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Opprustingen av rv. 3
i Østerdalen fortsetter
M A R S 2 02 1

R I K S V EG 3 I Ø S T E R DA LE N

I fjor ble utbedringen av rv. 3 mellom Atna og Alvdal avsluttet (bildet). De neste par årene skal deler av strekningen Koppang-Kvikne rustes opp. (Foto: Christian Finsrud)

Et par strekninger og flere bruer mellom Koppang og
Kvikne står for tur når vedlikeholds- og utbedringsarbeidene på riksveg 3 nå fortsetter. Vegen blir ikke
stengt, men det blir redusert framkommelighet mens
arbeidene pågår.
Mange steder er riksveg 3 i dårlig forfatning og trenger sårt
til utbedring. Statens vegvesen har de siste årene rustet opp
flere kritiske strekninger og punkter på vegen for å bedre
trafikksikkerheten og framkommeligheten. Dette arbeidet
fortsetter vi med.
I år starter vi utbedringsarbeidet ved påsketider, på Hanestad,
der vi skal skifte ut Kiva bru og Tingstadbekken bru og bygge ny veg inn mot bruene, sier prosjektleder Einar Aakerøien
i Statens vegvesen. Anleggsperioden går fram til seinhøsten
2022.
Utbedringsprosjekter på løpende bånd
I tillegg til utskifting av bruene på Hanestad, starter prosjektene
på riksveg 3 på løpende bånd utover våren og sommeren
i år og på vårparten neste år. Mellom Jutulhogget og Skurlagskrysset i Alvdal er vi allerede i gang med å forsterke vegen
og utvide vegbredden på en strekning på ca. 16 kilometer.
Her skal vi også utbedre sideterrenget, skifte ut stikkrenner
og legg om høyspenttraseer. Et omfattende arbeid som skal
være ferdig høsten 2023.

Tunna bru på Tynset skal skiftes ut og dimensjoneres for
90 km/t. Arbeidet her starter til høsten, og brua skal stå
ferdig sommeren 2023.
Også på Kvikne skal vi skifte ut ei bru. Arbeidet med å bygge
ny Ya bru starter i mai i år og skal pågå til august 2022.
På Koppang, mellom Evenstad og Imsroa, skal Vegvesenet
bygge 5,5 kilometer ny veg som er dimensjonert for 90 km/t.
Går alt etter planen, starter dette arbeidet på vårparten 2022
med ferdigstillelse høsten 2023
Trafikkavvikling
Mens utbedringsarbeidene pågår blir det redusert framkommelighet på riksveg 3. Enkelte steder blir trafikken ledet
over på midlertidig bygde veger og bruer. I noen tilfeller blir
det manuell dirigering, ledebil eller lysregulering, og innimellom
må trafikantene regne med korte stopp og litt ventetid.
- Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene,
men gevinsten er at riksveg 3 mellom Koppang og Kvikne
blir både tryggere og bedre å kjøre når alt står ferdig, sier
prosjektleder Aakerøien. Han forsikrer at Vegvesenet og
entreprenørene vil ha fokus på at anleggsarbeidene skal
være til så lite hinder som mulig for både lokalbefolkning,
lokalt næringsliv og trafikken på riksvegen.
21-0247 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no
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Utbedringsarbeider på rv. 3 Koppang–Kvikne
i perioden 2021–2023
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Evenstad–Imsroa / Messeltsvingene, Koppang

25
Kiva bru og Tingstadbekken
bru, Hanestad

Anleggsperiode: Vår 2022–høst 2023

Anleggsperiode: mars/april 2021–høst/vinter 2022

Tiltak: 5,5 km ny veg dimensjonert for 90 km/t

Tiltak: Bygge nye bruer, ca. 2,4 km ny veg i tilknytning til
bruene, ny fotgjengerundergang ved Hanestad Vertshus

Trafikkavvikling: Bygges hovedsakelig i ny trasé,
trafikkavvikling på dagens veg
Kostnad: Ca. 400 millioner kroner
Entreprenør: Ikke valgt, prosjektet lyses sannsynligvis ut
høsten 2021
Byggherre: Statens vegvesen ved prosjektleder Taale
Stensbye, tlf. 900 43 443 taale.stensbye@vegvesen.no

Tunna bru, Tynset
Anleggsperiode: Høst 2021–sommer 2023

N

Trafikkavvikling: Trafikken går på midlertidig veg mens
bruene blir bygd, korte stopp i fbm. utbedring av vegen
på hver side av bruene må påregnes, manuell dirigering,
ledebil, lysregulering
Kostnad: Ca. 54 millioner kroner
Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS
Byggherre: Statens vegvesen ved prosjektleder Einar
Aakerøien, tlf. 905 11 723, einar.aakeroien@vegvesen.no
Fra 01.05.21: Vegar Antonsen tlf. 416 19 694,
vegar.antonsen@vegvesen.no

Tiltak: Bygge ny bru og ca. 3 km ny veg dimensjonert for 90 km/t
Trafikkavvikling: Bygges i ny trasé vest for dagens veg,
trafikkavvikling på dagens veg

Jutulhogget-Skurlagskrysset, Alvdal

Kostnad: Ca. 330 millioner kroner

Tiltak: Ca. 16 km, ny overbygning, dvs. fjerne eksisterende
veg og bygge den opp igjen i en tykkelse på ca. 80 cm,
breddeutvidelse, sideterrengarbeider, utskifting av stikkrenner, omlegging av høyspent- og lavspenttraseer

Entreprenør: Ikke valgt, prosjektet lyses ut rundt påsketider
Byggherre: Statens vegvesen ved prosjektleder Taale
Stensbye, tlf. 900 43 443, taale.stensbye@vegvesen.no

Anleggsperiode: Januar 2021–september 2023

Trafikkavvikling: Manuell dirigering, ledebil, lysregulering,
korte stopp og noe ventetid må påregnes

Ya bru, Kvikne

Kostnad: Ca. 250 millioner kroner

Anleggsperiode: Mai 2021–august 2022

Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS

Tiltak: Bygge ny bru

Byggherre: Statens vegvesen ved prosjektleder Einar
Aakerøien, tlf. 905 11 723, einar.aakeroien@vegvesen.no
Fra 01.05.21: Vegar Antonsen, tlf. 416 19 694,
vegar.antonsen@vegvesen.no

Trafikkavvikling: Trafikken går på midlertidig bru og
vei i byggeperioden, noe lysregulering, spesielt ved
etablering av midlertidig vei
Kostnad: ca. 68 millioner kroner
Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS
Byggherre: Statens vegvesen ved prosjektleder
Vegar Antonsen tlf. 416 19 694, vegar.antonsen@vegvesen.no
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