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Utdyping sårbarhet Freifjordtunnelen 

Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av innkomne merknader til overordnet regional KU for nytt 

fellessykehus Nordmøre og Romsdal med tilhørende sårbarhetsanalyse.  Formålet med notatet er å utdype 

noen sider ved sårbarhetsvurderingen som respons på ulike høringsmerknader.  

 Sårbarhetsvurdering vs. risikoanalyse 1

I den regionale konsekvensutredningen er det utarbeidet en sårbarhetsanalyse. Dette er en analyse 

og metodikk som benyttes på overordnede planer (kommuneplaner og kommunedelplaner) i 

henhold til § 4-3 i Plan og bygningsloven (PBL) og veiledningsmateriell fra Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.  

I Norsk Standard 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 

gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen. 

Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er 

opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse. Sårbarhetsvurderingen fremstår som mer 

overordnet enn en risikovurdering. Sårbarhetsanalysen er en drøfting på systemnivå - dvs. den 

omtaler analyseobjektet som helhet, f.eks. i forhold til virkninger fra ekstremvær, brann, geologi (ras, 

sprengning) mv.  

Dersom vi skulle gått videre i denne konsekvensutredningen og gjennomført en risikovurdering og en 

risikoanalyse, ville den ha blitt utført i henhold til krav i NS5814:2008 og i tråd med overnevnte 

veiledningsmateriell fra DSB for å tilfredsstille kravene i PBL § 4.3.  

Risiko er i Norsk Standard 5814:2008 definert som følger: 

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Den samme standarden definerer risikoanalyse på følgende måte: 

Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved 

kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse.  

I forhold til sårbarhetsvurderingen skal en i risikoanalysen gjøre vurderinger av både 

sannsynlighetsleddet og konsekvensleddet for den uønskede hendelsen. Vurdering av sannsynlighet 

og konsekvens gjøres på detaljerte hendelser, som gjerne er sted- og/eller tidfestet.   

Til: Helse Møre og Romsdal v/ Espen Remme 

Fra: Norconsult v/ Kevin Medby 

Dato/Rev: 13.10.14 
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En risikovurdering/-analyse deles normalt inn i følgende trinn:  

 Forberedende arbeider 

 Fareidentifikasjon 

 Analyse av risiko 

 Identifikasjon av tiltak  

Skjematisk kan det fremstilles som på figuren under, NS5814 dekker det som er innenfor rammen: 
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En Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en analyse som ivaretar både vurdering av 

sårbarhet og risikoanalyse. 

En sårbarhetsanalyse er dermed en analyse av objektets sårbarhet og ikke en analyse av risiko basert 

på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Sårbarhetsanalysen som er utarbeidet i forbindelse 

med overordnet regional KU for Nytt Fellessykehus Nordmøre og Romsdal sier dermed ikke noe om 

risiko knyttet til Freifjordtunnelen. 

 Spesielt om Freifjordtunnelen og dagens krav til undersjøiske tunneler 2

Freifjordtunnelen ble åpnet i 1992 og er 5086 meter lang. Den er bygget som en ettløps tunnel med 

toveis trafikk. Tunnelen er i tunnelklasse B, en tunnelprofil T8,5 der det er to kjørefelt, og T11,5 der 

det er tre kjørefelt (begge stigningene). Tunnelen har en maksimal stigning på 8,8 % og ÅDT i 

tunnelen er 2650 kjt/døgn.  

Tunnelen gjennomgikk en større rehabilitering i perioden 2009-2010. Rehabiliteringen bestod bl.a. i 

etablering av ny vannsikring, nytt ventilasjonsanlegg, nytt styringssystem og oppdatering av 

sikkerhetssystemet til dagens krav.  

Statens vegvesen håndbok N500 Vegtunneler stilles det krav til hvilke tunnelklasser og profiler som 

skal benyttes ut fra ÅDT på strekingen. For vegstrekninger med en ÅDT mellom 300 og 4000 kjt/døgn 

skal det benyttes tunnelklasse B med en profil på T9,5. Det er åpnet for å kunne benytte T8,5 dersom 

ÅDT er under 1500 og forutsatt at sikkerheten er ivaretatt. Gjennom den samme håndboken stilles 

det også krav til stigning i tunnel. Det er der beskrevet at veg i undersjøiske tunneler med toveis 

trafikk og ÅDT over 1500 ikke skal overstige 7 %. I april 2014 ble det gjennom et rundskriv strammet 

ytterligere inn på kravene til stigning i tunneler. Gjennom rundskrivet presiseres det at mer enn 5 % 

stigning/ fall i lengderetningen skal ikke være tillatt i nye tunneler, med mindre ingen annen løsning 

er geografisk mulig. Hvis det er aktuelt å vurdere stigning/ fall > 5 % skal dette begrunnes og 

dokumenteres med bruk av risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Som teksten over viser er kravene til tunneler, og ikke minst stigning i tunneler, strammet betydelig 

inn i forhold til kravene som gjaldt da Freifjordtunnelen ble bygget.  

Et annet viktig moment for Freifjordtunnelen er at ÅDT gjennom tunnelen vil øke i en fremtidig 

situasjon med et felles sykehus for regionen. En lokalisering på Storbakken vil bidra til høyest økning i 

ÅDT.  

 Brann i vegtunneler 3

Transport Økonomisk institutt (TØI) har på oppdrag for Statens vegvesen og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført en Kartlegging av kjøretøybranner i norske 

vegtunneler 2008-2011 (TØI rapport 1205/2012, forfattere: Tor-Olav Nævstad og Sunniva Meyer). 

Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved branner og branntilløp i norske vegtunneler 2008-

2011.  

Hovedkonklusjonen fra denne rapporten er at undersjøiske tunneler og tunneler med høy 

stigningsgrad (tunneler med stigning over 5 %) utgjør bare fire prosent av vegtunnelene i Norge. 

Likevel hadde disse tunnelene hele 44 prosent av alle brannene og branntilløpene i perioden 2008-
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2011. Tunge kjøretøy er overrepresentert i disse brannene, og tekniske problemer var den hyppigste 

årsaken. I flate tunneler skjer det flest branner i personbiler og oftest etter kollisjoner.  

TØI forsøker å forklare hvorfor tunge kjøretøy er overrepresenterte i tunneler med høy stigningsgrad: 

Dype, undersjøiske vegtunneler har gjerne en betydelig stigningsgrad som kan føre til fartsforskjeller 

mellom lette og tunge kjøretøy. På grunn av sin vekt, må tunge kjøretøy gjerne kjøre saktere og 

forsiktigere nedover i dype undersjøiske tunneler enn lette kjøretøy. Tilsvarende hindrer vekten 

tunge kjøretøy å kjøre like fort som personbiler opp av dype undervannstunneler. Dette gjelder 

særlig når de tunge kjøretøyene er lastet. I tillegg til at fartsforskjeller mellom tunge og lettere 

kjøretøy kan øke sannsynligheten for ulykker med eventuell brann, kan den høye stigningsgraden øke 

sannsynligheten for brann og tilløp i tunge kjøretøy, enten fordi bremser/motorbrems kan gå varme 

på vei nedover i tunnelen, eller at motoren (for eksempel turboen) havarerer på grunn av hard 

belastning på vei oppover i tunnelen.  

Kartleggingen viser at det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 21,25 per år per 

1000 tunneler. Det gjennomsnittlige antallet tilløp er 12,5 per år per 1000 tunneler. TØI har også sett 

på fordeling mellom regionene. For region midt er det i gjennomsnitt 5 vegtunnelbranner pr år. For 

perioden 2008-2011 er det på bakgrunn av statistikkgrunnlaget som TØI har hatt til disposisjon ikke 

registrert brann eller branntilløp i Freifjordtunnelen.   

Rapporten konkluderer med at vegtunneler er vanligvis minst like sikre som eller sikrere enn 

tilsvarende vegstrekninger i fri luft uten vegkryss, avkjørsler, gang- og sykkeltrafikk. Men rapporten 

påpeker at vegtunneler likevel fortjener spesiell oppmerksomhet fra et trafikksikkerhetsperspektiv, 

blant annet på grunn av katastrofepotensialet ved brann. De tre katastrofebrannene i Mellom-

Europa, i henholdsvis Mont Blanc tunnelen og Tauern tunnelen i 1999 og i St. Gotthart tunnelen i 

2001 illustrerer hvor alvorlige konsekvenser som kan oppstå dersom det inntreffer brann i tunnel. 

TØI henviser til flere kilder som konkluderer med at det er en lavere sannsynlighet for ulykker i 

tunnel, men høyere alvorlighetsgrad. Statistikk viser at vegtunneler har færre ulykker per kjøretøy-

kilometer enn tilsvarende vegstrekninger i friluft, fordi en rekke ulykkestyper som skjer på veger i 

friluft sjelden skjer i vegtunneler. Alvorlighetsgraden knyttet til de vanligste vegtunnelulykkene er 

imidlertid høyere enn for ulykker på veger i friluft. TØI påpeker at brann i tunnel er et av de største 

katastrofepotensialene vi har på vegnettet i Norge. Videre mener TØI å kunne konkludere med at 

undersjøiske vegtunneler ser ut til å være spesielt utsatt for brann og tilløp til brann, særlig for tunge 

kjøretøy. Det er dette katastrofepotensialet som er en av hovedårsakene til den sårbarhets-

vurderingen som er gjort i den regionale KU-en.  

Statistikkmaterialet som TØI har benyttet, har vist seg å være noe begrenset og usikkert, dette 

gjelder spesielt Region midt. TØI har gjennom rapporten forsøkt å si noe om skadeomfang (personer, 

kjøretøy og tunneler) og stengetid på tunnel. For begge områder er dette kategorisert i forholdsvis 

grove kategorier. Som hovedkonklusjon kan det sies at brannene og tilløpene involverer som regel 

ikke skade på personer eller tunnel. Ser vi spesielt på skader på tunnel viser statistikkmaterialet at 

102 hendelser eller 75,6 % involverte ingen eller ikke relevant skade på vegtunnel. Dette var uklart i 

13 hendelser eller 9,6 %. 14 hendelser, eller 10,4 % involverte noe skader på tunnel. Seks hendelser, 

eller 4,4 % involverte store skader på tunnel. Dette er hendelser som involverer brann i og skader på 

PE-skum, eventuelt også skader i betongdekke. Disse hendelsene involverer gjerne helt stengt tunnel 

i over et døgn.  
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Ved brann i store kjøretøy er det først og fremst energiinnholdet i lasten som avgjør størrelsen på 

brannen. Tunnelbranner kan ha en effekt på alt fra 2,5 – 8 MW (full fyr i personbil) til over 100 MW 

(lastebilbrann med stor brannbelastning). I forhold til åpen veg, er høy branngasstemperatur og 

kraftig røykutvikling forhold som kan medføre økt risiko, fare for tap av liv og evt. svekkelse i 

tunnelkonstruksjon.   

Statistikken som TØI har samlet inn viser at 30 av 135 vegtunnelbranner og tilløp i hele Norge i 2008-

2011 involverte helt stengt tunnel i 106 minutter eller mer. TØI har sett noe mer på disse brannene 

kategorisert som «storbranner».  TØI angir ikke noe eksakt gjennomsnitt for alle ”storbrannene”, 

fordi det ved flere tilfeller mangler eksakte tidspunkt som vegtunnelene har vært helt stengt. I disse 

tilfellene er det kun informasjon om at tunnelene har vært stengt i omtrent et døgn eller flere. 

Oslofjordtunnelen var for eksempel stengt i to uker etter brannen 23. juni 2011 (brann i en 

polskregistrert semitrailer med sammenpresset returpapir). For kjøretøy over 7,5 tonn var tunnelen 

stengt i en lengre periode. Brannen i Follotunnelen 10. mai 2010 medførte en måneds 

reparasjonsarbeid i tunnelen (brann i et utenlandsk vogntog som fraktet kabeltromler). 

Haukanestunnelen var stengt litt over et døgn etter brannen 23. juni 2008 (tankbil med gass som 

kolliderte med en personbil). Det ser ut til at Overåtunnelen var stengt i minst 3 døgn etter brannen i 

april 2010 (startet i en campingvogn). Streketunnelen var stengt i 3 døgn etter en brann i en lastebil 

23. februar 2010. Stengetid for de 25 resterende storbrannene i denne perioden (>106 min) er 

gjennomsnittlig fem timer og 41 minutter. 

Andre store tunnelbranner de senere årene som ikke er omfattet av TØI-rapporten er bl.a. brannen i 

Brattlitunnelen på riksvei 827 i Tysfjord kommune i Nordland, januar 2013 (brann i trailerhenger 

lastet med 27 tonn brunost). Det tok fire dager å slukke brannen og medførte så store skader på 

tunnelkonstruksjonen at vegen var stengt i vel en måned.  

I august 2013 oppstod en ny alvorlig tunnelbrann (svensk registrert vogntog), denne gang i 

Gudvangatunnelen, E16 Aurland kommune. Hendelsen medførte at 73 personer ble sendt til sykehus 

for sjekk, enkelte med alvorlige skader. Tunnelen ble etter to uker delvis åpnet med kolonnekjøring 

for buss og tungtransport. Etter ca. en måned ble tunnelen åpnet for normal trafikk.  

 Sårbarhet ved stengning 4

Den påpekte sårbarheten som er knyttet til Freifjordtunnelen i den overordnede sårbarhetsanalysen 

i Regional KU, er følgelig gjeldende både for et fremtidig sykehus på Storbakken (befolkningen sør for 

Frei) og lokalisering på de øvrige tomtene (befolkningen nord for tunnelen).  

Årsaken til at Storbakken har fått noe større utslag på sårbarhet skyldes at en stor andel av 

pasientgrunnlaget (vel 70 %) er lokalisert sør for Freifjordtunnelen.  

Sårbarheten er først og fremst knyttet til ulykker som kan inntreffe, og dermed medføre uventede 

stengninger. Dette kan som beskrevet over medføre at tunnelen blir stengt over en lengre periode, 

og dermed vil det heller ikke være mulighet for ambulanse å komme gjennom. Ved planlagte 

stengninger vil det normalt sett blir lagt til rette for kolonner og ledebil, samt at ambulanser i de 

tilfellene vil bli sluppet gjennom. Dog vil en stengt tunnel over lengre periode medføre betydelig 

ulempe både for ansatte som skal til og fra sykehuset og for pasienter der besøket ikke er akutt 

relatert. I disse tilfellene vil det likevel være mulig å komme frem til sykehuset via omkjøringsrute om 
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Averøya og Atlanterhavstunnelen. Ved bruk av ruteplanleggere på internett vil en slik omkjøring 

representere et tidsforbruk som er over det dobbelte av ordinær kjøreveg til sykehuset, se tabellen 

under.  

Tabell 1: Avstand mellom Molde og Storbakken, ulike kilder. 

Kartkilde Molde – Storbakken via E39 Molde – Storbakken via 

Atlanterhavstunnelen 

VisgVeg.no 54,4 km – 53 min 108, 8 km  - 1 time og 59 min 

Finn.no – kart 55,5 km – 48 min 98,8  km  - 1 timer og 29 min 

Googlemaps 55,3 km – 52 min 98,4 km  - 1 time og 39 min 

 

 Sårbarhet vegnettet 5

Som nevnt ovenfor konkluderer TØI-rapporten med at vegtunneler vanligvis er minst like sikre eller 

sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i friluft uten vegkryss, avkjørsler, gang- og sykkeltrafikk. Dette 

underbygges med statistikk som viser at vegtunneler har færre ulykker per kjøretøykilometer enn 

tilsvarende vegstrekninger i friluft, fordi en rekke ulykkestyper som skjer på veger i friluft sjelden 

skjer i vegtunneler. Derimot kan konsekvensen av en ulykke i tunnel være svært alvorligere enn en 

ulykke på en veg i friluft. Dette gjelder både i forhold til liv og helse, materielle verdier og 

fremkommelighet – og det er fremkommelighet som har vært i fokus i sårbarhetsanalysen for den 

regionale konsekvensutredningen.  

I forbindelse med gjennomføring av folkemøter og høringsprosess knyttet til den regionale 

konsekvensutredningen er det kommet innspill på at veien over Fursetfjellet er problematisk, spesielt 

vinterstid. Grunnen til dette er problemer med tungtrafikk som ofte sperrer veien. I vår oppfølging av 

høringsmerknader har vi vært i kontakt med Statens vegvesen v/ Jan-Kristian Janson, Plan- og 

trafikkseksjonen Møre og Romsdal og Pål Myrvang Olufsen, Vegtrafikksentralen (VTS). Det de 

forteller angående E39 over Fursetfjellet er at den strekningen aldri har vært stengt pga. værforhold, 

og at det svært sjeldent oppstår hendelser som har betydning for VTS og trafikkhåndteringen. Det 

bekreftes av statistikk VTS har oversendt over hendelser på E39 Fursetfjellet. Den viser at det siden 

2008 kun er registrert tre hendelser som har medført stengt veg. Årsaken til de tre stengningene er 

bilberging. Perioden vegen var stengt er henholdsvis i 17 minutter, 1 time og 32 minutter, og 58 

minutter.  

Henter vi inn ulykkestall fra dette området de fire siste årene, se kart nedenfor som viser 

ulykkespunktene, viser denne at ulykkene i området i har medført kun lettere skadde eller ingen 

personskade. Ut fra de tilbakemeldingene som er kommet i etterkant av konsekvensutredningen 

oppleves E39 over Fursetfjellet ofte som glatt og med vanskelige kjøreforhold, og at det inntreffer en 

del utforkjøringer i området. Disse utforkjøringene medfører nødvendigvis ikke stengt veg, som 

statistikken fra VTS viser.  
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Figur 1.  Registrerte ulykker på Fursetfjellet siste fire år. Kilde: NVDB 

 Konklusjon 6

På bakgrunn av gjennomgangen presentert i dette notatet, opprettholdes vurderingene og 

konklusjonen fra sårbarhetsanalysen i den regionale konsekvensutredningen. 
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