
vedlegg 1. Kartgrunnlaget ble på Hazid-samlingen delt opp i handterbare størrelser.  Disse er 
lagt i vedlegg 2.  
 
I tillegg satt deltakerne på samlingen inne med store kunnskaper om området det skal bygges 
på, vegbygging og risikoforhold på vegsystemer. Gruppen hadde kunnskap om trafikkforhold, 
risikoforhold for lignende veg og tunnel-prosjekter, veg og tunneler generelt, samt kunnskap 
om brann og redning. 
 

2.1 BESKRIVELSE AV DE ULIKE KARTUTSNITTENE 
 
Strekningen er delt opp i kartutsnitt, med følgende nærmere beskrivelse av det som skal skje 
på hver del av strekningen. Hver strekning er gått gjennom på Hazid-samlingen dem 
26.10.2015.  
 
- Sortland kommune. Delkart 1. Fra Sortland bru til kommunegrense Kvæfjord. Utbedring 

av eksisterende veg og kryssområder. Tilrettelegging for gang/sykkelveg. 
Breddeutvidelse av vegen fra 7,5 m til 8,5 m. Utbedring av vegskråninger og siktrydding. 

- Kvæfjord kommune. Deltkart 2. Fra kommunegrense Kvæfjord til kommunegrense 
Lødingen. Utbedring av dagens veg og utbedring av kryssløsning Langvassbukt. Ny 
vegløsning Skjellnes-Våtvoll. Ny tunnel Våtvoll-Løbergbukt (Tunnel FG, 1,2 km). 
utbedring av dagens veg videre til Gullesfjordbotn.   

- Lødingen kommune. Delkart 3.1. Fra kryss Kåringen til kommunegrense Tjeldsund.  
Utbedring av dagens veg med omlegging av vegen i Djupfesthamn og Kåringskrysset. 
Vegen omklassifiseres til Rv85. Breddeutvidelse fra 6 m til 8,5 m. Utbedring og heving 
av veg langs havet.  

- Lødingen kommune. Delkart 3.2. Fra Kanstad til Tjeldsund kommune/Sørdalen. 
Utbedring av dagens veg. Ny bru over Botnelva. Ny tunnel Kanstadbotn-Sørdalen 
(Tunnel LP, 10,5 km). Deponi og rasteplass. H3 veg fra Gullesfjordbotn til Lofast-
krysset. 

- Tjeldsund kommune. Deltkart 4.1. Fra Sørdalen til Kongsvikdalen.  Ny vegløsning i 
Fiskfjord, med ny kobling til eksisterende veg. Ny tunnel Norddalen-Kongsvikdalen 
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(Tunnel rX, 6,2 km). Deponi og utfartsparkering.  Opprydding og oppfylling av sår fra 
grustak nært påhugg P og mellom elvene Oselva og Sørdalelva. 

- Tjeldsund kommune. Delkart 4.2. Fra Kongsvikdalen til Harstad kommune/Hårvik. Ny 
bru mellom tunnel rX og ny tunnel gjennom Falkåsen (Tunnel ZÆ, 1,3 km). Ny vegtrase. 
Ny tunnel gjennom Ulvikfjell (Tunnel ØÅ, 2,150 km). Ny vegtraseSæter-Hårvik. Ny 
tunnel gjennom Hårberget (Tunnel AB). Turløype og lysløype med undergang i 
Kongsvikdalen.   

- Harstad kommune. Delkart 5.1. Fra Hårvik-Leikvik til ny tunnel gjennom Hårberget 
(tunnel AB). Ny vegtrase til ny tunnel gjennom Gullberget (Tunnel Dj og jN, ca 5 km) 
Rundkjøring i tunnelen ved Tjeldsund bru.  

- Harstad kommune. Delkart 5.2. Med rundkjøring i tunnel ved Tjeldsund bru.  
- Harstad kommune. Delkart 5.3. Fra Leikvik til Breivika. Justert og utbedret vegtrase.  
- Skånland kommune. Delkart 6. Fra Tjeldsund bru til kommunegrense Evenes. Ny 

vegtrase ved Tjeldsund bru. Utbedring av dagens veg.   
- Evenes kommune. Delkart 7.1. Fra Flyplassområdet til Dragvik. Utbedring av dagens 

veg. Omlegging av flyplasskrysset. 2 alternativer i Dragvik; 1) utbedring av dagens veg 
eller 2) ny tunnel Dragvik-Bogen (Tunnel ST, 3 km). Mulig g/s-veg Bogen-Liland.   

- Evenes kommune. Delkart 7.2. Fra Dragvik til Snubba via Bogen. Ny tunnel Bogen- 
Kleiva (Tunnel WR). Ny øvre trase mot Snubba.  

 

 

3 IDENTIFIKASJON AV SIKKERHETSPROBLEMER 
 

Med sikkerhetsproblemer menes forhold ved vegsystemet som kan gi risiko for uønskede 
hendelser som kan medføre konsekvenser for trafikantene.  Med vegsystemet menes veg, bru 
og tunnel. 
 

3.1 FREMGANGSMÅTE 
 
Det har vært brukt sjekkliste med sikkerhetskritiske forhold og risikofaktorer for dette, samt 
sjekkliste for gjeldende krav til tunneler i klasse A og B. De ulike delene av strekningen er 
vurdert i forhold til disse sjekklistene. Sjekklistene er lagt i vedlegg 3. Deltakerne har 
diskutert hvordan vegsystemet bør bygges for å unngå ulike hendelser. I tillegg har gruppens 
samlede kompetanse på veg og vegforhold blitt brukt.  For å gjøre rapporten mere lesevennlig 
er det ikke tatt med skjema for hver tunnel eller hver vegdel, men dette er sett i sammenheng.   
 

3.2  HVILKE UØNSKEDE HENDELSER KAN SKJE? 
 

Det er vurdert ulike hendelser som satt i tabellen nedenfor. Tabell 2 viser oversikt over 
uønskede hendelser på vegen eller i tunnelen.   



Rapport Risikoanalyse Hålogalandsvegen   8 

 

UØNSKEDE HENDELSER I FORHOLD TIL VEG OG TUNNEL 
NR ELEMENT HENDELSE RISIKO 
1 Tunnel/veg  Påkjørsel bakfra Risiko for tunnel og 

veg 
2 Påkjørsel tunnelvegg/installasjoner Relevant 
3 Møteulykke  Risiko for tunnel og 

veg 
4 Påkjørsel myke trafikanter + dyr Risiko til 1veg 
5 Kollisjon med stein og is Risiko knyttet til 

tunnelene 
6 Portal  Påkjørsel portal Risiko knyttet til 

tunnelene 
7 Utforkjøring mot sideterreng Risiko der det ikke er 

rekkverk 
8 Trafikkulykke i vegbanen  Relevant  
9 Brann  Brann i lett kjøretøy Risiko i tunnelene 
10 Brann i tungt kjøretøy Risiko i tunnelene  
11 Lekkasjer  Farlig gods  Risiko i tunnelene  
12 Vann i vegen Liten risiko på veg 
13 Utenfor tunnel Utforkjøring på veg inn mot tunnelen  Risiko der det ikke er 

rekkverk 
14 Støv  Berøringspunkter  I bebygde områder 
15 Støy  Berøringspunkter  I bebygde områder 
16 Ytre miljø  Biologisk mangfold nært vegen Risiko der det finnes 
17 Friluftsområde nært vegen Kongsvikdalen 
18 Kulturminner nær vegen Skal utredes særskilt 
19 Landbruk nært vegen Skal utredes særskilt 
20 Drikkevann nært vegen som kan forurenses Skal utredes særskilt 
21 Verneplan vassdrag berørt nært vegen Skal utredes særskilt 
22 Geologisk forhold i tilknytning til vegen  Avklares i planfasen 
23 Nedslagsfelt for tunnelvann Til sjø og elv 
24 Utslipp av tunnelvann Til sjø og elv  
25 Salting i vegen og utslipp Kan skje   
26 Opphold Opphold på vegen ved dårlig vær Kan skje 
27 Annet  (sett inn det du mener mangler ovenfor, her) Mulighet for å lande 

helikopter på veg nært 
tunneler ønsket 

 
Tabell 2: Oversikt uønskede hendelser vegene og i tunnelene 
 
 
Som tabellen viser er det knyttet risiko til de fleste områder på vegen eller i tunnelen. risikoen 
er ikke definert på enkelte deler, men sett på generell basis siden dette er en såpass omfattende 
plan. De fleste risikomomenter vil derfor være genrelle og gjelde hele vegsystemet samlet.  
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3.2  MEDVIRKENDE FAKTORER TIL DE UØNSKEDE HENDELSENE 
 

Det vil være ulike medvirkende faktorer til at en uønsket hendelse skjer. Dette  kan være 
uoppmerksomhet hos fører, fører som sovner, fart som ikke er tilpasset vegen og 
vegforholdene, feil feltvalg på vegen, villet handling hos fører (selvdrap), feil på/i vegen eller 
omgivelser (barrieremangler) og så videre. Gruppen har ikke gjort noen vurdering av hvilke 
medvirkende faktorer som er viktigst eller tilstede i hver hendelse, men har tatt utgangspunkt i 
hendelsene og at de kan skje. Den nye vegen blir rettere og med god kvalitet. Dette gir en bra 
optisk linjeføring, små høydeforskjeller, og det blir rekkverk på de utsatte og bratte partiene.  
Tunnelene blir nye. Dette gir også god oversikt for brukerne av vegen, men samtidig øker det 
det generelle risikonivået på vegen der det ikke har vært tunnel før.  
 
 

4 VURDERING AV RISIKO 
 

4.1 FREMGANGSMÅTE 
 

De uønskede hendelsene er vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens av hendelsen på 
veg, bru eller i tunnel. Det er diskutert ulike scenarier på det som kan skje og som kan gi 
risiko. Risikoen er diskutert på generelt grunnlag og ikke spesifikt på hver vegdel. 
Hålogalandsvegen er et stort vegprosjekt og den risiko som er knyttet til veg, bruer og 
tunneler, vil være gjeldene for hele prosjektet.  
 

 

4.2 HELHETLIG RISIKOBILDE 
 

Det er definert et helhetlig risikobilde for alle hendelser som satt opp i tidligere tabell. Da 
dette er et delvis nytt veganlegg, bygd etter dagens gjeldende standard, og som tar hensyn til 
ulykker og hendelser blir dette et forholdsvis trygere anlegg enn i dag.  
 
Dersom tunnelene bygges etter gjeldende standard og maler, og veganlegget også bygges etter 
dagens standard, vil det etter gruppens mening ikke medføre noen utstrakt risiko. Vegen, 
bruene og tunnelene vil da dekke de krav og ønsker som finnes i sjekklistene som er lagt som 
grunnlag for risikovurderingen. Gruppen har definert denne utbyggingen slik at den vil gi en 
bedre ulykkes- og hendelses-situasjon enn ved dagens veganlegg. Dette gjelder for både den 
utbedring av eksisterende veg som skal skje, nye vegtraseer og bruer, samt nye tunneler. 
Vegen anses å bli tryggere enn i dag når den er ferdig. Det blir en mer lettlest og logisk veg, 
samt at tunnelene betyr en forbedring i forhold til rasutsatte strekninger. Det vil bli lettere og 
raskere å komme fram på et slikt nytt vegnett. Samtidig kan dette medføre uønsket fart ved at 
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vegen blir lettere og bedre å kjøre. De tiltak for å kompensere for denne risikoen ligger i 
dagens hånsbok og normal-system.  Dette er under forutsetning av at gjeldende normal for 
veg, bru og tunnel følges.  
Det er noen steder hvor gruppen har sett særskilt risiko som er kommentert særskilt.  
 
Tunnel med rundkjøring ved Tjeldsund bru kan gi utstrakt risiko. Dette er et nytt element i 
regionen, hvor det ikke finnes tunneler med innlagt rundkjøring i dag.  
 
Særlig området rundt Tjeldsund bru på Harstad-siden kan bli forvirrende  med avkjøring til 
eksisterende veg og kobling mot tunnelen.  
 
Tunnelportaler kan komme overraskende på kjørende og må ha god skilting og sikring.   
 
Det vil være deler av strekningen som det vil være fokkskavler og snedrift på. Disse er avklart 
i prosjektet, og det tas hensyn til disse områdene.  
 
Området nært sjøen må løftes for å unngå vann og oversvømmelse av vegen.  
 
 

5 FORSLAG TIL TILTAK 
 
Det forutsettes at vegen, bruene og tunnelene bygges etter gjeldende normal  og som sådan er 
definert i henhold til gjeldende retningslinjer og krav til sikkerhet. Gruppen har derfor  
kommet med en del prinsipper og behov som må gjelde for Hålogalandsvegen, for å 
opprettholde det generelle sikkerhetsnivået.  
 
- Gammel veg må bli beholdt som omkjøringsveg for tunnelene. 
- Slokkevann i tunnelene blir viktig. Dette kan enten ordnes via egne kummer i tilknytning 

til tunnelene, pumpeløsning fra elv eller sjø eller bruk av dreneringsvann. Brannvesenets 
tankvogner vil ikke være nok. 

- Det må lages helikopterlandingsplasser i tilknytning til tunnelene. Her kan snuplasser og 
utkjøringslommer benyttes. 

- Utrykningsenhetene må få opplæring på de nye tunnelene før de åpner. 
- Det må lages beredskapsplasser og kontrollplasser langs vegen. Her kan 

utfartsparkeringsplasser og større avkjøringer benyttes. 
- Alle tunneler bør ha bommer for stengning ved hendelser. 
- Det må være avkjøringsmuligheter langs vegen. Dette for å kunne kjøre ut av vegen og 

slippe forbi utrykningskjøretøyer ol. Det tenkes her på SOS-lommer.  
- Tunnel med rundkjøring ved Tjeldsund bru vil være C-tunnel og må få ITV-overvåkning 

for raskt å kunne detektere hendelser der. Hele denne tunnelstrekningen (Tunnel Dj, jN 
og jj) må defineres som C-tunnel med ITV-overvåkning. 

- Alle tunneler må ha nødnett-tilkobling. 
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- Det er behov for å få en øvingstunnel i nord. I området finnes Nord-Norges brannskole, 
som gir opplæring til brannvensnet. En øvingstunnel vil medføre bedre opplæring for 
disse.  

- Brannvesenet er bekymret for om eget utstyr er nok til å dekke opp for de nye tunnelene 
som kommer, og ber om å få vurdert evt tilskudd til utstyr. (se Rapport nr 228; Tilskudd 
til brannberedskap.. Statens vegvesen, mars 2014)) 

- Det må være mulighet for å melde stengning av vegen i god tid før en kommer til den 
aktuelle vegen som er blitt stengt. 

- Sikkerhetssone og rekkverk må bygges der det er nødvendig. Vegens omgivelser må 
utbedres slik at kanter slakes av, berg fjernes og at det ikke gir økte skader ved 
utforkjøring. 

- Det er sterkt ønsket en 60 sone ved Tjeldsund bru. I tillegg ønskes rundkjøring ved brua.  
- Ønske om utstrakt bruk av variable skilt i tilknytning til tunnelene og Tjeldsund bru for å 

varsle stengninger og omkjøringsmuligheter.  
- Vurdere venteplasser for vogntog i tilknytning til Tjeldsund bru og på begge sider av ny 

tunnel der.  
- Der det er mulig med rumlefelt bør dette benyttes for å varsle bilførere som er på vei over 

vegen. 
- Vegen må vedlikeholdes slik at regulariteten opprettholdes mest mulig.  
- Kryss mellom Hålogalandsvegen og eksisterende veg eller tilførselsveg må kanaliseres.  
- Det bør være overtrykksrom i de lengste tunnelene. 
- Veggrep og friksjon mellom tunnel og veg i dagen må være mest mulig lik.  
 
 
 

6  AVSLUTNING  
 
Det er gruppens mening at denne vegen vil bli bedre etter oppgradering og utbygging. Særlig 
gjelder dette de flaskehalser og ulykkespunkter  som er definert i dag. Vegen blir tryggere, 
enklere å kjøre og gir bedre flyt og regularitet. Samtidig vil vegen bli så bra at noen vil velge 
å kjøre raskere enn ønsket, med medfølgende ulykker og hendelser. Vegen, bruene og 
tunnelene må derfor bygges slik at de kan virke tilgivende for menneskelige feil og 
handlinger.  
 
 
 
 
 
LITTERATUR  
 
Rapport nr 228; Tilskudd til brannberedskap; Til kommuner der tunnel representerer en ekstra 
risiko, Statens vegvesen, mars 2014.   
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Håndbok V721, Risikovurderinger i vegtrafikken, Vegdirektoratet, Statens vegvesen. 
 
Håndbok N500 Vegtunneler, Vegdirektoratet, Statens vegvesen. 
 
Håndbok N511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, Del 1 retningslinjer, Statens vegvesen 
 
TS 2007:11 Veileder for risikoanalyse av vegtunneler, Statens vegvesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDLEGG 

Vedlegg 1: Kartoversikt nye traseer veg og tunneler 
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Vedlegg 2: Kartoversikter over den enkelte trase 
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Vedlegg 3: Sjekklister veg og sjekkliste tunnel 

SJEKKLISTE EKSISTERENDE/PLANLAGT VEG  
IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD 

 
SIKKERHETS-
KRITISKE 
ORHOLD 

RISIKO-
FAKTORER 

SPØRSMÅL BIDRAG TIL 
RISIKO 

1 Logisk og lettlest Kryss, 
på/avkjøringer, 
kurver, gangfelt  

Er vegen forutsigbar for 
trafikantene? 

 

2 Informativ og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking 

Gir vegmiljøet bare 
nødvendig 
informasjon? 

 

3 Invitere til ønsket 
fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde 

Er sikker fart et naturlig 
valg? 

 

4 Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

Kan en feilhandling få 
alvorlige konsekvenser? 

 

5 Fartsnivå tilpasset 
menneskets 
tåleevne 

Gangfelt Er fartsnivået under 30 
km/t? 

 

  
 

Kryss Er fartsnivået over 50 
km/t? 

 

  Veg med ÅDT 
>4000 uten 
midtrekkverk 

Er fartsnivået under 70 
km/t? 

 

  Harde hindre i 
sikkerhetssonen 
uten siderekkverk 

Er fartsnivået under 70 
km/t? 

 

6 Trafikkmengde Vegstandard Er standarden tilpasset 
trafikkmengden? 

 

  Variasjon  Er det liten variasjon i 
trafikkmengden? 

 

  Andel tunge 
kjøretøy 

Er andelen mindre enn 
10 %? 

 

7 Drift og 
vedlikehold 

Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar i hht. 
kravene? 

 

8 Belysning Møteulykker Er andelen møteulykker 
liten? 

 

9 Registrerte 
ulykker på aktuelle 
strekning eller 
tilsvarende veger 

Antall, type og 
alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 
personskader? 

 

10 Andre forhold  Miljø, støv, støy, 
forurensning med mer? 

 

   
Ikke avvik. OK Bidrag til risiko/mulig avvik  Tiltak må settes inn 
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SIKKERHETSPARAMETRE RISIKOANALYSE  XX TUNNEL 

SIKKERHETSPARAMETER SPESIELLE FORHOLD VED 
TUNNELEN 

KOMMENTAR 

Tunnellengde   

Antall løp   

Antall kjørefelt og kjørefeltbredde   

Kryss/rundkjøring i tunnel   

Tverrsnittsgeometri   

Stigning (3-5%)   

Enveis- eller toveistrafikk   

Stoppsikt   

Konstruksjonstype   

Trafikkvolum/årsdøgntrafikk    

ÅDT sesongvariasjoner   

Transport av farlig gods   

Prosentandel tunge kjøretøy og type 
tungtransport 

  

Særtrekk ved adkomstveger   

Hastighetsaspekter   

Avløp for brannfarlige og giftige 
væsker 

  

Atkomsttid for redningstjeneste 
(antatt utrykningstid etter alarm er 
mottatt) 

  

Geografi og meteorologi   

Ventilasjon   

Myke trafikanter   
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Brannsikring/dimensjonering 

Dekket eller udekket PE-skum 

  

Vann- og frostsikring   

Omkjøringsmuligheter   

Føringsveier for elektrisk kraft    

 

SAMMENLIGNING MOT KRAV I TUNNELKLASSER FRA A OG B 

TEMA GENERELLE KRAV TUNNELEN 

Tunnelprofil  Tunnelprofil 5.5, 8,5. 9.5  

 Fri høyde 4,6 m  

 Minimum høyde til teknisk utrustning 
over kjørebanen 

 

 Fri høyde under sidemonterte skilt 
minimum 

 

 Kjørefeltbredde minimum 3,25 m (for 
tunneler over 500 m) Ved saktegående 
tung trafikk er minimum 
kjørefeltbredde 3,5 m.  

 

Belysning Ved 60 km/t er lengde på 
inngangssone 50 m. Lengde på 
overgangssone I og II er begge 80 m. 
Luminansnivå (cd/m2) i tunneler med 
ÅDT 2500;  

• Inngangssone – 50 
• Overgangssone I -10 
• Overgangssone II – 2 
• Indre sone – 0,5 

 

Belysning i nisjer Havarinisjer og snunisjer skal belyses 
slik at de visuelt skiller seg ut fra 
tunnelen for øvrig. Fra tunnelklasse B 

 

Drenering Dreneringssystem i undersjøiske 
tunneler skal overdimensjoneres med 
50 % eller mer i forhold til dim. 
Kapasitet i tunneler. 

 

Vann- og frostsikring Anlegg. 

0,4 m til sikring mellom normalprofil 
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og sprengningsprofil. 

 

Havarinisje Havarinisje hver 500 m. Fra klasse B.   

Havarinisje 

 

Ved ÅDT (20) <=2500 og stigning over 
5 % i en lengde over 1 km, bør det 
vurderes en ekstra havarinisje pr km 
stigning. I tunneler med toveistrafikk 
og stigning over 5 %, over en lengde 
større enn 1 km, skal det anlegges et 
eget forbikjøringsfelt når ÅDT (20) > 
2500.  Fra klasse B.  

 

Snusnisje Snunisje hver 2000 m. Fra klasse B.   

 

Avbruddsfri strømforsyning Avbruddsfri strømforsyning, minimum 
1 time driftstid er påkrevd for: 

• Overvåkning, styring 
• Rødt stoppblinksignal 
• Sikkerhetsbelysning 
• Evakueringslys  
• Nødtelefon 
• Serviceskilt  
• Kommunikasjons- og 

kringkastingsanlegg 
Fra klasse A. 

Avbruddsfri strømforsyning kan 
vurderes for ventilasjons-anlegg 

 

Evakueringslys, ledelys Skal tennes automatisk ved fjerning av 
brannslokker eller alarm for 
brannsentral. Monteres på en side, 
innbyrdes avstand ca 62,5 m og i kurve 
med sikt fra lys til lys. Lysytelse ca 
1800 Lu, fargetemp ca 4000 K. Fra A.  

 

Avstandsmarkering  Gjelder i tunneler lengre enn 3000 m. 
Gjenværende tunnellengde angis hver 
1000 m. Fra klasse A. 

 

Nødstasjon Hver 125 m (maksimalavstand) og 
utenfor hver tunnelmunning. 
Nødstasjon i forbindelse med 
havarinisje. Hver stasjon skal 
inneholde nødtelefon og to 
brannslokkere. Nødstasjon monteres i 
støvtett kiosk med innvendig 
belysning, utstyrt med panikkbeslag. 
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Fra A. 

Slokkevann Mulige løsninger: (Fra A) 

• Egne kummer (6m3) 
• Tankvogn (6m3) 
• Slokkevannsreservoar ved 

lavbrakk  

 

Rødt stoppblinksignal Rødt stoppblinksignal foran 
tunnelåpningene og ved snunisjer (der 
dette finnes) Fra klasse B. 

 

Fjernstyrte bommer Vurderingskrav. Fra D/B  

Variabel skilt Vurderingskrav. Fra B   

ITV-overvåkning Fra klasse C  

Kommunikasjons- og 
kringkastingsanlegg 

Tunneleier har ansvar for å etabler 
videreformidling av 
nødkommunikasjon og kringkasting i 
alle tunneler lenger enn 500 m. Fra 
klasse A 

 

Mobiltelefon Vurderingskrav – avklares med 
mobiltelefonoperatører.  

 

Høydehinder Høydehinderet skal være solid slik at 
alle kjøretøy som berører hinderet vil 
registrere det. Høydehinderet sløyfes 
dersom bruer eller andre 
konstruksjoner har nødvendig 
avvisende kraft.  

 

Oppstilling i dårlig vær Breddeutvidelse vurderes økt for 
ekstra sikkerhet.  

 

Gang-sykkel-trafikk Tillatt?   

Nødutganger  Fra klasse C  

Gangbare tverrforbindelser Fra klasse E  

 

FORKLARING PÅ FARGEKODER 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 fylle kravet eller iverksette 
alternative tiltak som minst gir like god kvalitet 
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