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Kjører inn i tunnelen ca 11:55



Gudvangatunnelen

E16 Gudvangatunnelen. Risikoanalyse af vejtunnel. April 2013
Statens vegvesen Region vest (Matrisk GmbH)



Gudvangatunnelen

Full stopp etter ca 8 km
Kl. 12:03



Hva skjer?

• Motorstopp?

• Punktering?

• Kollisjon?

• Et annet uhell?

Siden vi har campingvogn 
bestemmer vi oss for å vente



• Mange biler snur – noen har nødblink på

• Ser framover, kan ikke se noe alarmerende

• Plutselig høres hyl og skrik

• Bildører smeller igjen

Vi snur!





• Tunnelen full av røyk

• Helt mørkt

• Vinduene varme

• Får snudd bilen uten å kunne se noe

• Ser plutselig baklysene på to biler

• Den ene kjører framover og blir borte

• Vi kjører sakte forbi den andre

• Vi kan se folk som vinker og lyser mot oss inne 
fra bilen idet vi kjører forbi

Brann!



• Røyk i bilen

• Hannah finner fram en 5 liters vanndunk

• Fukter håndklær for å puste igjennom

• Hvor lenge har vi luft?

• Snakke minst mulig, ingen må gråte

– Oda tenker: ”Jeg kan gråte senere”

• Jentene spør: ”Kommer vi til å dø?”

• ”Dette skal vi klare. Det skal gå bra”

Alene i mørket



• Vi kolliderer i fjellveggen

• Rygger

• Kjører til vi kolliderer på nytt i fjellveggen 

• Vi ba sammen

• Laila sendte SMS til familie og venner

• Kan det hjelpe å ringe noen?

• Skal vi ringe til 110 eller 113?

Kampen for å komme ut



• Forsøker 110 først, kl. 12:46, kort samtale
– Laila:

• Vi er inne i Gudvangatunnelen
• Mye røyk
• Krasjer fra side til side

– Operatøren:
• Ber oss kjøre ut av tunnelen
• Vi må ta det med ro
• Det kommer folk fra begge sider så fort de kan

• Kanskje det er 113 som er riktig å ringe?
– Mye formaliteter
– Operatøren instruerer oss om å stoppe!!
– Laila: ”Det er ikke aktuelt. Vi skal ut. Ha det bra”

110/113



• Vi fikk inntrykk av at 113 ikke skjønte hva vi 
opplevde
– Vi visste ikke hva som brant. Lastebil/tankbil?

– Vi skulle ut eller så langt vekk fra brannen som 
mulig

– Vi skulle overleve

– Vi kom ikke til å stoppe før bilen ikke greide mer

• Telefonsamtalen med 113 
var ingen god opplevelse

113



• Etter litt samtale og diskusjon bestemte vi oss 
for å ringe tilbake til 110 operatøren

• Kl. 13:04 ringer vi 110 igjen

• Har 110 på telefonhøyttaler i bilen til vi er ute

– Operatøren:

• Tror at brannen er på Gudvangensiden, men velger å 
stole på oss siden vi vet hvor røyken kom fra

• Støtter oss i vårt forsøk på å komme oss ut av tunnelen

På vei ut



• Kl. 13:08

– Det har nå gått nesten en time fra vi snudde

– Det eneste vi har sett er tunnelveggene hver gang 
vi kolliderer

– Speilene er borte, venstre lys virker ikke

– Vi skimter det første brannskapet i det
vi kjører forbi:

• 5,59 km mot Gudvangen

• Vi har kjørt om lag 2,5 km på en time

• Kollidert med fjellet et utall ganger

På vei ut



• Kl. 13:14

– 5 km til Gudvangen

– Røyken letter litt

– Laila kan skimte de hvite stripene for første gang

• Kl. 13:18

– Brannskap 120

– 4850 meter til Gudvangen

På vei ut



• Kl. 13:28

– Brannskap 117

– 4000 meter til Gudvangen

– Vi plukker opp 
Frode Pedersen
med datteren Celine (7)

– De får vann og håndklær

På vei ut



• Kl. 13:40
– 2400 meter til Gudvangen

– Flere personer utenfor bilen

– Oda, Kaja, Molly, Frode og Celine sitter i 3 seter´n

– Hannah slipper inn de nye gjennom bakdøra

– Familien Louis fra Frankrike
mor, far, sønn og datter

– De får også vann og håndklær

På vei ut



• Kl. 14:01
– Brannskap 102
– 220 meter til Gudvangen

• Kl. 14:03
– Folk med hodelykt i tunnelen
– ”Godt jobba, kom dere ut”

• Kl. 14:04: Ute av tunnelen
• Kl. 14:05: Møter ambulansepersonell
• Kl. 14:06: Avslutter samtale med 110

På vei ut



”Livet i gave”







”Norske tunneler
er trygge”



”Norske tunneler
er trygge”



«Brannsjef Arvid 
Gilje seier det 

berre er flaks at 
ingen omkom i 
brannen i dag.”



Er norske tunneler trygge?

NEI



• Hvorfor var det ikke ledelys vi kunne følge ut?

• Hvorfor var det ikke betongkant som vi kunne 
lene bilhjulet mot?

• Hva med redningsrom?

• Skal det virkelig være slik i norske tunneler?

• Hva sier regelverket?

• Hva gjøres med Gudvangatunnelen nå?

Mange spørsmål



• Jeg tok kontakt med mange etter brannen

• To fulgte opp videre:

– Statens havarikommisjon

– Brannvernleder Torbjørn Tollefsen
Statens vegvesen Region Øst

Etterarbeid







Håndbok 021 Vegtunneler (2010), side 48:

”Prinsippet for evakuering baserer seg på 
selvredningsprinsippet, det vil si at 

trafikantene skal ta seg ut enten til fots
eller ved hjelp av eget kjøretøy”

Hva sa regelverket i 2013?



MEN -
Ordet selvredning er kun brukt

ett sted
i Håndbok 021 (134 sider)

Selvredningsprinsippet er viktig!



Holder det virkelig å bare nevne ordet

Selvredningsprinsippet

uten å detaljert beskrive hva dette faktisk betyr 
for norske vegtunneler?

?



Ingenting legges til rette
for at vi innbyggere
kan redde oss selv

(2013)

Selvredning = Vi bryr oss ikke?



• Fikset for 40-50 millioner kroner

– Vifter, kabler, pynting (hvitmaling)

• Ingen nye tiltak som støtter opp under 
selvredning!

• Ny brann 2015 

• «Flaksprinsippet» virket igjen, heldigvis

Gudvangatunnelen



• Statens vegvesen må legge til rette for at 
selvredning kan gjennomføres

• Minst tre tiltak må gjennomføres i lange tunneler:

– Trygge redningsrom MÅ bygges

– Kraftige, kontinuerlige ledelys MÅ installeres

– Dersom tunnelveggen er råfjell MÅ
ledeskinne/kant installeres

– Førsteprioritet må være at vi kan overleve

Hva må skje?



• Statsråden må gi Statens vegvesen klar beskjed 
om å få opp farten

• Det er et politisk ansvar å hindre en nasjonal 
katastrofe i Gudvangatunnelen og andre lange 
ettløpstunneler

• Redningsrom:
– EU forbyr bygging av redningsrom!!

– Holder unnskyldningen: ”Men du skjønner at siden EU 
forbyr bygging av redningsrom, så var det ingen måte 
å hindre at ... mennesker omkom”?

Bygging av redningsrom må starte nå

Hva må skje?



Familien Morland 
ønsker at Norge

raskest mulig
legger til rette for

SELVREDNING I 
PRAKSIS!


