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Bildet = Vårt ansikt utad

Kan miste nattesøvnen av mindre …
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TSF = Tunnelsikkerhetsforskrift (`EU Direktiv`)
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Tunneloppgradering = Tunnel stengt

Tunnel er ofte en svært etterspurt løsning i planprosessene
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… vi har bygget billig …

Vår tunnelhistorie; High Tech / Low Cost

Tunneloppgradering er IKKE et nederlag, det er som forventet, egentlig



Tunneloppgradering … vi advarer her mot sterke bilder …



- Hvorfor tar det så lang tid?

- Hvorfor koster det så mange penger?

- Hvorfor stenger dere ikke bare om natten?

- Hvorfor gjør dere ikke bare alt arbeidet på en gang?

- Hvorfor er omkjøringsalternativene så utrolig dårlige?

- Hvorfor blir det så mye kø, har dere ikke tenkt på oss?

Hvorfor … Hvorfor … Hvorfor … Hvorfor … Hvorfor …

Vi har tenkt på det meste. Riktignok lærer vi noe nytt fra gang til 
gang. Å ha `bilen på service` - og samtidig bruke bilen - er en 
krevende øvelse. Selv om du bruker bilen når denne er inne til 
service, så skal likevel sikkerhetssystemene virke. Det er relativt 
sjeldent at vi kan stenge en tunnel helt i anleggsperioden. Når så 
først skjer er det ikke uten protester, gjerne med ordfører i spissen
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Tunneloppgradering

Hvorfor …  ?! …

Meg  Deg
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Tunneloppgradering

TEN-T / Riksvegnettet

217 Tunneler skal oppgraderes (13 + 7 mrd) innen 2021

2017 ca 25
2018 ca 25 (sum 50)
2019 ca 50 (sum 100)
2020 ca 80 (sum 180)
2021 ca 20 (sum 200)

Etter 2021, ca 20 tunneler skal enten erstattes med 
nye tunneler (NTP/HP) eller oppgraderes jf krav i TSF

I snitt koster tunneloppgradering ca kr 50.000,- pr meter

Merk, tunneler på Fylkesvegnettet kommer i tillegg (R/FK)

Tunnel 217
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Rv 9 Fånefjelltunnelen

Lengde 611 meter, åpnet i 1962

Utfordringer;

- Omkjøring

- Helgetrafikk

- Sommertrafikk
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Fareskilt tunnel

Liker ikke skiltet …

Langt bedre, sett med 
mine øyne, å benytte 
skilt 727.4 Tunnelnavn
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Tunneler med bredde b < 8,5 meter og høyde, h < 4,60 meter

Tunneloppgradering, hovedutfordringer

Bredde / Høyde / Tekniske bygg / Drenering / V+F
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Tunneloppgradering, hovedutfordringer

Nye installasjoner? Gjeldende N500 og N601

Bredde / Høyde / Tekniske bygg / Drenering / V+F

20 mrd = Mye penger

20 mrd fordelt på 217 
tunneler, har vi penger nok?

Tja, behovene har vist seg 
å være store, større enn først 
antatt. Nye krav, nattarbeid, 
uforutsett, trafikkavvikling …

Prioritering;

Krav gjengitt i TSF
Forskriftskrav tilknyttet elektro, ytre miljø
Tidlig varsling + Tidlig stenging + Beredskap 
Kritisk forfall, Elektro + V/F/BrS + VA (DrV/OvV) 

ITV / AID
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Tenk nytt !!!

Marked; Mange gode (u)testede løsninger

Suksess = Ressurser + Samarbeid + Vilje

Ressurser = Penger + Personell

Samarbeid = Felles interesse og eierskap til løsningen

VD, Vegavdelingen, Tunnel & Betong = 5 Ansatte

1 = Tunneloppgradering
2 = FoU Sikkerhetsstyring, Tunnelstudiet
3 = N500 + V520 / Søknad om fravik (skal-krav)
4 = R511 + R512, Tunnelforvaltning + Sikkerhetsgodkjenning
5 = Virksomhetsutvikling + Risikoanalyser/Beredskapsanalyser

Nytenkning – VD har en begrenset med kapasitet tilknyttet FoU
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Tunneloppgradering; Marked

Tunneler Rv; Region Nord + Region Vest

Flest gjenstående oppgraderingsprosjekt her

Det vil bli en diskusjon knyttet til hvor mange penger 
som skal benyttes i hvert enkelt prosjekt. Ofte er det 
en viss teknisk/økonomisk ubalanse i prosjektet som 
videre kan forsinke fremdriften.

Vi kan få gjennomført tunneloppgraderingsprosjektet 
innenfor rammen gitt hyppigere stengte tunneler også 
på dagtid i kombinasjon med steng vurdering av kritisk 
forfall. Dette siste er noe enklere å få til enn det første.
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Statens vegvesen Hovedside / Vegprosjekter / Tunnelutbedring / Region X


