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● Informasjon om 
– organisasjon
– leveranse fra Prodtex Industrier AS (Fiskå, Vanylven kommune)
– byggeplan
– grunnerverv 
– støyreduserende tiltak
– framdriftsplan
– økonomi

fra 
- prosjektleder Halgeir Brudeseth 
og 
- prosjekterings- og byggeleder Andreas Eidem

Agenda





Reguleringsplan vedtatt 2017-2018



● I november 2021 tenkt som totalentreprise

● I desember 2021-februar 2022 endret pga. sentralt ønske om Fou-prosjekt for 
overbygning (automatisk lasersveising)

● Inngått avtale med Prodtex Industrier AS for produksjon av ståloverbygning, 
etter kunngjøringsportalen Doffin/TED («Fou-unntaket»)

● Inngått avtale med Norconsult AS for prosjektering/byggeplanlegging

● Utført supplerende grunnundersøkelser i flere omganger vår-sommer-høst 2022

Kontraktstrategi, entrepriseform, øvrig arbeid 2022
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Landskapsplan



Driva: kontakt med NVE om utfylling/erosjonssikring



Erosjonssikring/motfylling langs Driva



Tverrsnitt 



Paddocker flyttes



Flytting av paddocker - søknad om dispensasjon fra krav i PBL om 
reguleringsplan og fra arealformålet i kommuneplanen





Ny plassering kryss, ny forbikjøringslomme



Støyreduserende tiltak; lokale skjermer/fasadetiltak ved hus



Støyreduserende tiltak; lokale skjermer/fasadetiltak ved hus



- Grunnlag for tilbud om tiltak:

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - regjeringen.no (T1442)

- Byggeplan 2022 (Norconsult)

- Støyberegning 2022 (Multiconsult)

- Fire boliger befart og vurdert (ift. ferdig veg med 80 km/t og ÅDT i 2042)

- To boliger (Hovenvegen 795 og 797) har støy under terskelverdi og får ikke tilbud 
om tiltak

- To boliger får tilbud om tiltak:

- Sunndalsvegen 719: nye ventiler og vindu, isolasjon innvendig soverom 2.etasje

- Sunndalsvegen 743: nye ventiler, vinduer og dør, isolasjon utvendig og 
innvendig 1. og 2.etasje. Skjerming av uteplass mot sørvest

- Utføres i felles støytiltaksentreprise med E39 Lønset-Hjelset (ca. 40 boliger)

Støyreduserende tiltak  

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


Grunnerverv, eksempel 



● Alle bygninger innløst;

– Bolig med eiendom Olga Glasø
– Vaktbu Eli Heidrun Engskar
– Trippelgarasje Martinus T. Ørsund

– Signert kontrakt: Lars Toven
– Øvrige eiendommer; er i forhandlingsprosess
– Bør ha signerte kontrakter evt. arbeidstillatelse før byggestart
– Kan søke om forhåndstiltredelse 

Grunnerverv - status



Grunnervervsprosessen oversikt

Godkjent reguleringsplan

Anleggsstart

Kjøpekontrakt

Aksepterer avståelse
og erstatning

Anleggsstart

Avtale om tiltredelse

(arbeidstillatelse)

Aksepterer avståelse,
erstatningen ikke avklart

Avtaleskjønn

Godkjent reguleringsplan

Anleggsstart

Kjøpekontrakt

Vedtak om
ekspropriasjon og

forhåndstiltredelse

Aksepterer ikke
avståelsen

Anleggsstart

Ekspr.skjønn

Godkjent reguleringsplan

Nr. 1 – Frivillig avtale Nr. 3 Ekspropriasjon

Nr. 2 Arbeidsavtale



Kostnadsoverslag:

- Styringsramme:  165,4 mill. 2020-kr

Framdriftsplan:

- Anleggsstart: vinteren 2023

- Ferdigstillelse bru: desember 2023

- Riving og fjerning eksisterende bruer: våren 2024

Økonomi og framdrift



- Prosjektkontor på Hjelset (ved Oppdølskrysset) fra januar 2022

- Byggherrekontor ved Elverhøy etter byggestart vinteren 2023

- Egen nettside: Rv. 70 Elverhøybrua | Statens vegvesen

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

- Epost: firmapost@vegvesen.no

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

- Kontakter i prosjektet  (Statens vegvesen):

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

- Grunnerverver Hilgunn Anita Iversen, 995 43496, hilgunn.iversen@vegvesen.no

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

Kontakter, informasjon

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv70elverhoybrua/
https://www.facebook.com/vegvesenmidt/
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:andreas.eidem@vegvesen.no


Visualisering – sett østover



Visualisering av reguleringsplan – sett mot nord



Visualisering av reguleringsplan – sett nordover



Visualisering av reguleringsplan - områdestabilisering



Visualisering av reguleringsplan – nord for brua



Visualisering av reguleringsplan – sett østover


