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Varsel om planarbeid - Rv. 3 Nesteby bru
Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune og felles plan- og byggesaksenhet i
Tynset kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Nesteby bru.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å skifte ut brua. Planen blir en
detaljreguleringsplan og vil være i samsvar med overordnet plan. Det vesentligste av planen
vil gjelde naboer i den midlertidige anleggsperioden, jordbruk, vannhåndtering og
jernbaneinteresser.
Med dette varsler vi om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 128. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.
Vi henviser til tidligere invitasjon til samarbeid og tilbakemelding fra Bane NOR SF ved Ole
Magne Espås, deres saksreferanse 202206045-2. Vårt mål er å ivareta nasjonale føringer i
planforslaget, blant annet ved etterlevelse av Bane NORs «Veileder Nasjonale
jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven».
Bane NOR mottar et eget varselbrev der vi også tar for oss avklaring om fri høyde, se videre.
Ordinært varselbrev er gjengitt bakerst i dette brevet.
Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen. Disse sendes til oss skriftlig enten på
epost til firmapost@vegvesen.no. Frist er satt til 30. august.
Med hilsen

Asgeir Skymoen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fri høyde ny Nesteby bru
Nesteby bru på Rv. 3 over Rørosbanen skal på sikt byttes ut og Sweco har fått i oppdrag å lage
reguleringsplan for ny bru. I den forbindelse ønsker prosjektet å lage ei bru som tillater fremføring av
kontaktledningsanlegg ved fremtidig elektrifisering av Rørosbanen.
Originale brutegninger viser at fri høyde opprinnelig var 5,9 m, men nyere innmålinger fra Spordrift
viser at fri høyde nå er på 5,47 m og det blir for knapt for fremtidig fremføring av
kontaktledningsanlegg. Hos Bane NOR har brua objektnavn KU-BRU-001333 og ligger over
Rørosbanen på km 322.576.
Historisk sett ser det ut til at det har skjedd flere hevinger av sporet under brua, da tegningen her
indikerer at spor skulle heves 0,6 m etter at brua var prosjektert/ bygd.

Figur 1 Lengdesnitt bru mottatt fra SVV - Utklipp fra tegning 1819B/ 11B/ 48, datert 18.4.1969

En heving av brua vil gi flere negative konsekvenser både for området rundt og for selve
linjeføringen. Det er derfor et ønske om å holde hevingen til et minimum innenfor teknisk
regelverk. Hevinga vil medføre et større fotavtrykk for fyllingsfoten under og vest for brua. Dette
vil medføre behov for sideforskyving av lokalveg og beslag av landbruksareal på begge sider av
dagens veg. Ved heving vil vollen som i dag ligger mellom Rv. 3 og lokalvegen i nord bli lavere
som vil gi konsekvenser i forhold til støy. Det er begrenset med plass der i dag så en heving av
voll er krevende. Videre vil heving ut over ønske medføre høydejustering av krysset mot
skurlaget og større arealbeslag på deres område. Brua vil også kunne bli lenger som igjen vil gi
lenger parallelført rekkverk som skaper siktproblematikk mot krysset.
Den påkrevde frihøyden iht. teknisk regelverk er basert på kontakttrådhøyde, systemhøyde og
påkrevd isolasjonsavstand fra strømførende del og opp til underkant bru. Minstekravet er vel 6,35 m,
men 7,6 m er anbefalt for å ta hånd om ev. nærhet til PLO. Se TRV:05191
Det finnes forskjellige kontaktledningssystemer, men på denne strekningen der det er relativt
lave hastigheter så vil det mest aktuelle være System 20B.
•

•
•
•

Vi har ikke umiddelbar nærhet til PLO da disse er sanert og kan da anta
senkning av kontakttrådhøyden til minimumshøyde etter TRV på 5,05 m.
TRV:00569. Kontakttrådhøydeendringen er dokumentert med maksimalt
tillatt gradient i Tabell 1.
Under overgangsbruer så tillates det en minste systemhøyde på 0,75 m. (se Tabell 1)
Avstand til konstruksjoner over jernbane 0,4 m TRV:02933
Forsterkningsledere kan legges i kabel under konstruksjon
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Dette gir: 5,05 m + 0,75 m + 0,4 m = 6,2 m  Vi trenger kun å tilfredsstille minstekravet på 6,35 m.
Dette forslaget krever ingen dispensasjonssøknad fra Bane NOR.
I tillegg vil vi påpeke at i POU-00-00224 Mulighetsstudie elektrifisering Røros- og Solørbanen
har gjennomgått eksisterende konstruksjoner langs hele Rørosbanen, og for å minimere
kostnader så er det foreslått en minste fri høyde på 5,45 m som de mener skal være mulig å
utføre ift. KL-design. En fri høyde på 6,35 m vil da være vesentlig høyere enn andre
konstruksjoner på samme linje.
Tabell 1 Beregning av kontakttrådhøydeendring ved Nesteby bru
KM bru

322.576

KM fastpunkt sørover

320.985

PLO

Avstand sørover

1591

m

KM fastpunkt nordover

324.192

PLO

Avstand nordover

1616

m

Hastighet

Spennlengde

gradient

Total lengde

KTH
5.05

100

50

50

0.001

5.1

100

100

50

0.001

5.15

100

150

50

0.002

5.25

100

200

50

0.002

5.35

100

250

50

0.002

5.45

100

300

50

0.002

5.55

100

350

50

0.001

5.6

Det er behov for ca. 350 m for å heve/ senke kontakttrådhøyden mellom 5.05 m og 5.6 m

SVV trenger en avklaring fra Bane NOR på at det aksepteres en fri høyde på 6,35 m for denne brua.

Gjengitt varselbrev

Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune og felles plan- og byggesaksenhet
i Tynset kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Nesteby bru. Vi
ønsker åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle som er berørt og ber om innspill til
arbeidet.
Vi varsler her om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.
Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utskiftning av brua.
Om tiltaket
Nesteby bru er en del av rv. 3 og går over Rørosbanen like ved Alvdal skurlag, ca 1,5 km
sør for Alvdal sentrum.
Statens vegvesen ønsker å skifte ut brua og utvikle den til å tilfredsstille dagens krav.
Dagens bru sto ferdig i 1969. Den krever nå et økende vedlikehold for å opprettholde
fremkommelighet og driftsstabilitet. Vegbredden på brua er en del smalere enn
standardkravet på 9 m. Vedlikeholdstiltak i 2022 vil snevre inn brua ytterligere. Når brua
skal skiftes ut vil den bli planlagt for 100 års levetid. Rørosbanen kan komme til å bli
utviklet i løpet av den tiden og brua må derfor ha større fri høyde under. Ny bru blir da
liggende høyere og blir bredere. Den kan også bli lengre avhengig av hvilket brukonsept vi
velger å gå for. I hver retning bort fra brua må vegområdet utvides litt. I byggeperioden
må vi ha riggområder, midlertidig veg og midlertidig bru for rv. 3 ved dagens bru. Det
krever bruk av naboers grunn.
Tiltaket har ikke en egen bevilgning i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Tiltaket står
på marginallisten i Statens vegvesens Gjennomføringsplan for første seksårsperiode i NTP.
Vi vil allikevel utarbeide en reguleringsplan nå. Da vil plangrunnlaget være klart dersom
Statens vegvesens handlingsrom tillater igangsetting eller at bruas tilstand blir kritisk.
En kartskisse over varslet planområde er gitt bakerst i dette brevet.
Synspunkter og innspill til oppstart
Vi ber om at synspunkter og innspill til oppstartmeldingen sendes til oss skriftlig enten på
epost til firmapost@vegvesen.no eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010
Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Frist er 30. august.
Videre prosess
Når vi har laget et utkast til reguleringsplan kommer vi til å arrangere et eller flere åpne
møter der vi presenterer planutkastet og tar imot innspill.
Når planforslaget er gjort ferdig blir forslaget tatt opp som sak i formannskapet. Deretter
blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Dette blir annonsert i aviser
og ved oppslag.
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Etter offentlig ettersyn blir uttalelsene og merknadene behandlet av oss, og deretter tatt
opp som sak i formannskapet.
Når detaljreguleringsplanen er klar blir den tatt opp som sak i kommunestyret for vedtak.
Ikke krav om konsekvensutredning
I samråd med plan- og byggesaksenheten i kommunen er det vurdert at planen ikke er
utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning. Virkningene av planforslaget vil
bli belyst i planbeskrivelsen.
Grunnerverv
Bygging av prosjektet kan kreve erverv av grunn. Det er reguleringsplanen som gir
hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Grunnerverv vil være en del av et senere
byggeprosjekt og ikke en del av dette reguleringsplanprosjektet. Informasjon om
grunnerverv finnes her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom
Innmålinger og grunnundersøkelser
I arbeidet med reguleringsplanen kan det måtte gjøres innmålinger av vegen og
sideterrenget. Det kan også måtte gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser. Ved
behov for grunnundersøkelser på naboeiendommer vil de berørte få eget varsel om dette.
Private kabler, ledninger, rør eller andre anlegg
Vi trenger å få oversikt over alle installasjoner i grunnen i tiltaksområdet. Vi innhenter
data fra sentrale ledningseiere. Vi oppfordrer grunneiere og andre som har installasjoner i
grunnen i området om å sende dokumentasjonen til oss eller ta det med på et åpent
møte.
Videreformidling av informasjon til leietakere
Grunneiere og rettighetshavere bes om å videreformidle dette varselet til leietakere på sin
eiendom.
Ta gjerne kontakt
Spørsmål kan stilles på e-post asgeir.skymoen@vegvesen.no eller telefon 90873317.
En egen nettside for prosjektet er opprettet der vi vil dele informasjon.
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3nestebybru/
Med hilsen

Asgeir Skymoen

Likelydende brev er sendt til partene oppgitt nedenfor.
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Etater

Digital adresse

Statsforvalteren i Innlandet

sfinpost@statsforvalteren.no

Innlandet fylkeskommune

post@innlandetfylke.no

Norges vassdrags- og energiverk, Region øst

ro@nve.no

Sametinget, miljø- og kulturvernavdeling

samediggi@samediggi.no

Innsigelsesmyndigheter
Bane Nor SF

Digitaladresse
postmottak@banenor.no

Bane NOR er et offentlig organ etter plan- og
bygningsloven § 3-2 som har rett og plikt til å delta i
planlegging som berører deres saksfelt. Arbeid i samråd
om jernbaneinteressene kan gi et vellykket resultat.
Bane NOR har derfor mottatt en egen invitasjon til
samarbeid, samt mottar et eget varslingsbrev med
jernbanefaglige vurderinger.

Riksantikvaren

postmottak@ra.no

Andre pålagte

Digital adresse

Yrkestrafikkforbundet

post@ytf.no

Alvdal kommune

postmottak@alvdal.kommune.no

Netteiere

Digital adresse

Elvia AS

kundesenter@elvia.no

Globalconnect

Nord-Østerdal Kraftlag

Kontaktskjema
(https://www.globalconnect.no/kundeservice)
Kontaktskjema
(https://www.telenor.no/kundeservice/kabelnett/bestilleoppdrag-bedrift/)
post@nok.no

Kilve AS

post@klive.no

Telenor Norge

Andre organisasjoner

Digital adresse

Alvdal Bondelag, ved Anne Goro Øynes Fanebust

o.kakemonster@yahoo.no

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS

firmapost@fias.no

Innlandet Bondelag

innlandet@bondelaget.no

Innlandstrafikk

post@innlandstrafikk.no

Trønderbilene

post@tronderbilene.no

Varslingsområde

Forslag til planavgrensning

