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Spørsmål 59 Tunnelsikkerhetsforskriften på fylkesvei 

I meldingen heter det i pkt 5.5.9 at kompensasjonen for tunnelsikkerhetsforskriften blir 

videreført tiI 2019. 

a) Hvorfor er grensen satt på 2019? 

b) Så vidt vi husker har fylkene lengre frist enn riksveiene på å innfri forskriften. Hvorfor 

videreføres ikke kompensasjonen frem til fristen? 

c) Hvordan er størrelsen på kompensasjonen beregnet - og er det ment å dekke hele tiltaket 

knyttet til oppfylling av forskriften? 

 

 

Svar: 

a) Regjeringen legger opp til at rammen til fylkesveger inkl. tunnelsikkerhetsforskrift 

har et årlig snitt både i første og andre periode på 1,3 mrd. kr. Tilskuddet inkluderer 

midler til oppfylling av tunellsikkerhetsforskriften til og med 2019, som er fristen 

forskriften gir. Etter 2019 fortsetter tilskuddet med hele beløpet for å sette fylkene i 

bedre stand til å kunne fornye og ruste opp fylkesvegnettet. Tilskuddet bevilges 

gjennom rammetilskuddet. 

b) Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse tunneler på fylkesvegnettet og 

kommunalt vegnett i Oslo (tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg m.m.) §12 tredje 

ledd stadfester at: 

"Renovering av tunneler for å oppfylle kravene til sikkerhetsnivå, skal utføres etter en 

tidsplan og skal være fullført innen 1. januar 2020. Fylkeskommuner med stor 

tunnelmasse kan etter søknad til Vegdirektoratet gis forlenget frist med inntil fem år." 

Regjeringen ser det som naturlig at ordningen ikke strekker seg ut over den 

forskriftsfestede fristen til å oppfylle kravene, og at midlene vil være utbetalt i løpet av 

2019 uavhengig av fremdriften med utbedring av tunnelene i det enkelte fylke. 

Det totale årlige beløpet til rammetilskudd er imidlertid uendret etter 2019. 

Regjeringen forventer at fylkene da benytter midlene til fornying og opprusting av 

vegene når tunnelene oppfyller kravene til sikkerhetsnivå. 

c) Rammetilskuddet til fylkeskommunene er en videreføring fra NTP 2014-2023. Her var 

rammen satt til 10 mrd. 2013-kr i perioden, med et årlig snitt på 690 mill. 2013-kr i 

første fireårsperiode og 1,2 mrd. 2013-kr i siste seksårsperiode. 

Årlig snitt på 1,3 mrd 2017-kr er en videreføring av siste seksårsperiode i NTP 2014-

2023. 

Rammetilskuddet er ment å sette fylkene i bedre stand til å fornye og ruste opp 

fylkesvegene, inkludert oppfølging av tunnelsikkerhetsforskriften.    
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