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Samarbeid om stier og brubygging – en prosjektbeskrivelse 
 
Derfor vil vi gjøre dette: 
 
Det er de korte turene i nærområdet det blir flest av, og som er viktigst for helsa vår. I 
alle anbefalinger som har utgangspunkt i forskning og helsepolitikk, er «fysisk aktivitet 
2-4 ganger i uka» eller «en halvtime pr. gang» en standard-resept. Altså korte turer. Da 
er det greit å ta dem i nærheten av der en bor!   
 
En sti kan også beskrives som en møteplass – et treffsted. Vi møtes, hilser, slår av en 
prat, eller spanderer et nikk og et smil før vi går videre. Slike uformelle møteplasser er 
med på å øke trivselen. 
 
Slike steder er «sosialt lim» i et lokalsamfunn. Og ei bru binder det hele sammen. 



Et nettverk av turstier på begge sider av elva Glåma, knyttet sammen med ei 
gangbru over elva på Neby, sikrer at alle, uansett alder, kulturell bakgrunn eller 
fysiske forutsetninger får tilgang til mange kilometer med rekreasjonsområder. Vi 
vil gjøre turer lett oppnåelige og lett gjennomførbare for alle. 
 
Gangbrua knytter elvebreddene sammen på nøyaktig samme sted som det 
gjennom mange hundre år har stått til sammen tre bruer. Den siste ble revet i 
1943. Den nye brua vil legge til rette for møteplasser ute på selve bru-spennet, 
med små plattformer ved de to tårnene ute i elva. 
 
Dette blir et gratis tilbud. Gangbrua på Neby blir brøytet vinterstid og vil også bidra 
til trygg skole- og arbeidsvei. Terskelen blir lav for aktivitet året rundt. 
 
 



Gjennom flere år har det vært en økning av boliger i sentrum. En stadig større 
andel av Tynsets befolkning bor i sentrum.  
 
Flere av beboerne i de nye leilighetene i sentrum er eldre som ønsker tilbud i 
nærområdet. Et nettverk av stier i mer eller mindre umiddelbar nærhet sikrer 
lett tilgang til rekreasjon i form av korte eller lengre turer. 
 
Norsk helsearkiv kommer i drift i 2019 og dette genererer mer tilflytting. Lett 
tilgjengelige friluftsområder vil være en svært positiv faktor for alle, særlig 
barnefamilier med travle dager. 
 
Vi flytter pilegrimsleden tilbake til det historisk korrekte krysningspunktet over 
elva; på Neby. Leden er i dag merket over Tynset bru i mangel av bru og 
krysningspunkt på opprinnelig sted. 



Dagens situasjon 
 
I Tynset kommune sin delplan for Tynset sentrum står det: 
 
«Legge til rette for «folkehelse i hverdagen» gjennom en god og sammenhengende 
infrastruktur av gang- og sykkelveier, stier, leder og løyper.» 
 
Tynset kommune vedtok Helseplan for kommunen i desember 2017. Utgangspunktet 
for denne planen er at tiltak for å bedre folkehelsa skal gjelde for flest mulig i en 
befolkning. 
 
Det eksisterer allerede flere kilometer med tråkk, stier og veier på begge sider av 
Glåma.  
Til sammen sju sentrumsnære stier og gjengrodde veier (blant andre Gamle 
Allmannavei/Pilegrimsleden) møtes på Neby, der vi vil bygge opp igjen ei gangbru på 
de gamle bru-karene fra brua som ble revet i 1943.  
 
 



Tynset turlag har sikret skriftlige avtaler med grunneiere som er berørt av både 
eksisterende (7,1 kilometer)  og planlagte turveier og stier. Turlaget har planer om 
rydding og oppgradering av 14,3 kilometer med sti på begge sider av elva. 
 
Foreningen Nebybruas venner har i snart to år arbeidet med å sikre finansiering av 
bygging av selve gangbrua på Neby. Vi har søknader inne hos flere fond, og er 
berettiget til å søke spillemidler. 
 
Det er stort engasjement lokalt for å få gjennomført planene, og 435 tegnet seg 
som medlemmer i Nebybruas venner i 2017. Foreningen har gjennomført flere 
folkemøter for å informere om framgangen, og vi har arrangert kafé både i 
Glomtun på Neby og på Amfi kjøpesenter for å reise egenkapital. 
 
Tynset turlag og Nebybruas venner har inngått en avtale (tingsrettslig sameie) 
med Tynset kommune om oppføring, vedlikehold og finansiering av Neby bru med 
tilførselsstier/løyper. 
       



Om søkerne: 
 
Nebybruas venner 
Foreningen Nebybruas venner ble stiftet i mars 2017. Formålet til foreningen er å 
reise kapital for å kunne realisere ny gangbru over Glåma på Neby.  Stiftelsen av 
foreningen er forankret gjennom to folkemøter vinteren 2016/2017, samt et stort 
lokalt engasjement gjennom flere tiår.                                              nebybrua.no 
 
Tynset turlag 
Tynset turlag har i overkant av 600 medlemmer. Lagets viktigste oppgaver er å 
legge til rette for fysisk aktivitet året rundt. Dette gjør turlaget ved at det 
prepareres 120 km med skispor om vinteren, og at det legges til rette for toppturer 
om sommeren. I tillegg arbeides det med å rydde og merke stier. 
                                                                                                           tynsetturlag.org 
 



Tynset kommune: 
 
Tynset kommunes engasjement i dette prosjektet er regulert gjennom en 
trepartsavtale mellom Nebybruas venner, Tynset kommune og Tynset turlag. 
       
 
Kommunen har ansvar for å utarbeide og sende inn søknad om offentlig 
tilskudd (spillemidler) og sørge for kompensasjon for all beregnet 
merverdiavgift på kostnader knyttet til oppføring av brua. 
 
Når brua står ferdig  (oppført av Nebybruas venner) eier kommunen 51% og 
Nebybruas venner 49%. 
 
     tynset.kommune.no 



Planene for stier og bygging av gangbru 
 
I tillegg til eksisterende nett av stier og gangveier har Tynset turlag prosjektert 
følgende stier: 
 
• Neby – Tunnoset (på elveforbyggingen) 670 meter 
• Fløtarstien, fra Tynset bru til Neby (på nordsida av elva) 900 meter 
• Kultursti på Neby 260 meter 
• Vollveien, sørøstover langs Glåma fra Neby bru til Tynset bru 1010 meter 
• Kjærlighetsstien på Glåmabredden (Tynset bru – Sandbakken) 1481 meter 
• Pilegrimsveien fra Gudmørstrøa (travbanen) til Såttån 1352 meter 
• Tunnarunden 1950 meter 
• Vedalen – Brennrud - Appelsinkraggen 2628 meter 
• Glåmarunden, Vollveien – under Tynset bru - Hugubakkenget 1330 meter 
• Gamle Almannvei fra Neby bru til Kongsveien 1547 meter 
• Tylldalsveien 1800 meter 
 



Til sammen er det planlagt oppgradering og rydding av nye stier i en  strekning 
på totalt 14928 meter. 
 
I planene inngår det også to infomasjonstavler; en ved Tynset bru og en ved 
nye Neby bru.  
 
I planene inngår det avtaler med grunneiere, ansvarlige stifaddere fra turlaget 
for hver enkelt strekning, planlegging av rydding, planering, steinsetting, 
klopper over myrlendt terreng, skilting, å anlegge utsiktsplasser på 
sentrumsrunden og plassere ut poster langs kulturstien på Neby. 
 
I tillegg kommer stiene Nebyrunden på 1800 meter og Glåmbrua - Åbrua på 
3400 meter. Stiene er ferdige høsten 2018. 
      



• Et nettverk av turstier på 
begge sider av elva 
Glåma, knyttet sammen 
med ei gangbru over elva 
på Neby 

• Vi vil gjøre turer lett 
oppnåelige og lett 
gjennomførbare for alle 



Planlegging av trase for ny sti langs elva fra Tynsetbrua og sørover til Neby. 
    Foto: Fotografene Skjøtskift 



Gangbru over Glåma – nye Neby bru 
 
Bygging av gangbru over Glåma på de gamle brukarene etter forrige bru som 
ble revet i 1943 har vært under planlegging siden 1992. Tynset rotaryklubb tok 
et nytt initiativ i 2011 for framdrift i prosjektet fram til Nebybruas venner ble 
stiftet i 2017. Sivilingeniørene Ola Grønn-Hagen og Gaute Mo (Degree of 
Freedom AS) har i samarbeid med Norconsult utarbeidet tegninger, 
prosjektering og teknisk beskrivelse. 
 
Gangbrua skal være ei hengebru, med brufeste og tårn på hver side av elva. 
Det er beregnet at det vil koste 5 millioner kroner inklusive moms å bygge 
brua.        
 
Det bygges tårn i limtre på hvert av brukarene samt på hvert brufeste. 
Brukarene er bygd på påler som er slått ned i elva. Beregninger som er foretatt 
tilsier at dette er mer enn godt nok fundament å bygge brua på. Det vil være 
tre spenn på henholdsvis 30, 33 og 30 meter.     



Bygging av brua blir ikke satt i gang før hele prosjektet er fullfinansiert. Vi 
planlegger byggestart høsten 2019. 
 
Lokale entreprenører tar oppgaven med fundamentering og bygging av brua. 
Deler av dette arbeidet blir utført på dugnad, manuelt eller med maskiner. Det 
vil bli bruk for dugnadshjelp både til rydding og tilrettelegging på begge sider av 
elva. 
 
Dugnad blir også bærebjelken i rydding og oppgradering av stier og veier som 
får nye Neby bru som knutepunkt når den står ferdig. 
 
Det planlegges også bygging av et toalettbygg og avfallssamler i samarbeid med 
grendehuset Glomtun, der brua har landfeste på nordsiden av Glåma. 
Nebybruas venner har mottatt tilskudd fra FIAS-fondet til prosjektering av 
bygget. 
 
 
 
 



Gangbrua knytter elvebreddene 
sammen på nøyaktig samme sted 
som det gjennom mange hundre 
år har stått til sammen tre bruer. 
Den siste ble revet i 1943. Den nye 
brua vil legge til rette for 
møteplasser ute på selve bru-
spennet, med små plattformer ved 
de to tårnene ute i elva. 



Skisser som viser profil av gangbrua og  
av tårnene. 



TOALETTBYGG MED INFOPORT OG AVFALLSSAMLER 
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