Samferdsel - Plansjef
NORD-ODAL KOMMUNE
Herredsvegen 2
2120 SAGSTUA

Deres ref:

Vår ref:
2020/20934-22
Knut Bergum

Dato:
08.07.2020

Reguleringsplanen for fv. 24 Sand - Bruvoll. Anmodning om
sluttbehandling
Statens vegvesen har på vegne av Hedmark Fylkeskommune, i samarbeid med Nord-Odal
kommune, utarbeidet reguleringsplan for Fv. 24 Sør-Odal grense til Bruvoll. Grunnet
regionreformen, med virkning fra 01.01.2020, er det Innlandet fylkeskommune som
oversender saken til sluttbehandling hos Nord-Odal kommune.

Innlandet fylkeskommune ber herved om at Nord-Odal kommune sluttbehandler ovennevnte
reguleringsplan i henhold til pbl. § 12.10.
Beskrivelse av planen

Prosjektet har som hovedformål å tilrettelegge for utbedring av forfall, trafikk-

sikkerhetstiltak, samt fremtidig drift og vedlikeholdsbehov i fremtiden. I tillegg inneholder
planforslaget ny gang- og sykkelveg på strekningen Sand til Dagfinrud.
Planen strekker seg fra Bruvoll i nord til Sand i sør.
Planarbeidet langs fv.24 fra Sør-Odal grense til Bruvoll har pågått over noe tid. Med

bakgrunn i ønske fra kommunen ble det bestemt å dele opprinnelig planområde opp i to.

Dette gjøres ved å dele planen ved Sand. Det blir dermed en reguleringsplan for strekningen
Sør-Odal grense – Sand, og en annen reguleringsplan for strekningen Sand- Bruvoll. Denne

oversendelsen omfatter kun strekningen Sand- Bruvoll. Strekningen Sand – Sør-Odal grense
ble vedtatt av kommunestyret den 10.06.2020.

Da denne delingen har kommet helt i sluttfasen av prosjektet ble det bestemt i samråd med
kommunen, at tidligere utarbeidede plandokumenter skulle videreføres, herunder tidligere
utarbeidet planbeskrivelse. De nye delstrekningene får derimot egne spesifikke

reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og et justert plandokument. Justert

plandokument beskriver endringene som er gjort i planforslaget i etterkant av tidligere
anmodning av sluttbehandling, oversendt til kommunen 4. februar 2020.
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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.

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 FV og sideterrenget. For å

minimere omdisponering av verdifull dyrka mark, vil derfor prosjektet se etter muligheter for
at areal nær FV fortsatt kan driftes som landbruksareal også etter tiltakene.

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

Med vennlig hilsen
Knut Bergum
saksbehandler
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