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Dokument 8:11 S (2022-2023)  - om å be regjeringen sørge for snarest 
mulig å etablere en midlertidig bru ved Tretten - ber om SDs vurdering 

Det pågår nå arbeid med å få på plass en ny pilar og klargjøre fundament for midlertidig bru. 

Fylkeskommunen er byggherre for dette. Når nødvendige tillatelser, fundamentering og 

øvrige forberedelser inkludert ny pilar er på plass, regner Statens vegvesen med tre ukers 

byggetid for midlertidig bru. Det er så raskt som det er praktisk mulig. Det haster å få på 

plass en bruforbindelse i området, både med tanke på trafikksikkerhet på omkjøringsvei og 

fremkommelighet for næringsliv og lokalsamfunn.  

Jeg får opplyst at det er tett dialog mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 

Statsforvalteren og fylkeskommunen og at de berørte myndighetene arbeider for å avklare 

nødvendig saksbehandling av midlertidig bru mens prosjekteringen av ny bru fortsetter. 

Statsforvalteren i Innlandet må godkjenne planene for bygging av midlertidig bru da 

brutraseen ligger inntil et fredningsområde for fugler, av nasjonal betydning. Samtidig 

behandler NVE fylkeskommunens søknad om utfyllinger for utlegging av midlertidig bru. NVE 

har fulgt opp saken tett siden brukollapsen i august. På grunn av tidsaspektet vurderer NVE 

at saken kan bli fullstendig opplyst ved en begrenset høring etter unntakshjemlene i 

vannressursloven. Dette vil korte ned saksbehandlingstiden for fylkeskommunens søknad, 

samtidig som at vannressurslovens allmenne interesser ivaretas.  

Videre må midlertidig bru og fundamenter godkjennes i Vegdirektoratet. Statens vegvesen 

mener at dette ikke er en forsinkende faktor. Bruberedskap hos Statens vegvesen står klar til 

å bygge midlertidig bru, så snart nødvendige godkjenninger, tillatelser, fundamentering og 

øvrige forberedelser, inkludert ny pilar, er på plass.  

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 

Stortinget 

0026 OSLO 

Deres ref 

ABS/fg 

Vår ref 

22/2157-3 

Dato 

26. oktober 2022

VEDLEGG



 

 

Side 2 
 

Det er viktig for meg at de berørte myndighetene, som Innlandet fylkeskommune, Statens 

vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsforvalteren i Innlandet, finner gode 

samarbeidsformer og sammen arbeider for at prosessen fram mot midlertidig bru går så fort 

som mulig. Jeg vil derfor ta initiativ til et møte med politisk ledelse i Olje- og 

energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, 

Innlandet fylkeskommune og berørte etater om videre framdrift i prosessen. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jon-Ivar Nygård 
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