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Oversendelsesbrev - rv. 3 Ya bru 

Statens vegvesen oversender herved dette forslag til reguleringsplan for Ya bru i Tynset 
kommune. Nasjonal planid er 202001.  
 
Hensikten med planarbeidet er å bygge ny bru over Ya. Det er avdekket skader på 
eksisterende bru. Det er gjort strakstiltak med å plassere midlertidig rekkverk på innsiden av 
eksisterende rekkverk for å forhindre utforkjøring. Dette medfører at brua i dag kun har ett 
kjørefelt og er lysregulert. Prosjektet er spilt inn som kritisk forfall i NTP 2022-32. Statens 
vegvesen har som mål å redusere stengetiden på riksvegnettet, og dette prosjektet er viktig 
for fremkommeligheten på rv.3. I anleggsperioden må det bygges midlertidig veg og bru da 
det ikke er noen mulige omkjøringsveger i området. 
 
I forbindelse med planarbeidet har det blitt avholdt avklaringsmøte med Tynset kommune. 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i tre lokale aviser. Det kom inn 7 innspill til varsel om 
oppstart. Møte og befaring med grunneiere ble avholdt våren 2020. Planen ble sendt på 
høring og offentlig ettersyn 30. november 2020 med frist for innspill 22. januar 2021. Det 
kom inn 9 merknader til planen. Merknadene er beskrevet og behandlet i planbeskrivelsens 
kapittel 6. Endringer i planforslaget etter høring er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 7. I 
hele planprosessen har det vært en god og tett kontakt mellom administrasjonen i Tynset 
kommune og Statens vegvesen. 
 
Statens vegvesen vurderer at justeringene foretatt i plandokumentene som følge av 
merknadsbehandlingen, ikke har utløst behov for nytt offentlig ettersyn. Planforslaget anses 
derfor som klart for sluttbehandling i kommunen. Vi ber om at planforslaget behandles så 
fort som mulig. For detaljer om fremdrift og finansiering se planbeskrivelsens kapittel 4.1. 
 
Vedlagt er plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, støyrapport, hydraulisk 
analyse og teknisk plan. 
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Med hilsen 
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