
Sentrumsnære turstier og 
gangbru over Glåma

Nebybruas venner og Tynset turlag



FRAMNES



Samarbeid om stier og brubygging – en prosjektbeskrivelse

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!  

Et nettverk av turstier på begge sider av elva Glåma, knyttet sammen med ei 
gangbru over elva på Neby, sikrer at alle, uansett alder eller fysiske 
forutsetninger får tilgang til mange kilometer med rekreasjonsområder. 

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.



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.»



Hva er situasjonen i dag?

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 eksisterte allerede flere kilometer med stier og veier på begge sider av 
Glåma. 

Til sammen sju sentrumsnære stier og veier blant andre Gamle Allmannvei og 
Pilegrimsleden møtes på Neby, der vi nå bygger opp igjen ei gangbru på de 
gamle bru-karene fra brua som ble revet i 1943. 

Tynset turlag har inngått avtaler med grunneiere som er berørt av turveier og 
stier i forbindelse med prosjektet Nebybrua tur- og friluftsområde. 



Gangbru over Glåma – nye Neby bru

Bygging av gangbru over Glåma på de gamle bru-karene etter 
forrige bru som ble revet i 1943 har vært under planlegging i 
flere tiår. Tegninger, prosjektering og teknisk beskrivelse er 
skaffet til veie av ildsjel og inititativtaker Ola Grønn-Hagen.

Brua er tegnet av sivilingeniør Gaute Mo (Degree of Freedom
AS) og beregningene er utført av Ola Grønn-Hagen i samarbeid 
med Norconsult på Os.

Selve brua blir bygget som ei hengebru, med brufeste og tårn 
på hver side av elva. 



FINANSIERING

Foreningen Nebybruas venner brukte nesten to år for å sikre 
finansiering for bygging av turveier, stier og gangbrua på 
Neby. De største finanskildene er spillemidler fra Norsk 
Tipping og dugnadsinnsats fra bedrifter og enkeltpersoner.

Gaver fra Tynset kommune 1 000 000 kr, Sparebankfondet 
500.000,- kr og Gjensidigestiftelsen 510 000 kr samt bidrag 
med 5-sifret beløp fra næringslivet lokalt og utenbygds gav 
startskuddet for prosjektet julen 2018.



Bygging av brua ble satt i gang høsten 2019.

Lokale entreprenører utfører oppgaven med 
fundamentering og bygging av brua. Å bygge 
brukonstruksjonen egner seg dårlig for dugnad, men det 
vil bli bruk for dugnadshjelp til rekkverk og brudekke.

Dugnad blir bærebjelken i rydding og oppgradering av 
stier og veier som får Neby bru som knutepunkt 16. mai 
2020.



Byggestart september 2019



ENGASJEMENT

Det er stort frivillig engasjement for å få gjennomført 
utbyggingen. 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 Alti kjøpesenter for å reise 
egenkapital.

Tynset turlag og Nebybruas venner har inngått en avtale med 
Tynset kommune om oppføring, vedlikehold og finansiering 
av Neby bru med tilførselsstier/løyper, et tingsrettslig sameie 
30.04.2018.



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
Stiftelsesmøtet for Tynset turlag ble holdt 30. august 1984 etter initiativ fra 
styremedlemmer i Tynset idrettsforening. Bjarne Grandum ble lagets første leder. 
Turlagets viktigste oppgave var fra første stund å tilrettelegge gode løyper og 
merke disse. Turlaget hadde i 2019  over 1000 medlemmer.

tynsetturlag.org



LYSANLEGGET ÅPNET 01.11.2019



GUDMØRSTRØVEIEN



GAMMELALLMANNVEIEN ARM TIL SAGDAMMEN



Oversikt for stier og turveier tilsammen 15 445 meter

• Nebyrunden – Tunnoset 640m
• Fløtarstien, fra Tynset bru til Neby 1000m
• Kultursti på Neby 250m
• Pilegrimsveien nord til Appelsinkræggen(Veslåsen) 2600m
• Pilegrimsleden sør Tylldalsveien-Såttån 900m
• Tunnarunden, Tunheim bru-Nebyrunden 1955m
• Vollveien 1000 meter
• Glåmarunden 1200m
• Gamle Allmannvei 1350m
• Kjærlighetsstien 1650m
• Gammelallmannveien-Gudmørstrøveien+arm til Sagdammen 1500m
• Tylldalsveien – Haverslia skiarena 1250m
• Tylldalsveien turvei Haversveien-Aumdalsveien 1800m
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OVERSIKT 
Gammelallmann-

veien, arm til 
Sagdammen, 

Gudmørstrøveien 
og Haverslia 

skiarena


