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ORIENTERINGSSAK – TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – 
MIDLERTIDIGE TILTAK E6 SØRFOLD 

Vedlegg A:  Utkast til avtale mellom Statens vegvesen og Salten Brann IKS om 
oppgradering av beredskap til tuneller på E6 Sørfold. 

Vedlegg B: Presentasjon konsept E6 Sørfold. 

Vedlegg C: Følgebrev fra SVV til utkast til avtale mellom Statens Vegvesen og Salten 
brann IKS om bidrag til økt beredskap for tunneler E6 Sørfold. 

Sammendrag 

Tunnelene på E6 Sørfold har flere avvik fra sikkerhetskrav som tunellsikkerhetsforskriften 
stiller til tuneller. Gjennom ROS analyser er avvikene kartlagt og nødvendige tiltak identifisert. 
Kostnadene for gjennomføring av tiltakene er store og som en følge av dette har Statens 
vegvesen (SVV) foreslått ny trase for E6 på strekningen. Prosjektet er forankret i Nasjonal 
transportplan, med planlagt oppstart 2023. Beregnet prosjektperiode er ca. 10 år.  

For å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå er det er behov for å gjennomføre «midlertidige tiltak» 
i påvente av ny trase på strekningen. Ett av flere tiltak er å gi tilskudd til en materiellanskaffelse 
for å styrke brannvesenets håndteringsevne på strekningen. 

Bakgrunn 

På dagens strekning er det 16 tunneler, bygd i tidsrommet 1959 til 1989, bygget etter sin tids 
normalkrav. Siden den gang har trafikkbildet endret seg radikalt, både med tanke på mengde 
og ikke minst kjøretøyenes beskaffenhet. En annen utvikling har vært og er at gods til og fra 
Nord Norge i økende grad fraktes med vogntog. Videre vil en langvarig stenging av E6 nord ha 
store konsekvenser både for region og Nord-Sør trafikken pga. manglende omkjørings-
muligheter. 

Flere ROS analyser identifiserer utfordringene på strekningen (Fylkes ROS, Salten ROS, 
Sørfold kommune ROS).  

Ansvar og roller 

a. Eier/bruker 



Statens vegvesen er eier av tuneller på riksveinettet og har ansvar for å utruste og vedlikeholde 
tuneller slik at de har et forsvarlig sikkerhetsnivå for trafikanter. Tuneller skal også være 
tilrettelagt for brannvesenets innsats ved hendelser.  

b. Kommune 

Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som skal ivareta forebyggende 
og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Brannberedskapen i kommunene 
skal organiseres og dimensjoneres på grunnlag av risiko og sårbarhet.  

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vannforsyning. I boligstrøk og lignende der sprednings-
faren er liten, er det tilstrekkelig at kommunenes brannvesen disponerer tankbil. 

Hendelseshåndtering tunnel 

Innsats i tunnel krever særskilt planlegging før den iverksettes. Branner i tunnel håndteres 
normalt med innsats i ventilasjonsretningen (vind i ryggen). Innsatstiden for tunnelene lengst 
nord i Sørfold er lang (45 - 50 min.) og ved større hendelsene er det nødvendig med 
innsatskapasiteter fra begge sider. 

Kritiske faktorer ved innsats i tunnel: 

• Situasjonsforståelse 
• Plan for innsats 
• Brannventilasjon 
• Samband-nødnett 
• Slokkevann 
• Håndterings ressurser -materiell og personell 

Dagens utfordringer 

Kommunenes brannvernordning er organisert og dimensjonert etter standardkrav. Branner og 
ulykker i tunnel kan få et omfang som utfordrer vår håndteringsevne. Tunnelhendelser kan bli 
komplekse og sammensatt og skal håndteres av deltidspersonell med begrenset kompetanse 
pga. lite øving og lite tilpasset utstyr og materiell.   

Kommunene Steigen, Hamarøy og Sørfold disponerer ikke tankvogn (slokkevann) 

Rapport – E6 Sørfoldtunnelene, avbøtende tiltak i påvente av nye tunneler. 

SVV har kartlagt behovet for midlertidige tiltak på strekningen gjennom «ROS – E6 Sørfold-
tunnelene, avbøtende tiltak i påvente av nye tunneler” fra 2014, oppdatert i 2017. 

Analysen foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

1. Tidlig varsling 
2. Selvredning 
3. Søk og redning 
4. Slokking av brann 



I denne prosessen har Salten Brann gitt innspill på utfordringer knyttet til håndtering av 
hendelser i tuneller og beskrevet 3 alternative konsept for å styrke håndteringsevnen. 

Beredskapskonsept beskrev 3 alternativer. 

• Alt.0-Dagens løsning - Beskriver dagens håndteringsevne 
• Alt.1-Standard tankvogn + mobile vifter - Standardisert løsning 
• Alt.2-Tilpasset håndteringsevne - Løsning som prioriteter hurtig innsats 

  Alternativ 
Effekt  0 1 2 
Hurtig innsats        
Slagkraft/håndteringsevne små        
Slagkraft/håndteringsevne større        
Søk og redning        
Situasjonsforståelse        

  
Alternativene ble presentert for SVV i oktober 2019. I januar 2020 beslutter SVV i å gi tilskudd 
til alternativ 2 «Tilpasset håndteringsevne».  

Tilpasset håndteringsevne – innhold 

Med denne løsningen vil håndteringen av branner i tunneler være i tråd med gjeldende 
retningslinjer for denne type innsats. Løsningen består av: 

• Tankvogn - sikrer slokkevann  
• Mobile vifter - sikrer ventilasjon for innsats og evakuering  
• UTV – Transport og bistand evakuering i tuneller 
• SPURV - situasjonsforståelse, fjernbetjent mobil enhet med kamera m.m. 

 
Økonomi og nytteverdi 

Avskaffelsen er estimert til ca. 8,8 mill. og ytes som et engangstilskudd fra SVV. Tilskuddet 
dekker ikke drift og vedlikehold av materiell og utstyr. Kommunene må sørge for garasjering 
av materiellet. Videre er innfasing (opplæring og øving) av nytt materiell estimert til ca. 
400 000,- og årlig øving til ca. 150 000,-.  

Anskaffelse av materiell for å håndtere tunellhendelser vil også kunne benyttes til andre 
hendelser i kommunene. Tilførsel av slukkevann med tankbil i områdene hvor kommunene har 
svakheter, forbedrer situasjonen. Anskaffelsen vil totalt sett styrke beredskapen og øke 
selskapets håndteringsevne. 
 
Innsatsfaktorer 

 Kommune Bemanning Lokalisering Kompetanse Vedlikehold 

Sørfold  Sjåfør Garasjeplass Øvelse/opplæring Salten Brann 

Hamarøy Sjåfør Garasjeplass Øvelse/opplæring Salten Brann 

 

 



Effektfaktorer 

 Kommune Slokkevanns dekning Andre effekter 

Sørfold Kapasitet utenfor tettsted Økt håndteringsevne tunneler og brannhendelser 

Hamarøy Utenfor tettsted del av kommune Økt håndteringsevne tunneler og brannhendelser 

Fauske Økt kapasitet utenfor tettsted Økt håndteringsevne tunneler og brannhendelser 

Steigen Økt kapasitet utenfor tettsted del 
av kommune 

Økt håndteringsevne tunneler og brannhendelser 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar selskapets orientering til etterretning. 

 

 

Hilsen 

 

________________________ 
Per Gunnar Pedersen 
Daglig leder og brannsjef 
Salten Brann IKS 


