
Informasjonsmøte 
Ny E39 Lønset-Hjelset

Skjevik barne- og ungdomsskole

8.september 2021



● Overordnet informasjon fra byggherrens prosjektleder Halgeir Brudeseth (Statens vegvesen)

● Informasjon med spesielt fokus på grunneier- og nabosaker fra grunnerverver Arild Grønsberg (SVV)

● Detaljert informasjon om aktiviteter framover fra totalentreprenørens prosjektleder Øystein Fosse (Bertelsen & Garpestad AS)

● Erik Olufsen fra Sweco Norge viser oss litt fra detaljprosjekteringen.  

● Kommunikasjon med omgivelsene i byggeperioden, ved byggeleder Andreas Eidem og kommunikasjonsrådgiver Marit Krekvik (Statens vegvesen)

Agenda



Litt historikk - fra 1989





Vedtak hovedplan 1997



Reguleringsplan vedtatt 2017-2018



Fremdriftsplan E39 Lønset-Hjelset



Organisasjonsplan, E39 Lønset-Hjelset



E39 Lønset - Hjelset

Eksisterende veg:
● ÅDT: 5800 ved Lønset – 5200 ved Hjelset

● Ulykker: ca. 1 personskadeulykke pr. år

● Avkjørsler: 95

● Fartsgrenser: 50-60-70 km/t

● Vegbredder: 5,4-7,5 m

Ny veg:
● 9,3 km 2/3-felts veg med midtdeler.

● ÅDT: + - 8000 (pga. fellessjukehus Hjelset)

● 90 km/t fartsgrense

● Avkjørsler: 0

● Ferdigstillelse 01.10.2023

10.09.2021



E39 Lønset – Hjelset - bompengeopplegg

● Prop.55 S (bompengeprop.) vedtatt 18.12.2020   

● Styringsramme 1300 mill.2020-kr.

● Kostnadsramme 1450 mill.2020-kr.

● 44,6% statlige midler  - 55,4% bompenger

● Takster: (foreløpige anslag):
• 30-40 kr for liten bil (<3500 kg)
• 60-80 kr for stor bil (>3500 kg)
• 20% rabatt for liten bil (med brikke/avtale)
• El-biler: 50% av liten bil etter rabatt
• Timesregel
• Passeringstak på 60 pr. måned
• Eget takstvedtak ca. ½ år før oppstart innkreving der endelige takster blir 

bestemt
• Mer info fra regionalt bompengeselskap Vegamot AS sommer/høst 2023

10.09.2021



Plassering av bomstasjonene på ny og gammel E39



• 1 totalentreprise for ny E39 med sideveger og landbruksveger innenfor og sør for regulert område
• TE: Bertelsen & Garpestad AS, kontraktssum 647 mill.kr eks. mva.
• UE: Metrostav Norge AS m.fl.
• Prosjekterende byggeplan: Sweco Norge AS

Kontraktsdato: 1.oktober 2023

• 2 totaltotalentrepriser for landbruksveger nord for ny E39 (i regi av to veglag)
Lyses ut høst 2021, ferdig 1 år etter kontraktsignering 

• 1 utførelsesentreprise for støyreduserende tiltak på/ved hus
Lyses ut vinter/vår 2022, ferdig høst 2023

Kontrakter



● Utgangspunkt: Støyberegninger med grunnlag i reguleringsplan:

Støyreduserende tiltak

Det er satt inn en planbestemmelse om at bygninger som blir liggende i gul sone etter støytiltak skal gis tilbud om skjermingstiltak. 
Dette kan være fasadetiltak og skjerming av oppholdsområder utendørs. Disse bygningene framgår av støysonekart. 



o Fra reguleringsplan - tiltak ved vegen:
– støyskjermer (ved Lønset og Gujord)
– støyvoll (ved Gujord)

o Etter reguleringsplan - tiltak ved vegen:
– betongrekkverk (ved Lønset)

Disse tiltakene skal utføres av totalentreprenør Bertelsen & Garpestad AS

o Etter at totalentreprenørens prosjektering/byggeplan er ferdig:
- Statens vegvesen engasjerer konsulent for ny støyberegning og prosjektering av tiltak
- Detaljert vurdering av støyreduserende tiltak på/ved boliger i «gul sone» i samarbeid med boligeiere 
- Aktuelle tiltak (som avtales med hver enkelt boligeier): 

• fasadeisolering 

• nye vinduer 

• nye ventiler 

• skjerming av uteplass

Grunnlag for tilbud om tiltak: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - regjeringen.no (T1442)
Vinter/vår 2022: Utlysning av entreprise

Støyreduserende tiltak  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/


Grunnerverv
Lønset - Hjelset

Informasjonsmøte



● Litt generell informasjon om grunnerverv

● Omfanget av grunnervervet Lønset – Hjelset

● Litt om det spesielle med grunnervervet i dette prosjektet

● Hva er totalentreprenøren sine oppgaver / ansvar til prosjektet

● Hva er grunneier sin plikt og rettigheter fremover ?

● Hvordan løser vi eventuelle konflikter dersom disse oppstår ?

Grunnerverv ny E39 Lønset - Hjelset



● Anleggsområdet er bestemt i reguleringsplanen
– Arbeid utover reguleringsplanen (eller annen tillatelse gitt fra grunneier og kommunen), skal ikke forekomme.

● Statens vegvesen sine grunnleggende samfunnsverdier er:
– Likhet for lov og regelverk
– Likebehandling av grunneierne

• Rettferdig / lik pris

• Erstatning etter takst

• Åpne kjøpekontrakter
– Ta alle grunneiere på alvor

• Vi skal ta oss tid til å lytte og sette oss inn i situasjonen
– Ivareta naboene til våre anlegg på en god måte

Generell informasjon om grunnervervet

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Antall inngåtte kjøpekontrakter ca 90 kontrakter og avtaler

● Antall hus- og hytteinnløsninger 11 bolighus og 7 fritidsboliger er innløst

● Bygging av nye landbruksveger på nordsiden av ny E39
– Lengde på landbruksvegene ca 6,5 km
– Grunneierlaget er byggherre selv for disse vegene
– Jordskifteretten vil utarbeide bruksordninger for landbruksvegene.
– Statens vegvesen dekker utgiftene som veglagene har med dette prosjektet
– Landbruksveger på sørsiden av ny E39 bygget av entreprenøren til Statens vegvesen.

● Flere vannbrønner i området vil bli erstattet

Omfanget av grunnervervet Lønset - Hjelset

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Erstatning av slåttemark
– Vilkår gitt i vedtatt reguleringsplan at medgått slåttemark skal kompenseres 

for i forholdet 1:1 -økologisk kompensasjon. (Naturmangfoldloven § 12)

• Arealer som går tapt i prosjektet:

» Langmyra (verdi B) – 1,7 da

» Skjerslia øst (verdi B) – 2,3 da

» Ekra (verdi A) – 2,2 da

• Slåttemarka «Ekra» har stor variasjon og høyt innslag av fukteng i tillegg til høyt 
artsmangfold. Ingen rødlistearter er registrert. 

• Grunneier har slått av marka de siste årene og har egen skjøtselsplan.

– Erstatningsområder er Skibakken på Berg og Øvre Nørberg som ligger i området ikke langt fra vegprosjektet.
– Statens vegvesen betaler gjennom avtale kr. 410.500,- til Statsforvalteren i Møre og Romsdal som forvalter midlene 

overfor grunneierne.

Litt om det spesielle i dette prosjektet…

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Etablering av dyrkamark av utmark som avbøtende tiltak for nedbygging av dyrkamark

– Reguleringsplanen viser at 176 da summert dyrkamark går tapt i prosjektet fordelt på flere eiendommer. (98 da Mork 
– Hjelset og 78 da Lønset – Mork)

– Prosjektet har erverva et større sammenhengene areal (utmark) over to eiendommer på Hjelset. Arealet på disse to 
områdene er på ca 100 da der det antatt 80 da av dette kan dyrkes opp. 

• Det er inngått avtale med to aktive grunneiere i området for kjøp av dette arealet.

• Matjord som blir tatt i prosjektet skal for det meste fraktes opp til dette området og rankes der. 

• Disse to aktive gårdbrukerne (kjøperne) får arbeidet med å dyrke opp arealet. 

– Det forutsettes i avtalen at dette er gjennomført innen frist på 10 år. 

– Statens vegvesen vil ta kostnaden med jordskifte for å samle de ulike teigene til landbrukseiendommen i prosjektet.

Litt om det spesielle i dette prosjektet…

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Entreprenør har ansvar for gjennomføring av prosjektet etter blant annet slik kjøpekontraktene er utformet
– Er det spesielle avklaringer som må ivaretas, er det entreprenøren sin oppgave å gjennomføre dette.

● Etterstrebe god dialog med alle grunneiere og naboer til anlegget

Hva er totalentreprenøren sitt ansvar til grunneierne ?

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Rettigheter
– Det skal ikke være aktivitet utover avtalt arealer. Dersom dette er ønskelig eller nødvendig, må nødvendig tillatelse fra 

grunneier da være gitt. (fra det enkle til det omfattende…)

– Anleggsaktivitet utover gitt regler i tilhørende forskrifter

● Plikter
– Si ifra om noe er feil eller mangler som en ser som bør rettes for å unngå større skader

Hva er grunneier (og naboer) sine rettigheter og plikter i anleggsfasen

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet



● Dersom det er spørsmål eller problemstillinger, rettes disse til totalentreprenør.

● Om problemstillingene ikke blir ordnet fra totalentreprenør sin side, tar dere kontakt med Statens vegvesen ved 
byggeleder.

● Vi ønsker en ryddig gjennomgang der vi løser utfordringene våre lokalt. 

Hvordan løser vi eventuelle konflikter dersom disse oppstår?

E39 Lønset – Hjelset. Grunnervervet
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• BG etablert 23. november 1959 av Kjell 

Garpestad og 

Arne Bertelsen.

• BG Har hovedkontor i Egersund 

• BG bygget seg opp i løpet av 

60-tallet til å bli en ledende bedrift innen

bygg- og anleggsbransjen. 

• BG har i dag oppdrag over hele landet. 

• I nærområdet har vi nå utbygging av ny 

E39 Leirvika- Renndalen i Betna.

• Vi har og nylig overlevert prosjekt på fv

714 Laksevegen med kryssing av 

Åstfjorden og ny veg utenom

Krokstadøra.

• BG omsetter i dag for ca 1 mrd i året og 

er 250 ansatte



Forretningsidé:
Bertelsen & Garpestad skal levere 

entreprenørtjenester innenfor våre 

kjerneområder til riktig pris og kvalitet i 

nært samarbeid med kundens krav og 

ønsker. Vårt omdømme skal være basert 

på gjennomføringsevne og gode 

løsninger. Våre største oppdrag består 

av bygging av vei for det offentlige. I 

tillegg har vi oppdrag i steinbrudd samt 

opparbeidelse av boligfelt og 

næringsareal. Våre oppdrag er fordelt 

over hele Norge, og vi har lang tradisjon 

for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører 

også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er 

for liten, ingen for stor.

Strategi
Fokus på kjerneområde – veibygging, 

kvalitet og fagkunnskap

www.bg.no

http://www.bg.no/
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Statens vegvesen som byggherre har ansvar for overordnet informasjon om prosjektet.

Totalentreprenøren skal

● Fortløpende informere grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter om totalentreprenørens planer for kontraktsarbeidene og om fremdriften. 

Informasjon til de som blir spesielt utsatt for støy, støv og anleggstrafikk, skal prioriteres.

● Foreta varsling med SMS til de som ønsker det ved særskilt støyende arbeid og ved sprengning.

● Varsle og informere hver grunneier og nabo i god tid før utførelse av arbeider på eller ved vedkommende sin eiendom. Totalentreprenøren skal besøke og 

gjennomføre samtale med spesielt berørte grunneiere og naboer.

● Håndtere de henvendelser som kommer fra andre tredjeparter enn media med mindre byggherren beslutter noe annet. Alle henvendelser skal håndteres på en 

profesjonell og serviceinnstilt måte.

● Fortløpende føre logg over informasjon som totalentreprenøren har gitt til grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. Henvendelser fra disse skal også 

loggføres.

Kommunikasjon med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter



o Prosjektkontor på Hjelset (sammen med totalentreprenørens rigg)

Alt byggherrepersonell er stasjonert på stedet og kan treffes der.

o Egen nettside: E39 Lønset-Hjelset | Statens vegvesen

o Facebook: https://www.facebook.com/vegvesenmidt/

o Epost: firmapost@vegvesen.no

o Brev: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Kontakt og informasjonskanaler 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39lonsethjelset/
https://www.facebook.com/vegvesenmidt/
mailto:firmapost@vegvesen.no


Statens vegvesen:

▪ Prosjektleder Halgeir Brudeseth, 913 46388, halgeir.brudeseth@vegvesen.no

▪ Byggeleder Andreas Eidem, 918 85536, andreas.eidem@vegvesen.no

▪ Byggeleder Jørgen Kvalsvik, 416 32793, jorgen.kvalsvik@vegvesen.no (Fra 20.september)

Bertelsen & Garpestad AS:

▪ Prosjektleder Øystein Fosse, 982 66197, oystein.fosse@bg.no

▪ Anleggsleder Frode Hamre, 908 30635, frode.hamre@bg.no

Kontaktpersoner i prosjektet

mailto:halgeir.brudeseth@vegvesen.no
mailto:andreas.eidem@vegvesen.no
mailto:jorgen.kvalsvik@vegvesen.no
mailto:oystein.fosse@bg.no
mailto:frode.hamre@bg.no

