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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Drift og vedlikehold Asgeir Skymoen / 62553722 21/168103-14    01.07.2022 
     
      

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rv. 3 Nesteby bru 
med tilstøtende områder 

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 § 12-
8. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7. 
 
Synspunkter og innspill 
Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen. Disse 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 satt til 30. august. 
 
Om tiltaket 
Nesteby bru er en del av rv. 3 og går over Rørosbanen like nordvest for 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 
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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. 
 
Hva skjer videre – Informasjon og medvirkning 
Vi ønsker åpenhet og medvirkning for alle som er berørt.  
 
Vårt arbeid med planforslaget setter i gang etter sommerferien. Undervegs i arbeidet 
vurderer vi om det vil være behov for åpne informasjonsmøter og åpne kontordager slik at 
berørte kan ta opp spørsmål, si sin mening, bli lyttet til og vurdert. 
 
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. 
 
Etter offentlig ettersyn blir uttalelsene og merknadene behandlet av oss, og deretter tatt 
opp som sak i formannskapet. 
 
Når forslaget til detaljreguleringsplanen er klart blir planen tatt opp som sak i 
kommunestyret for vedtak. 
 
Alle vedtak undervegs er enkeltvedtak og kan derfor påklages. 
 
En egen nettside for prosjektet er opprettet der vi vil dele informasjon. 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3nestebybru/ 
 
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 
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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. 
 
Spørsmål 
Spørsmål kan stilles på e-post asgeir.skymoen@vegvesen.no eller telefon 90873317. 
 
Med hilsen 
Asgeir Skymoen 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Likelydende brev sendt til 
Aina Kveberg, Folldalsveien 2950, 2580 FOLLDAL 
ALVDAL KOMMUNE, Gjelen 3, 2560 ALVDAL 
Alvdal Skurlag, Kvebergsveien 9, 2560 ALVDAL 
Anette Dølplass, Sjulhusveien 161, 2560 ALVDAL 
Anne Goro Øynes Fanebust, Urliveien 800, 2560 ALVDAL 
Arne Skovro, Nordlisvingen 1, 3271 LARVIK 
Bjørn Samuelshaug, Sjulhusveien 132, 2560 ALVDAL 
Elfrid Marie Måna, Sjulhustrøa 7, 2560 ALVDAL 
ELVIA AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR 
Eva Skovro Enget, Sjulhusveien 152, 2560 ALVDAL 
FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS, Eidsveien 623, 2540 TOLGA 
Gro Sørbø, Nord-Østerdalsveien 4880, 2560 ALVDAL 
Hallbjørg Øien, Sverresdalsveien 4 B, 7020 TRONDHEIM 
Hilde Iren Vangen, Sjulhusjordet 80, 2560 ALVDAL 
Ingrid Ness, Årberg, 6973 SANDE I SUNNFJORD 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL, Postboks 4404 Bedriftsenteret, 2325 HAMAR 
John Berg, Vassbunnveien 58, 1388 BORGEN 
Jon Hjalmar Sørbø, Finnemarka 5 A, 7603 LEVANGER 
KLIVE AS, Tomtegata 8, 2500 TYNSET 
Lars Græsli, Tydalsvegen 1229, 7590 TYDAL 
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Linda Karin Ryn Græsli, Sjulhusjordet 55, 2560 ALVDAL 
Liv Sørbø, Vekten 23 D, 2315 HAMAR 
Marius Skustad Wagenius, Vestategjelen 28, 2560 ALVDAL 
NORGES BONDELAG, Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE), Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO 
Olav Wagenius, Vestategjelen 40, 2560 ALVDAL 
Ole Johan Utgaard, Nesteby Trøen, 2560 ALVDAL 
Ole Sørhuus, Sjulhusjordet 16, 2560 ALVDAL 
Per Arne Eggen, Kvebergsveien 121, 2560 ALVDAL 
Per Gunnar Thoresen, Jonsgårdsgjelen 22, 2560 ALVDAL 
RIKSANTIKVAREN, Postboks 1483 Vika, 0116 OSLO 
SAMEDIGGI / SAMETINGET, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 
Sigbjørn Øien, Karolinerveien 9 C, 7021 TRONDHEIM 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
Svein Emil Samuelshaug, Vestategjelen 24, 2560 ALVDAL 
Sverre B. Sørbø, Nord-Østerdalsveien 4880, 2560 ALVDAL 
TRØNDERBILENE AS, Postboks 413, 7601 LEVANGER 
Vivian Skustad Wagenius, Vestategjelen 21, 2560 ALVDAL 
YRKESTRAFIKKFORBUNDET, Postboks 9175 Grønland, 0134 OSLO 
 
 

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 Digitaladresse 
Bane Nor SF 
 
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. 

postmottak@banenor.no 
 

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 

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:ro@nve.no
samediggi@samediggi.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:postmottak@ra.no
mailto:post@ytf.no
mailto:kundesenter@elvia.no
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Globalconnect Kontaktskjema 
(https://www.globalconnect.no/kundeservice) 

Telenor Norge  Kontaktskjema 
(https://www.telenor.no/kundeservice/kabelne
tt/bestille-oppdrag-bedrift/) 

Nord-Østerdal Kraftlag post@nok.no 

Kilve AS post@klive.no 

 
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 

 

https://www.globalconnect.no/kundeservice
https://www.telenor.no/kundeservice/kabelnett/bestille-oppdrag-bedrift/
https://www.telenor.no/kundeservice/kabelnett/bestille-oppdrag-bedrift/
mailto:post@nok.no
mailto:post@klive.no
mailto:o.kakemonster@yahoo.no
mailto:firmapost@fias.no
mailto:innlandet@bondelaget.no
mailto:post@innlandstrafikk.no
mailto:post@tronderbilene.no


 

 

 

Varslingsområde  
 



 

 

 

 
Forslag til planavgrensning 

 


