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Kort om egenskaper relevant for oppdraget







Strukturert og fokusert og med gode analytiske evner.
Evne til å prioritere og fatte beslutninger.
Åpen for alternative løsninger og nye muligheter, som har eksemplifisert seg i Fron
jernbanebru (først sprengverksbru i betong for jernbane), Bruer Gardermoprosjektet
(første sprengverksbruer fundamentert på løsmasser), Rugsundbrua (FFB-bru med
hovedspenn 190 m, nest lengste bruspenn i verden utført med høyfast lettbetong), Ny
Eidsvoll Sundbru (første vegbru med høyfast lettbetong i hele overbygningen), Ny
Drammensbru, tilbud (første bru prosjektert med prefabrikerte segmenter i Norge)
Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
Språk: Norsk og engelsk, leser faglitteratur på fransk og tysk.

Kjernekompetanse relevant for oppdraget:






Sivilingeniør med 50 års erfaring i prosjektering av et stort antall betongbruer, spesielt
bruer bygget etter fritt frembygg-metoden.
Også flerspennsbruer med spennvidder fra 30-60 m fundamentert på betongpeler eller
utstøpte stålrørspeler med diameter opp til 1220 mm.
Utført kontroll etter kontrollgrad IV (detaljerte statiske beregninger) for Litjsundet
(160/300 m), Dolmsundbrua (190/476 m) og Lepsøybrua, alle bygget etter fritt frembyggmetoden. Lepsøybrua er fundamentert på senkekasser på løsmasser.
Lang erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for Statens vegvesen med
programmet ISY Beskrivelse G-prog.
Arbeidet med byggeledelse og teknisk byggeplasskontroll på store bruer.

Utdannelse
Sivilingeniør fra Byggavdelingen ved NTH 1966. Diverse kurs innenfor betong-faget.

Formalutdannelse:
Tidsperiode fra - til
1962
1966

Institusjon
Norges Tekniske Høgskole
(NTH)

Grad / beskrivelse
Sivilingeniør, byggavdelingen.
Diplomoppgave ved Institutt for statikk,
tema «Beregning av hvelvdammer med
integrallikninger»

Kurs, sertifisering og annen kompetanse:
Tidsperiode fra - til
1970
1980

1986

d.d.
2007

Institusjon
Norske Sivilingeniørers
Forening (Tekna), Norsk
Betongforening
Rådgivende Ingeniørers
Forening (RIF)
FLF/ FLO

Varighet og beskrivelse
Diverse tekniske kurs

RIF-godkjent rådgiver (sertifisert) innen
fagområdet bygge- og anleggsteknikk
Kurs i Plan - og bygningsloven

Erfaring
Lars Toverud er spesialist innen prosjektering, med lang erfaring med prosjekteringsledelse, av
bruer i slakk- og spennarmert betong. Han har også omfattende erfaring med beregning og
dimensjonering av konstruksjoner i grunnen, som fundamenter og peler. Toverud har vært mye
brukt som foredragsholder på kurs arrangert av Norsk Betongforening og Norske Sivilingeniørers
Forening, nå Tekna, i spennarmerte konstruksjoner og andre betongrelaterte temaer. Han har også
vært benyttet som foredragsholder i etterutdanningskurs på NTNU i temaet «Fundamentering av
bruer». Han har lang erfaring med utarbeidelse av tekniske beskrivelser for konkurransegrunnlag
for Statens vegvesen med programmet ISY Beskrivelse G-prog, både fagspesifikt og tverrfaglig.
Han har også lang erfaring som tredjepartskontrollør for prosjekteringskontroll av konstruksjoner
for Statens vegvesen, og har god kjennskap til Statens vegvesens håndbøker og Bane NORs
tekniske regelverk.

Nåværende ansettelsesforhold:
MULTICONSULT NORGE AS
Tidsperiode fra - til
2001
d.d.

Stilling
Sivilingeniør, Senior bruingeniør

Stillingen omfatter disiplinledelse og oppdragsledelse for prosjektering av bruer og øvrige
samferdselskonstruksjoner, blant andre Tresfjordbrua, bruer på parsell E6 Frya - Vinstra, rv 7
Ramsrud - Kjeldsbergsvingene, Bommestadbruene over Lågen og tredjepartskontroll av
Dolmsundbrua, Tverlandsbrua og Litjsundbrua. Ansvarlig for utarbeidelse av betongalternativene
for ny 4-felts bru for E6 over Mjøsa, og for bru over Lågen.

Tidligere ansettelsesforhold:
NCC ANLEGG AS
1999

2001

Prosjekteringsleder, konstruksjonsavdelingen

Utarbeide alternative løsninger for bruer og samferdselskonstruksjoner
NORCONSULT AS
1997

1999

Senior bruingeniør, Bruseksjonen

Oppdragsansvarlig for prosjektering av blant andre Rugsundbrua og Sykkylvsbrua (fundamentert
på ca 6000 lm utstøpte stålrørspeler ø813).
DR. ING. A. AAS-JAKOBSEN AS
1984

1997

Overingeniør/ rådgivende ingeniør i bygge-og anleggsteknikk

Oppdragsansvarlig for prosjektering av en rekke store betongbruer som Årstabron, Grimsrud
bruer, bruer Gardermobanen (parsell Bekkedalshøgda-Ålborgveien), Boknasundet, Hemus Bridge,
Ny Ullasund bru, Brekke bru, bruer Granfosslinjen, Straumsundet bru, Ramsund bru,
Lysakerkrysset. Forprosjekt for Tresfjordbrua og Skodjebrua.
NORCONSULT AS
1982

1984

Byggeleder

Byggeleder for Memorial Bridge i Bangkok, 3 store fritt frembygg bruer over Chao Paya,
fundamenter på borete pilarer, diam 1500 mm, 54 m lange i elva og lange betongpeler på land.
DR. ING. A. AAS-JAKOBSEN AS
1969

1982

Overingeniør (1976 – 1982)
Prosjekteringsingeniør (1969 – 1976)
Oppdragsansvarlig for prosjektering av en rekke store betongbruer som Fosselandbrua, Hoholmen
bru, Kalvøyrevet bru, Hestøy bru, Smines bru og Åselistraumen bru.
Ansvarlig for prosjekteringen av en rekke store betongbruer som Andøybrua, Marøysundbrua og
Engeløybruene.
SIVILINGENIØR ELLIOT STRØMME AS
1968

1969

Prosjekteringsingeniør

Ansvarlig for prosjekteringen av blant annet Musayib Bridge i Irak.

Annet
Publikasjoner
A. Gjørven, L. Toverud, S. Andersen:
"NBD, A Sophisticated FEM-Tool to be Used in Bridge Design".
fib SYMPOSIUM: Structural Concrete- The Bridge Between People, Prague 1999.
L. Toverud, T. Moe, E. Hovland:
"Use of Lightweight Aggregate Concrete gives a cheaper Bridge".
2. International Symposium on Structural Lightweight Concrete, Kristiansand 2000.
J. Solemsli, O. Ellingbø, H. Brudeseth, L. Toverud:
"Sykkylven Bridge - An Economical Solution for Intermediate Water Depth".
Fourth Symposium on Strait Crossings, Bergen 2001
L. Toverud, Beate Isetorp:
"Replacement of the Superstructure of the Nitelva Railway Bridge".
fib Symposium 2004, Avignon, Frankrike
K. B. Dahl, L. Toverud & D. E. Brekke:
«Tresfjord Bridge-Foundation of Main span on 40 m Caisson on Soil Seabed»
International Conference on Multi-Span Large Bridges, Porto, Portugal, 2015
L. Toverud, K. B. Dahl:
«Strengthening of Bridge Girders by use of External Tendons».
Structural Faults and Repair, Edinburgh 2016
L. Toverud, Aja Anta Tønnessen:
«Analyses and Repair of Vestmoen Bridge»
IABSE Workshop Helsinki 2017
K. B. Dahl, Aja Anta Tønnessen, L. Toverud:
«Tresfjord Bridge-a human friendly and traffic efficient structure»
BESTInfra 2017, Praha 2017
Medlemskap
TEKNA-Teknisk-naturvitenskaplig forening
RIF – godkjent rådgiver MRIF i bygge- og anleggsteknikk
Norsk Betongforening
IABSE- The International Association for Bridge and Structural Engineering,
leder norsk avdeling av IABSE.
Tillitsverv
Korrespondent for Structural Engineering International, tidsskrift for IABSE.

Relevant erfaring for dette oppdraget
Lars Toverud har 50 års erfaring innenfor prosjektering av bruer og samferdselskonstruksjoner
både for Statens vegvesen og Bane NOR. Erfaringen omfatter også en rekke kontrolloppgaver,
kontrollgrad II, III og IV, for Statens vegvesen.
I tillegg til prosjektering har han også erfaring fra grensesnitthåndtering mellom geoteknikk,
konstruksjonsteknikk, veg/bane og de øvrige planfagene.
Han var også fagansvarlig for betongkonstruksjoner på oppdraget med Konseptevaluering av
Mjøsbrua med tilstøtende strekninger. For brukryssing av Lågen ved Lillehammer har Multiconsult
vurdert flere alternativer i betong og tre, i KDP-linjen og i alternativ direkteført linje hvor vegen
videreføres i tunnel. Lars Toverud hadde ansvaret for utarbeidelse av betongbrualternativene.

Relevante prosjekter / oppdrag gjennomført:
E6 MOELV – ØYER. KONSEPTEVALUERING MJØSBRUA MED TILSTØTENDE STREKNINGER
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:
Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:

Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:

Resultat oppnådd:
Referanse / oppslag:

E6 Moelv – Øyer. Konseptevaluering av Mjøsbrua, med tilstøtende
strekninger
Nye Veier AS
2017 - 2018
9,3 mill. NOK
Fagansvarlig betongkonstruksjoner med ansvar for å vurdere ulike
alternativer for bruer i betong for ny 4- felts E6 bru over Mjøsa, slik som
kassebru med ulike byggemetoder og fritt frembyggbru med
kostnadsoverslag for alle løsningene. Bruene er forutsatt utført med
pelefundamentering på store dyp, ned til 70 m vanndyp, alternativt
senkekasser i betong for de største dypene.
Fagansvarlig for kostnadsoverslag for ulike alternativer med betongbru
alternativ direkteført linje over Lågen ved Lillehammer
Oppdrag med utarbeidelse av forprosjektrapport for ny bru på bakgrunn
av kommunedelplaner og vedtatte traseer.
Rapporten vurderer optimalisert veglinje og bru tilpasset 110 km/t.
Alternative brukonsept, med tanke på å optimalisere kostnad og
byggetid, dokumentere byggbarhet og SHA. Dette omfatter vurdering av
estetikk, drift og vedlikehold, og fundamenteringsløsninger. Det er gjort
en tilstandsvurdering av eksisterende bru over Mjøsa, og utført en
gjennomgang av FoU-rapporten som foreligger.
Det ble videre vurdert konsekvenser ifm CO2 utslipp, løsninger for G/Sveg på brua, produsert bilde og video visualiseringer av brualternativ,
spesialinspeksjoner av eksisterende bru, behov for riggområder, mm.
For brukryssing av Lågen ved Lillehammer har Multiconsult vurdert flere
alternativer i betong og tre, i KDP-linjen og i alternativ direkteført linje
hvor vegen videreføres i tunnel
Forprosjektrapport levert og tilleggsoppdrag utført med gode
tilbakemeldinger og evaluering fra Nye Veier
Bjørn Åmdal, tlf. 950 33 506, bjorn.amdal@nyeveier.no
Gunnar Veastad, tlf. 95429303, Gunnar.veastad@vegvesen.no,

15-1080 TRESFJORDBRUA:
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:
Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:
Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:

Resultat oppnådd:
Referanse / oppslag:

15-1080 Tresfjordbrua
Statens vegvesen Region midt
2010 – 2015
30 mill. NOK
Oppdragsleder
Oppdragsleder samt ansvarlig for å utarbeide komplett byggeplan for en
betongbru med total lengde 1290 m med et hovedspenn på 160 m
bygget etter fritt frembygg-metoden (FFB). Hovedspennet er
fundamenter på senkekasse til berg på kt -20,0 i den ene aksen og på
løsmasser på kt -38,0 i den andre aksen. Sidespennene med typ
spennvidde 60 m med kassetverrsnitt er fundamentert på frittstående
pelefundamenter med inntil 18 peler ø1200 i hvert fundament i alle
akser, sjødybde inntil 40 m. Arbeidet har også inkludert oppfølging i
byggetiden.
Svært godt resultat teknisk og estetisk. Tekniske utfordringer, spesielt
med hensyn til fundamentering, løst på god måte.
Sigmund Lønseth, tlf. 907 33 466, sigmund.lonseth@vegvesen.no,

E6 FRYA-VINSTRA:
Prosjekt / oppdrag:
Oppdragsgiver:
Tidsperiode:
Omfang i NOK og eller
timer (for leverandør):
Rolle:
Beskrivelse av oppdrag
og gjennomføring:
Resultat oppnådd:
Referanse / oppslag:

E6 Frya - Vinstra
Statens vegvesen Region øst
2011
140 mill. NOK (hele vegprosjektet 2011-2017)
Disiplinleder konstruksjoner
Disiplinleder for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for 15 konstruksjoner: 5
kulverter og 10 bruer (1 til 5 spenn)
Godkjente konstruksjoner i henhold til fremdriftsplan
Styrk Lirhus, tlf. 958 62 470

