
INFORMASJON Januar 2017

Ny og utbedret 
rv. 70 Tingvoll–Meisingset

Lengde:   9 300m 
Totalkostnad:  500 millioner kr, inkludert mva. 
Ferdig: Våren  2019

Prosjektet deles inn i fire entrepriser
1.  Skogrydding Saghøgda–Venåssaga
2.  Vegbygging Saghøgda–Håkkåsvatnet
3.  Vegbygging Håkkåsvatnet–Meisingset
4.  Støytiltak langs hele strekningen

Vi skal utbedre og bygge ny veg mellom Tingvoll og Meisingset for 
å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten. Den nye vegen 
følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, 
nye avkjørsler og underganger. Vi skal bygge ny bru over Storelva 
som erstatning for dagens bru. På Meisingset blir vegen lagt i en ny 
trasé nærmere Hanemsvatnet. Vegen går rett fram etter brua over 
Storelva, gjennom kulturbeitelandskap og skog, før den knytter seg 
til eksisterende veg øst for Venåsmyra. Fra første spadetak tar det 
ca. 2–2,5 år før vegen står ferdig.

Det er ikke til å unngå at vegarbeidene vil medføre en del ulemper 
for trafikantene og beboerne langs strekningen. Vi håper at dette 
blir møtt med forståelse, og at alle ser frem til en ny og forbedret  
rv. 70 mellom Tingvoll og Meisingset.

Der vegen går i samme trase som dagens veg, må all masse i 
eksisterende veg skiftes ut og bygges opp av gode masser av 
knust fjell. Anleggstrafikken vil påføre eksisterende veg skader og 
fremkommeligheten vil bli redusert. Det kan også bli aktuelt med 
stengninger i kortere perioder med omkjøring på fv. 302. Uansett 
blir det korte stengninger under utførelse av sprengningsarbeider 
på strekningen. Kollektivtrafikk og nødetatene vil bli prioritert for 
gjennomkjøring mest mulig uhindret. 

Varsler med SMS
Meld deg på vår gratis SMS-varsling for å få beskjed når vi må 
stenge vegen mens vi sprenger. Du melder deg på ved å sende 
TINGVOLL START til 2252, og melder deg av ved å sende  
TINGVOLL STOPP til 2252.

Kontaktinformasjon:  Prosjektleder Odd Helge Innerdal mobil 473 81 990

Følg oss på facebook:  www.facebook.com/rv70tingvoll/ 
Besøk gjerne hjemmesiden vår:  www.vegvesen.no/Riksveg/rv70tingvoll  
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