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Fv. 24 Sør-Odal til Bruvoll- 2.gangs offentlig
ettersyn av reguleringsplan
Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune i samarbeid

med Nord-Odal kommune legger med dette fram forslag til
reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. §
12.10. Dokumenter kan ses på kommunens nettsider
www.nord-odal.kommune.no/
Beskrivelse av planen
Prosjektet har som hovedformål å tilrettelegge for utbedring
av forfall, trafikk sikkerhetstiltak, samt fremtidig drift og
vedlikeholdsbehov i fremtiden. I tillegg til dette blir det
regulert gang og sykkelveg mellom Sand- Dagfinrud.

Utforming og planavgrensning
Planavgrensningen har tatt høyde for selve tiltakene og for
midlertidige anleggsbelter som kreves for å gjennomføre
tiltakene. Anleggsbelter er nødvendig da vi enkelte steder i
byggeperioden er avhengig av midlertidig tilgang til
sideterrenget (anleggsmaskiner, lagring av masser, sikring av
sideterreng). Midlertidige anleggsområder opphører ved
ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Områder brukt til

midlertidig rigg- og anleggsområde vil bli istandsatt senest ett
år etter at anlegget er avsluttet.

Kart over viser utstrekning i NordOdal kommune. Fra Sør-Odal grense
i sør til Bruvoll i Nord.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske
føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder
fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
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Profilet vi har lagt til grunn for reguleringsplanen er 7,5 meter i total vegbredde, i tillegg til
dette er det ønskelig å slake ut sideterrenget med helningen1:4 for å øke trafikksikkerheten
ved framtidige utforkjøringer innenfor planområdet. Denne utformingen vil kreve en del
erverv av sideareal, spesielt der høydeforskjellen er stor mellom fylkesvegen og
sideterrenget. For å minimere omdisponering av verdifull dyrka mark, vil derfor prosjektet se
etter muligheter for at areal nær fylkesvegen fortsatt kan driftes som landbruksareal også
etter tiltakene.

Framdrift og frist for innspill
Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen
23.08.2019. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til:
Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
eller med e-post til:
firmapost-ost@vegvesen.no.
Oversending merkes «reguleringsplan for Fv 24 Borgen-Bruvoll, mimenr 17/224707
Planleggingsleder vil ha åpent kontor hos Nord-Odal kommune den 21.august 2019 for den som
har spørsmål eller ønsker å se på planen i fellesskap. Send gjerne e-post eller ring for å
avtale tidspunkt. Planlegger vil være tilstede mellom kl 10-15.
Erverv av grunn
Gjennomføring av tiltaket vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter
normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å
gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom
Ta gjerne kontakt
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jon Rabben Lundby på telefon 41201179 eller e-post
jon.rabben@vegvesen.no.
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