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Bruk av midlar til tunnelsikring i 2020
Bakgrunn
Fylkesutvalet behandla den 27. januar 2020 sak U-8/20 «Oppgradering etter
tunnelsikkerheitsforskrifta» og gjorde følgjande samrøystes tilråding:
1. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren oppgradere styringssystema til
fylkesveg-tunnelane for 25 mill. kroner innan juni 2020.
2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren starte planlegginga av
oppgraderinga etter tunnelsikkerheitsforskrifta.
3. Fylkestinget krev at staten held fram med å kompensere for kostnadene
knytt til utbetring av tunnelar i samsvar med tunnelsikkerheitsforskrifta.
4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunedirektøren går saman med dei andre
kystfylka for å be sentrale styresmakter om ei snarleg auke i overføringane
for istandsetjing av tunnelane etter tunnelsikkerheitsforskrifta.
Saka skal behandlast i fylkestinget den 20. april 2020.
Vedrørande punkt 1 i tilrådinga - oppgradering av styringssystem i
fylkesvegtunnelane
Etter veglova §10 1. ledd har Statens vegvesen (SVV) ansvaret for nasjonale
oppgåver som gjeld trafikkinformasjon på offentleg veg, inkludert drift av
vegtrafikksentralen (VTS). Statens vegvesen krev at fylkeskommunane skal
«…sørge for at alle trafikkstyringssystemer og tilhørende
kommunikasjonsinfrastruktur som skal tilknyttes SVV ved VTS er i henhold til de til
enhver tid gjeldende krav for utstyr for implementering i SVVs styringssystem.», jf.
utkast til avtale mellom SVV og fylkeskommunen.
Den 20. desember 2019 gav Vegtrafikksentralen fylkeskommunedirektøren ein frist
til juni 2020 for å utføre oppgraderinga av styringssystema. Dette er tidlegare enn
venta. Vegtrafikksentralen kan miste styringa med tunnelane dersom
oppgraderinga ikkje skjer, og tunnelane vil ikkje vere overvakte. Det kan igjen føre
til vedtak om stenging av tunnelar.
Nødvendige tiltak er kostnadsrekna til 25 mill. kroner og omfattar nye linjer som
må gravast ned, utplassering av nye serverar med programvare for tilkopling av
styringssystema i kvar enkelt tunnel, samt kostnader til trafikkavvikling og testing.

I notat av 11. februar 2020 varslar fylkesvegsjefen om at det er nødvendig å starte
arbeidet med oppgradering av styringssystem snarast for å rekke å bli ferdig innan
fristen i juni 2020.
Vedrørande punkt 2 i tilrådinga – planlegging av oppgradering etter
tunnelsikkerheitsforskrifta
Møre og Romsdal fylkeskommune er pålagt å innfri krav knytt til sikkerheit i tunnel
(tunnelsikkerheitsforskrifta) innan 1. januar 2025. Formålet er å hindre kritiske
hendingar som kan sette liv, helse, miljø og tunnelanlegg i fare, og å sørge for vern
i tilfelle ulykke. Dei påkravde tiltaka skal gi betre ventilasjon for å drive ut røyk i
tilfelle brann i tunnel, nytt sløkkjeutstyr, godt merka naudutgangar,
naudkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikksentralane, betre belysning,
nye kablar og oppheng for sikkerheitsinstallasjonane mv.
Det er omlag 30 fylkesvegtunnelar i fylket vårt som har behov for utbetring etter
tunnelsikkerheitsforskrifta. Estimert kostnad for utbetring er om lag 1 540 mill.
kroner.

Tabell 1 - Tentativ framdriftsplan og estimerte behov (mill. 2019-kroner inkl. mva) for
oppgradering av fylkesvegtunnelar i Møre og Romsdal etter tunnelsikkerheitsforskrifta og
andre må-tiltak, samt nytt styringssystem

Som det går fram av sak U-8/20 er det eit omfattande arbeid som må gjerast for å
rekke den fristen som er satt i tunnelsikkerheitsforskrifta. Det krev tid å organisere
arbeidet. Alle tunnelane må kartleggast og ei detaljert beskriving av nødvendige
tiltak må gjerast før utlysing av anbod. Truleg må fylkeskommunen engasjere
konsulentar for store delar av arbeidet, alternativt tilsetje prosjektleiar/-ar for å få
gjennomført arbeidet. Vi bør alt no gå vidare med planlegging både av korleis vi
skal organisere arbeidet, og med kartlegging og prosjektering av dei tunnelane som
er prioritert fyrst.

For å sikre nødvendig framdrift ber fylkesvegsjefen om aksept for bruk av
planleggingsmidlar for å kome i gang med prosjekteringa av dei fyrste 11 tunnelane
som er satt opp i framdriftsplanen i 2020.
Tabellen under skisserer framdriftsplan for bruk av midlar til oppgradering av
styringssystem og planlegging av tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta i 2020
Tabell 2 Framdriftsplan for bruk av midlar til oppgradering av styringssystem og
planlegging av tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta i 2020 (i mill. kroner)
Styringssystem
Planlegging
tiltak etter TSF

Mars
7

April
7

Mai
7

Juni
4

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Sum
25

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2,5

2,5

15

Vurdering
Finansiering og tilråding
Møre og Romsdal fylkeskommune fekk tildelt ein kompensasjon på 70,833 mill.
kroner knytt til tunnelsikkerheitsforskrifta i 2020 jf. brev frå Kommunal og
Moderniseringsdepartementet (vedlegg til sak U-7/20).
Det meste av kompensasjonen, 60 969 729 kroner, blei betalt ut i desember 2019.
I sak U-7/20 vart det oppgitt at fylkeskommunedirektøren kjem tilbake med forslag
til disponeringa av dette beløpet i samband med evaluering av årsrekneskapen for
2019 i fylkestinget i april 2020.
Resterende beløp på 9 863 271 kroner er betalt ut i januar 2020. Fylkesutvalet
vedtok i sak U-7/20 å avsetje desse midlane til disposisjonsfond.
For å sikre nødvendig framdrift med oppgradering av styringssystem og planlegging
av tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta, tilrår fylkeskommunedirektøren at
fylkesutvalet etter kommunelova § 11-8, 1. ledd (hasteparagrafen) overfører
16 mill. kroner frå disposisjonsfond til samferdselsramma for å sikre oppstart i mars
månad av:
a. oppgradering av styringssystem i fylkesvegtunnelane
b. planlegging av tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta.
Resterande midlar blir å avklare i fylkestinget i april.

Forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalet overfører 16 mill. kroner frå disposisjonsfond til
samferdselsramma for å sikre oppstart i mars månad av:
a. oppgradering av styringssystem i fylkesvegtunnelane
b. planlegging av tiltak etter tunnelsikkerheitsforskrifta.
2.

Disponering av resterande tunnelsikringsmidlar blir å avklare i fylkestinget i
april.

3.

Vedtaket er gjort med heimel i kommunelova, § 11-8, 1. ledd
(hasteparagrafen). Vedtaket vert å referere i fylkestingets møte i april 2020.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Arild Fuglseth
samferdselsdirektør
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