
 

 

Trysil kommune 
Plan- og miljøavdelingen 

 

  Arkivsak:  2020/1367 
Saksbehandler:  Ariane Bekk Norstad 

 
 
1. gangs behandling – Områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum 
(Sentrumsplanen) 
 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 2020/32 17.06.2020 

 
Vedlegg: 
1 Plankart datert 05.06.2020  
2 Planbestemmelser datert 05.06.2020  
3 Planbeskrivelse datert 05.06.2020  
4 ROS-analyse datert 19.05.2020  
5 Innspill_oppsummert og kommentert  
6 Innspill folkemøtet  

 
  



Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til Områdereguleringsplan for Innbygda - Trysil sentrum, med plankart datert 

05.06.2020, bestemmelser datert 05.06.2020, og planbeskrivelse datert 05.06.2020, legges 
ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 
 

2. Planforslaget skal i sin helhet erstatte følgende 20 planer: 
- Vestsiden Trysil sentrum (planid 20150400) 
- Fortau langs Liavegen og Skredderbakken (planid 20140400) 
- Vestadbakken – område innerst i Vestadbakkvegen (planid 20140200) 
- Bergevegen vest (20130200) 
- Kina restaurant – Storvegen 26/28 (planid 20101100) 
- Storhaug terrasse boligområde (planid 20090600) 
- Barnehage, Vestadbakken (planid 20080800) 
- Trysilsenteret. Grøntområder/flomvoll (planid 20080400) 
- Sønsthagen nedre (planid 20080300) 
- Trysil Gjestegård (planid 20070900) 
- G/S-veg Liavegen (planid 20070300) 
- G/S-veg Korsbergvegen (planid 20071100) 
- Trysil sentrum (planid 20030300) 
- Vestadbakken syd I, tomt 24 (planid 20030200) 
- Trysil Aldershjem og tilgrensende arealer (planid 20010200) 
- Rypbekklia (planid 19970100) 
- Vestadbakken, Øst (planid 19940200) 
- Vestadbakken syd I (planid 19940100) 
- Søndre Moen (planid 19770200) 
- Vestadbakken (planid 19770300) 

 
Planforslaget erstatter delvis følgende 8 planer: 

- Industriområdet ved Slettmovegen (planid 20120200) 
- Trysil turistsenter felt B tomt 11 (planid 20120500) 
- Trysilfjell turistsenter (planid 20090800) 
- Bygdeberget boligområde - B1103 og 1104 (planid 20081700) 
- Solbakken/Klippen (planid 20080700) 
- Ny adkomst – Trysilfjellet sør (planid 20000600) 
- Slettmoen (planid 19790100) 
- Nord for Grindbekken (planid 19730100) 

 
3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre mindre feilrettinger og korreksjoner før områdeplanen 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
 
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drifts behandling i møte 17.06.2020: 
 
Tilleggsforslag fra Ap v/Einar Hyllvang: 
Nytt punkt 4: Rådmannen legger fram en framdriftsplan for hvordan tiltak i sentrumsplanen 
skal iverksettes. Dette bes lagt fram i neste utvalgsmøte. 
 
Kommunalsjefen ønsket en avklaring på om framdriftsplanen er ment på selve planprosessen 
eller om det er prosessen etter at planen er ferdig. Hyllvang svarte at det er framdriftsplanen 
for selve sentrumsplanprosessen. 
 



Votering:  
1. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
2. Aps tilleggsforslag vedtatt med 4 (Ap og Sp) mot 1 stemme (FrP). 

 
Vedtak i hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 17.06.2020: 
4. Forslag til områdereguleringsplan for Innbygda - Trysil sentrum, med plankart datert 

05.06.2020, bestemmelser datert 05.06.2020 og planbeskrivelse datert 05.06.2020, legges 
ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 
 

5. Planforslaget skal i sin helhet erstatte følgende 20 planer: 
- Vestsiden Trysil sentrum (planid 20150400) 
- Fortau langs Liavegen og Skredderbakken (planid 20140400) 
- Vestadbakken – område innerst i Vestadbakkvegen (planid 20140200) 
- Bergevegen vest (20130200) 
- Kina restaurant – Storvegen 26/28 (planid 20101100) 
- Storhaug terrasse boligområde (planid 20090600) 
- Barnehage, Vestadbakken (planid 20080800) 
- Trysilsenteret. Grøntområder/flomvoll (planid 20080400) 
- Sønsthagen nedre (planid 20080300) 
- Trysil Gjestegård (planid 20070900) 
- G/S-veg Liavegen (planid 20070300) 
- G/S-veg Korsbergvegen (planid 20071100) 
- Trysil sentrum (planid 20030300) 
- Vestadbakken syd I, tomt 24 (planid 20030200) 
- Trysil Aldershjem og tilgrensende arealer (planid 20010200) 
- Rypbekklia (planid 19970100) 
- Vestadbakken, Øst (planid 19940200) 
- Vestadbakken syd I (planid 19940100) 
- Søndre Moen (planid 19770200) 
- Vestadbakken (planid 19770300) 

 
Planforslaget erstatter delvis følgende 8 planer: 

- Industriområdet ved Slettmovegen (planid 20120200) 
- Trysil turistsenter felt B tomt 11 (planid 20120500) 
- Trysilfjell turistsenter (planid 20090800) 
- Bygdeberget boligområde - B1103 og 1104 (planid 20081700) 
- Solbakken/Klippen (planid 20080700) 
- Ny adkomst – Trysilfjellet sør (planid 20000600) 
- Slettmoen (planid 19790100) 
- Nord for Grindbekken (planid 19730100) 

 
6. Rådmannen får fullmakt til å gjøre mindre feilrettinger og korreksjoner før områdeplanen 

legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
7. Rådmannen legger fram en framdriftsplan for hvordan tiltak i sentrumsplanen skal 

iverksettes. Dette bes lagt fram i neste utvalgsmøte. 
  



Bakgrunn og formål med planarbeidet 
Trysil kommune har sett behovet for et oppdatert styringsverktøy for Innbygda – Trysil sentrum. I den 
kommunale planstrategien 2016-2019, vedtatt 20.12.2016, oppgis følgende begrunnelse for ønsket om 
oppstart av sentrumsplanarbeidet i denne perioden:  

Det er behov for å revidere reguleringsplanen for Trysil sentrum av flere årsaker, bl.a. behov for 
arealer for tettere boligbebyggelse, trafikkløsninger inkl. parkering, behov for gjestesenger, 
reguleringsbestemmelser mm. Dette må ses i sammenheng med omkringliggende områder og 
andre funksjoner enn rene sentrumsfunksjoner, f.eks. Mosanden og Turistsenteret. En 
områdeplan som omfatter et større område enn dagens sentrum vil gi mulighet for en mer 
samordnet areal- og funksjonsfordeling for framtida. Sentrale problemstillinger dreier seg om 
boligutvikling, utvikling av kommersielle senger, næringsutvikling, handel, transport og 
infrastruktur i et utvidet sentrum, gang- og sykkelveger, estetisk utforming og bomiljø (s. 30). 

Den kommunale planstrategien 2016-2019, legges til grunn for revisjonen av sentrumsplangrunnlaget.  

Valg av plantype 

Sentrumsplanen for Trysil skal utarbeides som en områderegulering, som ifølge plan- og bygningsloven 
(pbl.) § 12-2 brukes der kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer 
av arealbruken. Det er fortsatt en reguleringsplan med de lovkrav som hører til denne plantypen, men 
hvor detaljeringsgraden kan variere innenfor planområdet. Det betyr at enkelte områder kan detaljeres i 
en slik grad i områdeplanen at byggeprosjekter kan gå direkte til byggesak for videre behandling, mens 
for andre områder vil det bli krav om detaljregulering før det kan bygges ut ytterligere. 

Planprogram 

Som grunnlag for arbeidet med områdeplanen for Innbygda har det blitt utarbeidet et planprogram som 
legger føringene for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Hovedutvalg for forvaltning og teknisk 
drift vedtok den 21.06.2017 å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble det varslet 
oppstart av planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt 18.10.2017. 

Planprogrammet kartlegger problemstillinger og temaer som skal utredes, kvalitetsmål for 
sentrumsutviklingen, utviklingsmuligheter, hvilke alternativer som vil bli vurdert, samt geografisk omfang 
av planområdet. Intensjonen er å lage en områdereguleringsplan for Innbygda som imøteser ulike 
interesser og som genererer ønsket utvikling i retning av å skape et ″365-dagers sentrum″, som er 
velfungerende og attraktivt hele året, både for innbyggerne og de besøkende. 

Planavgrensning 

I forbindelse med arbeidet med planprogrammet til sentrumsplanen ble det foretatt justeringer av 
planavgrensningen - den ytre rammen til områdeplanen. Avgrensningen som fulgte i planprogrammet 
som ble lagt ut til offentlig ettersyn ble utvidet, delvis etter innspill fra høringsrunden og delvis etter en 
ny intern vurdering.   

Som det fremkommer av den kommunale planstrategien for Trysil kommune, vil en områdeplan som 
omfatter et større område enn dagens avgrensning av sentrum gi mulighet for en mer samordnet areal- 
og funksjonsfordeling for framtida. Samtidig er det viktig å avgrense for å formidle forutsigbarhet i 
sentrumssatsningen. Områdeplan for Innbygda skal dermed både omfatte den sentrale delen i dagens 
sentrum, i tillegg til at det har blitt innlemmet tilleggsarealer i alle himmelretninger. Det nye 
sentrumsområdet vil bestå av både en indre og en ytre sone, der den indre sonen vil ta utgangspunkt i 
en angitt bestemmelsessone som fremgår av en illustrasjon i planbeskrivelsen. Avgrensningen ″tetter 
hull″ da den er ment å gå ″søm i søm″ med eksisterende reguleringsplaner som er gjeldene for 
områdene rundt og som fungerer godt. 

I sørvest går planavgrensningen fra ytterkanten av reguleringsplan for Mosanden industriområde, hvor 
den krysser fylkesveg 26 og inkluderer boligfelt i Vestadbakken, øst for Vestbyvegen. Grensen er 
videre trukket nordover langs Vestbyvegen til boligfelt i Kjellås i vest, og inkluderer dette, før den igjen 
treffer fylkesvegen og går langs med denne i nord til den treffer reguleringsplan for Moelven sagbruk. 
Fra Moelven går planavgrensningen mot øst og krysser elva og Flendalsvegen, til den treffer 
nordenden av Liavegen. Fra Liavegen går den østover og treffer Korsbergsvegen. Fra nordøst til sør 



legger den seg «søm i søm» med gjeldende reguleringsplaner, slik som boligområde Skredderbakken 
og Bygdeberget øst, til den treffer Trysil Gjestegård. I tillegg til å inkludere Trysil Gjestegård, inkluderes 
også boligfelt Søndre Moen og Rypbekklia i sør, før planavgrensningen igjen krysser elven og legger 
seg inntil reguleringsplan for Mosanden.   

Sentrumsplanen som nå legges ut på offentlig ettersyn har fastsatt et forslag til en planavgrensning. 
Det gjenstår imidlertid fortsatt noe jobb for å avklare grenser og tilpasse planområdet nøyaktig til 
plangrenser for tilgrensende reguleringsplaner. Det kan dermed bli aktuelt med mindre 
grensejusteringer av plangrensen før endelig vedtak. Ettersom planavgrensning avklares i detalj før 
sluttbehandlingen, vil det også kunne bli justeringer i forhold til hvilke planer som skal erstattes delvis 
av denne planen. 

Det ble i forbindelse med det siste arbeidet før 1. gangs behandling oppdaget at en reguleringsplan 
ikke var tatt med i listen over planer som skulle oppheves i sin helhet – dette gjelder Vestadbakken syd 
I (planid 19940100). Med bakgrunn i dette vil det bli behov for å utvide planområdet noe i sør, slik at 
hele dette planområdet erstattes av denne områdereguleringsplanen. 

Formålet med områdeplanen 

Formålet med områdeplanen er å tilrettelegge for en helhetlig og langsiktig utvikling av Innbygda - 
Trysil sentrum. Det er et overordnet ønske om å disponere arealer og ressurser i Trysil sentrum slik at 
private investorer så raskt som mulig finner det interessant å delta i utvikling og bygging i sentrum for å 
skape mer aktivitet og næring. Det skal tilrettelegges for et ″365-dagers sentrum″. Med dette menes et 
sentrum som er velfungerende og attraktivt som bosted for fastboende hele året, som arbeidssted og 
for besøkende. Det er ønskelig med en plan som fungerer som et godt styringsverktøy over lengre tid, 
og som dekker større arealer enn gjeldende rammer for sentrum. En viktig del av arbeidet med 
områdeplanen for sentrum har derfor vært og vil være å kartlegge ulike interesser og gjøre helhetlige 
vurderinger av utviklingsarbeidet i et større perspektiv.  

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum. 
Områdereguleringsplanen består av planbeskrivelse og plankart med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer. Plankartet og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene og 
planbeskrivelsen vil utdype hva som er ønskelig og på den måten gi føringer for saksbehandling. 

Det er også utarbeidet delmål for områdeplanen, for å sikre at sentrum skal være et møtested for 
befolkningen og ha sterke innslag av handel, næringsliv og kultur. Disse delmålene er: 

 Legge til rette for utbyggere og de som ønsker å utvikle sentrumsarealer, slik at de gis mulighet til å 
realisere sine planer innenfor gitte rammer.  

 Definere og avgrense sentrumskjerneområdet som handels- og forretningssenter og for tettere 
boligbebyggelse. 

 Styrke og videreutvikle Innbygdas identitet gjennom å ivareta viktige deler av den eldre 
bebyggelsen, samtidig som en åpner for fortetting og fornying.  

 Legge til rette for et variert og mangfoldig kultur- og forretningstilbud i sentrumskjernen.  
 Legge til rette for turister i sentrum, bl.a. ved å vurdere tilrettelegging for flere gjestesenger.  
 Sikre gode og varierte boligtilbud, med bl.a. gode oppvekstsvilkår for barn og unge og godt 

tilrettelagt for eldre. Det skal være trygt og godt å bo og vokse opp i Innbygda. 
 Sikre lekeområder og sikkerhet rundt uteoppholdsareal.  
 Sikre grønnstrukturen langs Trysilelva, og møteplasser, park- og grøntarealer for øvrig.  

 

Planprosess og medvirkning frem til 1. gangs behandling  
Arbeidet med Områdeplan for Innbygda startet opp våren 2017, med en intern organisering og fordeling 
av roller i administrasjonen, samt oppstart av arbeidet med utarbeidelse av planprogram. Som del av 
grunnlaget for utarbeidelse av planprogrammet ble det holdt egne møter med 8 sentrale grunneiere, 
utbyggere og sentrumsaktører. Innspill fra disse møtene ble tatt med i utarbeidelsen av og valg av 
sentrale temaer i planprogrammet. Det kom inn flere innspill til både planprogrammet og oppstart av 



planarbeidet, og disse ble oppsummert og kommentert i saksfremlegget til vedtak av planprogrammet i 
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i oktober 2017.  

Det kom for øvrig inn skriftlige innspill til planarbeidet gjennom hele sommeren og utover høsten 2017. I 
denne perioden ble det også gjennomført et eget medvirkningsopplegg for Ungdomsrådet og for et 
klassetrinn ved Innbygda skole, og det ble informert om arbeidet i Eldrerådet.  

Det ble høsten 2017 utarbeidet oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon for kjøp av konsulenttjenester 
og Abakus ble engasjert for å gjennomføre anbudskonkurranse. Denne prosessen tok lenger tid enn 
forventet, dels på grunn av forsinkelser i utlysning av konkurransen og dels på grunn av at tilbyderne 
stilte oppklaringsspørsmål i flere runder. Dette medførte arbeid med å besvare spørsmål, som igjen 
medførte utsatte frister. Norconsult ble valgt som plankonsulent sommeren 2018. 

Oppstartmøte med Norconsult ble holdt tidlig på høsten 2018 og selve planarbeidet startet opp etter 
dette. Hovedfokus høst 2018 og fram mot våren 2019 var befaringer, trafikkutredninger (bl.a. vedr. ny 
barnehage på Kvea) og utarbeiding av et mulighetsstudie for sentrum. 

I mars 2019 ble det holdt et åpent folkemøte i sentrum med ca. 100 deltagere. Her ble mulighetsstudiet 
for sentrum presentert og det ble gjennomført en workshop/idèdugnad med stor deltagelse og 
engasjement knyttet til utvalgte sentrale temaer. I tillegg ble det gjennom kommunens hjemmeside 
invitert til og gitt mulighet for å komme med skriftlige innspill i løpet av hele april og deler av mai måned. 
Mange benyttet seg også av denne muligheten. I denne perioden ble Ungdomsrådet på nytt involvert 
gjennom et eget medvirkningsopplegg, og det ble også avholdt et eget medvirkningsopplegg med to 
skoleklasser (5. og 10. trinn) for å innhente innspill og sikre interessene til barn og unge i Trysil. Det er 
videre gjennomført en rekke møter med både enkeltpersoner og representanter fra bedrifter og 
organisasjoner gjennom hele 2019. Det har også vært løpende kontakt med diverse aktører knyttet til 
spørsmål rundt både pågående og fremtidige prosjekter. Alle innspill som ble vurdert som relevante for 
planarbeidet er videreformidlet til Norconsult og er vurdert i vår dialog med konsulenten.  

Hovedfokus høsten 2019 og utover i 2020 har vært å få ferdigstilt trafikkanalysen for kryssløsning 
fylkesveg 26 / Vestbyvegen. Her har det vært flere møter mellom Norconsult, Statens 
vegvesen/Innlandet fylkeskommune og Trysil kommune. Videre har det vært behov for 
tilleggsutredninger knyttet til valg av Østmojordet som lokalisering av ny sentrumsbarnehage, spesielt 
bruk av Gamlevegen som adkomst, og alternativer til dette. Dette har tatt tid og det har vært 
utfordrende å finne løsninger som er gode nok og som samtidig kan vurderes som realiserbare. 
Kommunestyret vedtok i juni 2019 å utsette behandlingen av Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø, og at dette skulle ses i sammenheng med sentrumsplanen. Dette har medført at dette også 
er tatt inn som et tema og bidratt til merarbeid i sentrumsplanarbeidet. Videre har vi i denne perioden 
hatt mange arbeidsmøter og avklaringer med konsulent i arbeidet med utarbeiding av de formelle 
plandokumentene - plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse. Dette har vært 
tidkrevende for konsulenten, men også for vår egen administrasjon. I tillegg har det vært store 
saksmengder for flere av saksbehandlerne det har vært nødvendig å få bidrag fra i den interne 
prosessen. Denne planen berører et stort planområde og er en kompleks plan, og har følgelig tatt tid.  

Rådmannen og administrasjonen for øvrig har i tillegg vært bevisste på å sikre politisk medvirkning og 
involvering, blant annet gjennom at det har blitt informert om sentrumsplanen og pågående arbeid i alle 
faste møter i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift i 2019, og 2 møter hittil i 2020. Kommunestyret 
ble i februar 2019 presentert et første utkast til mulighetsstudie for sentrum, orientert om prosess og 
medvirkning 25.02.20 og presentert for hovedprinsippene i det som vil bli lagt fram for 1. gangs 
behandling 05.05.20. Mange politikere deltok for øvrig også på det store folkemøtet i mars 2019.  

Administrasjonen har videre stilt seg positive til alle som har bedt om møter eller samtaler knyttet til 
planarbeidet, enten det gjelder privatpersoner eller næringsaktører. Vi har også i flere tilfeller selv tatt 
initiativ til møter. 

Rådmannen mener med bakgrunn i den overnevnte prosessen at arbeidet med sentrumsplanen har gitt 
mange og gode muligheter for både medvirkning og for å komme med merknader og forslag før det er 
blitt utarbeidet et komplett planforslag. Videre har Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 
(planutvalget) vært kontinuerlig oppdatert om arbeidet.  



Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift skal nå ta stilling til om planforslaget skal legges ut til 
offentlig ettersyn, hvor det følger en ny prosess med innhenting og vurdering av innspill til forslaget til 
ny sentrumsplan. 

Vedlagt følger en oppsummering av innspillene fra folkemøtet, og oppsummerte og kommenterte 
innspill innkommet via innspillskjemaer. Noen tidligere uttalelser til planprogrammet og varsel om 
oppstart av planarbeidet kom inn etter innspillsfrist og fremgikk derfor ikke av saksfremlegget til vedtak 
av planprogrammet. Disse innspillene er derfor også tatt med i vedlagt innspillsdokument. 

 

Vurdering 
Under følger det en gjennomgang av planforslaget – oppsummert og konkretisert for å gjøre 
planforslaget mer «lesbart». Vi har delt opp i delkapitler basert på noen av de temaene som ble belyst i 
planprogrammet som viktige for å skape et «365-dagers sentrum» i Innbygda – Trysil sentrum. Under 
hvert tema belyser vi noen av de endringer, justeringer eller tillegg som er gjort.  

Opparbeiding og estetikk – prinsipper for bebyggelsen i sentrumskjernen  

Som grunnlag for planarbeidet er det utarbeidet en mulighetsstudie for framtidig utvikling av sentrum 
med en tilhørende 3D-modell. I mulighetsstudiet for Innbygda vises det blant annet til utfordringer med 
dagens sentrumsutforming og mulige løsninger på disse. Det er i den forbindelse utarbeidet noen 
prinsipper for bebyggelsen og den overordnede strukturen i sentrumskjernen, som vil bli realisert 
gjennom føringer og rammer i planbestemmelsene. Under synliggjøres noen av disse. 

Åpen kvartalsstruktur og tydeliggjøring av offentlige rom 

Nyere etableringer i Innbygda bryter med eksisterende logikk i hvordan byggene er plassert på tomta. 
Byggene forholder seg ikke til offentlige gater og byrom, men fremstår som store bokser midt på tomta, 
omgitt av parkering. De avviker også noe fra den historiske bebyggelsen i skala og volum.  

Tiltak for å forhindre mer av denne typen bebyggelsesstrukturen er blant annet at nye bygninger som vil 
grense mot Storvegen og Løkjavegen, offentlige torg og plasser skal plasseres helt inntil formålsgrense 
mot disse og ha inngang direkte fra gateplan. På denne måten vil de bidra til å definere gaten og 
byrommene.  

Transformasjonsområder 

I Innbygda finnes fortsatt noe av opprinnelig bebyggelse i form av gamle gårder og enkelte 
herskapshus, i tillegg til nyere bebyggelse. Generelt er utnyttelsen lav for all bebyggelse, både i forhold 
til antall etasjer, men også hvordan bebyggelsen er plassert. Kvaliteten varierer derimot i stor grad, der 
man kan se en tendens til at de gamle byggene har høyere kvalitet enn den nyere bebyggelsen. 
Fortetting bør derfor skje der kvaliteten er lav, slik at man kan bevare bebyggelsen med høy kvalitet. 
Transformasjonsområder fremgår av illustrasjon i mulighetsstudiet som er vedlagt. 

Byggehøyder  

De fleste byggene i Trysil sentrum i dag er på 2-3 etasjer. I planforslaget som nå legges ut på høring 
legges det opp til høyere bebyggelse ved Trysilsenteret, sør i sentrum og mot Storvegen. 



 
Figur 1. Illustrasjon fra mulighetsstudiet som viser soner for ulike byggehøyder. 

Innbygda skal fortsatt ha bygdepreg, men det er vurdert at deler av sentrum likevel tåler høyere 
bygninger enn i dag. I den sørlige delen av sentrum, på østsiden av Storvegen er det store 
nivåforskjeller, og her har vi foreslått den høyeste bebyggelsen på 4-5 etasjer. Langs Storvegen for 
øvrig tillates også høyere bebyggelse. I møte med hjertesoner (bevaringsverdig bebyggelse og 
bygningsmiljøer) og mot elva skal byggehøyden trappes ned. I hjertesonene tillates forsiktig fortetting 
og høyder skal tilpasses eksisterende bebyggelse. For de øvrige transformasjonsområdene skal nye 
bygg ha mellom 2 og 4 etasjer pluss tak. Dersom det enkelte steder vurderes å bygge høyere, skal 
ytterligere etasje løses inn i takkonstruksjonen. 

Det presiseres at byggehøyder i hovedsak angis i meterbegrensning (gesims- og mønehøyde) og ikke 
etasjehøyder i selve bestemmelsene. Etasjehøyder er ment å gi føringer for senere detaljregulering. 
Eksakt antall meter er ment å avklares i detaljreguleringen, når en har kjennskap til utforming og 
plassering av bygninger og uteoppholdsarealer. Illustrasjoner og 3D-modeller vil avklare konsekvenser 
for omkringliggende bebyggelse.  

Elva som ny forside 

 
Figur 2. 3D-modell over Innbygda som viser prinsipp for utvikling. 



Etter at flomvollen ble bygget, har området mellom Trysilelva og Storvegen blitt mer tilgjengelig for 
allmenheten og svært attraktivt for utvikling. Elvefronten blir en ny forside i Innbygda og må behandles 
som det når den bebygges.  

I mulighetsstudiet, som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene, er det utpekt noen 
viktige prinsipper for utvikling av elvefronten:  

 Bebyggelsen skal åpne seg mot elva  

 Det tillates ikke hele, uavbrutte fasaderekker mot elva  

 Det skal være tydelige forbindelser og siktlinjer til sentrumsområdene bak  

 Bebyggelsen trappes ned i både høyder og volum mot elva, for å sikre sol og utsikt til sentrum for 
øvrig  

 Fokus på fargebruk og høy kvalitet på arkitekturen er svært viktig 

Fasadelengder, fargebruk og estetikk for øvrig må bearbeides og vurderes nærmere i høringsperioden. 

Forbindelser på tvers 

Før flomvollen ble etablert gikk hovedårene i sentrum primært i langsgående retning. Med etableringen 
av flomvollen har Innbygda fått en ny langsgående forbindelse, som skaper behov for flere forbindelser 
på tvers.  

I dag er forbindelsene mellom Storvegen og flomvollen til dels uklare og dårlig tilrettelagte. Det er et 
stort behov for å binde sammen Innbygda på tvers, og særlig mellom Storvegen og flomvollen. Gode 
forbindelser og klare siktlinjer vil knytte Trysilelva bedre til sentrum og gi den tydeligere tilstedeværelse 
i hele Innbygda. 

I denne forbindelse har det blitt regulert inn noen nye forbindelser som ikke er opparbeidet i dag og 
som ikke er realiserbare før en eventuelt river eksisterende bebyggelse. Dette gjelder spesielt noen nye 
tverrforbindelser sør i Innbygda, som per nå reguleres inn over eksisterende bygg i 
transformasjonsområder. Disse blir dermed viktig å sikre i forbindelse med en detaljreguleringsprosess 
i de områdene. Det finnes også eksisterende innregulerte traséer det blir viktig å realisere for å sikre 
denne typen forbindelser. 

Boligbygging, bomiljø og boligbehov  

Flere boliger i sentrum er viktig av flere grunner; det gir kortere avstand til hverdagslige gjøremål, 
kortere avstander gir redusert reisebehov og det gir mer liv til gatene og bedre næringsgrunnlag for 
restauranter, cafeer og butikker som igjen gir befolkningen et godt sentrumstilbud. Ny bebyggelse vil 
også kunne bidra til å styrke strukturene i sentrum og gi gater, torg og parker romfølelse og tydeligere 
byrom. Videre består planområdet også av flere eldre, allerede utbygde boligområder, som gjennom 
denne planen har fått noen oppdaterte rammer for å kunne muliggjøre både et mer moderne visuelt 
uttrykk og bedre utnyttelsesmuligheter. 

Boligbebyggelsen har blitt inndelt i følgende underformål i planen: 

• Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) med ramme på 1 enebolig eller 1 tomannsbolig 

- I hovedsak i de eldre etablerte boligområdene, men også lagt inn et nytt boligområde i Liavegen 
– lengst nord i planområdet - etter innspill fra grunneier 

• Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) i form av rekkehus, terrassehus, 4-mannsbolig 

- Lagt på eksisterende tomter med denne typen bebyggelse, men også lagt inn nye steder 
primært i randsonen til forretningssentrum. Det er blant annet lagt inn denne typen formål der 
Nysted barnehage ligger i dag og det er avsatt areal vest for tunet på Kvea. Her følger det 
detaljplankrav.  

• Blokkbebyggelse (BBB) 



- Dette er lagt inn på eksisterende blokkbebyggelse, men også på nye arealer sør i sentrum - på 
østsida av Storvegen med en ny ramme på inntil 5 etasjer. I disse områdene følger det 
detaljplankrav. 

I mulighetsstudiet utarbeidet av Norconsult er det også gjort noen vurderinger knyttet til temaet bomiljø 
og her nevnes manglende boplikt i sentrum som en utfordring. Det presiseres at det ikke vil følge 
boplikt direkte av arbeidet med en slik sentrumsplan, men utfordringene knyttet til tematikken burde 
vurderes nærmere – særlig i forbindelse med denne planprosessen. Rådmannen har foreløpig ikke tatt 
stilling til temaet boplikt/0-konsesjon. I mulighetsstudiet skriver Norconsult følgende: 

Økte leilighetspriser og tomme boliger er en utfordring i Innbygda. En del av bakgrunnen for 
denne utviklingen er at boliger i sentrum kjøpes opp som fritidsboliger/hytter. Dette bidrar til at 
etterspørselen etter leilighet i sentrum har økt, og dermed også markedsprisene. Boliger som 
benyttes som hytter står tomme store deler av året, og gir dårlig forutsetning for bygdeliv og 
næring i sentrum.  

Økt markedspriser for bolig bidrar også til at innbyggere som er førstegangskjøpere og ønsker å 
bo i sentrum må leie eller kjøpe lenger ut av sentrum. I tillegg vil bosatte utenfor sentrum i større 
grad ha behov for bil.  

Det anbefales å innføre boplikt i sentrum. Boplikt vil kunne bidra til et skifte, der de som ønsker 
å bosette seg i Trysil kjøper bolig, mens de som kun bruker boligen som fritidsbolig eller 
sesongbolig bosetter seg utenfor sentrum. 

Trysil kommune utarbeidet i 2019 en innbyggerundersøkelse (vedlagt), som blant annet så nærmere på 
hvilke forhold innbyggerne var mest eller minst fornøyd med. Her ble blant annet muligheten til å skaffe 
seg egen bolig – tomt, enebolig eller leilighet – et av forholdene det var størst misnøye knyttet til. I 
denne undersøkelsen fremgikk det ikke årsaken til dette, men overstående problematikk kan være en 
av disse årsakene. 

Vegstruktur, trafikksikring, transport og parkering 

Utredninger av trafikkløsninger har stått sentralt i planarbeidet. Det er utarbeidet trafikkanalyser som 
grunnlag for å vurdere nye trafikkløsninger, som kan bidra til å forbedre trafikkforholdene på sentrale 
steder i sentrum. Dette gjelder blant annet vurdering av ny kryssløsning for innkjøring til sentrum og 
adkomst til alternative plasseringer av ny storbarnehage. Det er også gjort vurderinger knyttet til 
kollektivtrafikk, trafikksikringstiltak for myke trafikanter, oppstramming av utflytende vegarealer og 
parkering.  

Det er i forbindelse med denne planprosessen tatt utgangspunktet i at en kun skal synliggjøre/regulere 
inn de kommunale vegene, og til dels veger som leder inn til offentlige bygg. Dette har bakgrunn i 
lesbarheten i kartet, da innregulering av alle veger kan gi et noe «rotete» inntrykk i et allerede 
omfattende plankart. Det er imidlertid stilt spørsmålstegn ved om dette er den beste løsningen, eller om 
private veger også burde synliggjøres i plankartet. Dette er et forhold det vil bli sett nærmere på i den 
påfølgende høringsperioden. 

Trafikkløsning fv. 26 / Vestbyvegen / Vestsidevegen 

Utviklingen av reiselivet i kommunen har medført en sterk økning i biltrafikken, og belastningen på 
eksisterende vegnett er svært stor i perioder av vintersesongen. Kapasitetsproblemene er størst på 
forbindelsen over Trysilelva og videre inn i sentrum fra nord. Videre legger kommuneplanens arealdel 
2014-2025 opp til en sterk vekst i turistnæringen i Trysil, med en økning til opp mot totalt 44 000 
gjestesengeplasser fordelt på hytter, hoteller og turistleiligheter. I dag er det anslagsvis 29 000 
gjestesengeplasser i Trysil. Det er knyttet rekkefølgekrav til vegløsninger i sentrum basert på 
gjestesengeplasser, jf. § 2.2 bokstav m), i kommuneplanens arealdel 2014-2025. I pkt. V i denne 
bestemmelsen står det følgende: 

V Det tillates ikke videre utbygging innenfor områdene HC1515, HC 1517, R1373, HB 1518, 
HB1519, HB1614 – HB1618, R1390 og HA+1619 etter bygde 38000 senger før overordnet 
rundkjøringsløsning i kryss Fv 26 / Vestbyvegen og Vestsidevegen er etablert. Løsning avklares 
basert på vurdering av trafikktall opp mot generell utvikling i destinasjonen. 



I forbindelse med områdereguleringsplanen har Norconsult som et ledd i dette arbeidet dermed 
gjennomført trafikkanalyser og utredet flere mulige løsninger for kryssområdet som utgjør 
hovedadkomsten til Innbygda fra fylkesveg 26 (Trysilvegen). Det er vurdert flere alternativer, både med 
og uten rundkjøring. 

Etter dialog, med både plankonsulent Norconsult og eier av fylkesveger Innlandet fylkeskommune, er 
det valgt å gå videre med to alternative rundkjøringsløsninger. Disse er vurdert å best kunne løse 
utfordringene med tilbakeblokkering av trafikk både på fylkesveg 26 og mot sentrum og Vestsidevegen.  

 
Figur 3. Illustrasjon av mulig utforming av firearmet rundkjøring til venstre og trearmet rundkjøring til høyre. 

• Alternativ 1 – Firearmet rundkjøring 

Dette alternativet medfører opparbeiding av en 4-armet rundkjøring med to sirkulasjonsfelt og 
svingefelt. Vestsidevegen, Vestbyvegen (fra fjellet og fra brua) og nedkjøring fra fv. 26 kobles 
sammen i rundkjøringen. Det blir egen avkjøring til Slettmovegen. Det er behov for opparbeiding av 
rekkverk og støttemurer. Forslaget beslaglegger deler av arealet ved Trysil-Knut hotell og tomt mot 
byggevarehandel i nord. Det blir dermed behov for grunnerverv ved dette alternativet. Gangkulvert 
under Vestbyvegen ved brua må flyttes og diverse ledningsnett som ligger i denne må 
relokaliseres. Det må gjennomføres sporingsanalyse for modulvogntog.  

Innlandet fylkeskommune har på nåværende tidspunkt vurdert dette til å være det beste 
alternativet. Trysil kommune er enige i at dette alternativet i stor grad vil løse trafikkutfordringene, 
men er noe tilbakeholdne med bakgrunn i at dette bl.a. er kostnadskrevende (høye kostnader 
knyttet til infrastrukturtiltak og grunnerverv). Innlandet fylkeskommune bemerker at de kun har 
vurdert de trafikale forholdene og har ikke tatt hensyn til økonomiske forhold.  

• Alternativ 2 – Trearmet rundkjøring 

Dette alternativet medfører opparbeiding av en 3-armet rundkjøring med to sirkulasjonsfelt og 
svingefelt. Denne vil måtte plasseres noe lenger nordvest for dagens kryss, for å sikre tilstrekkelig 
avstand til Vestsidevegen, som ikke innlemmes direkte i rundkjøringen. Det blir en egen avkjøring til 
Slettmovegen. Forslaget innebærer også at avkjørsel fra fylkesveg 26 må flyttes noe lenger nord 
enn alternativ 1 og beslaglegger dermed mer areal mot byggevarehandel i nord. Det blir dermed 
behov for grunnerverv her. Denne løsninger beslaglegger ikke arealer ved Trysil-Knut hotell slik 
som alternativ 1. Det blir også mindre behov for opparbeiding av støttemurer og rekkverk ved dette 
alternativet. Gangkulvert ved brua vil kunne måtte utvides/forlenges noe, men det vil ikke bli behov 
for relokalisering/omlegging av eksiterende ledningsnett og infrastruktur. Det må gjennomføres 
sporingsanalyse for modulvogntog.  



Når det kommer til inn-/utkjøring fra Vestsidevegen er det sett på noen ulike alternativer. Enten 
beholde dagens løsning med en mulig breddeutvidelse i krysset, eller forsøke å løse opp i 
tilbakeblokkering på andre måter; 

Det kan lager en såkalt opptrappingsplan (som hjemles i et rekkefølgekrav). Her vil man kunne 
teste ut ulike scenarioer - for eksempel tvungen høyresving for kjørende som kommer fra 
Vestsidevegen og ut på brua (må over til rundkjøring ved Trysilsenteret og tilbake), og/eller hindre 
venstresving inn på Vestsidevegen for kjørende som kommer fra sentrum/over brua (med skilting 
og midtrabatt). I en opptrappingsplan kan en teste ut slike tiltak i et gitt tidsrom og evt legge til eller 
trekke fra tiltak som ser ut til å avhjelpe/medføre ulemper for trafikkavviklingen. 

Årsaken til at administrasjonen i Trysil kommune er noe mer positive til dette forslaget er at det 
anses som mest realistisk økonomisk sett og at det vil kunne bygges ut etappevis. Rundkjøringen 
vil kunne opparbeides først og tiltak langs Vestsidevegen vil kunne følge dersom problematikken 
med tilbakeblokkering vedvarer. Innlandet fylkeskommune anser at dette alternativet medfører noe 
mer usikkerhet, og forutsetter at det utarbeides en opptrappingsplan av tiltak som kan løse disse 
forholdene hvis dette alternativet velges. Usikkerheten deres er blant annet knyttet til om tiltakene 
ved Vestsidevegen vil bedre forholdene på brua fra sentrum, eller om en bare flytter problemet med 
tilbakeblokkering ut i ny rundkjøring og rundkjøring ved Trysilsenteret. Det er også spørsmål om 
besøkende kjenner til kjøremønsteret dersom man bli tvunget til å kjøre til høyre (mot sentrum) når 
man kommer ut på Vestbyvegen/fv. fra Vestsidevegen - Dvs at man på andre siden av brua har 
anledning til å kjøre rundt rundkjøringa og tilbake på Vestbyvegen. Det er ikke foretatt 
trafikkanalyser av effekten av og konsekvensene av å tvinge all trafikk fra Vestsidevegen over til 
østsida av elva. Det er dermed større usikkerhet knyttet til denne løsningen.   

Felles for begge alternativene er at disse viser en forbedret situasjon med lengre rampe ut mot fv. 26 
(fra ny rundkjøring) som vil gi mindre tilbakeblokkering ut på fv. 26 på dager med mye trafikk. 
Forslagene til de to alternative trafikkløsningene er vedlagt (Alt. 1 - firearmet rundkjøring på første bilde 
og alt. 2 - trearmet rundkjøring siste bilde). Rådmannen presiserer at administrasjonen ikke har tatt 
endelig stilling til hvilket alternativ en vil tilrå på dette tidspunkt. Det er istedenfor valgt å avsette 
tilstrekkelig areal til begge løsninger i plankartet og så vil endelig løsning måtte avklares - enten 
gjennom høringsprosessen, eller senere i den påfølgende detaljreguleringsplanprosess med tilhørende 
trafikale vurderinger.  

Løkjavegen 

I mulighetsstudiet ble Løkjavegen nevnt som en “glemt” hovedåre i Innbygda. Norconsult skrev 
følgende om denne vegen: 

Den har mange historiske kvaliteter, men gaten har behov for strammere utforming (fortau, 
sonedeling etc). Kvaliteter man kan spille videre på er intime byrom, historiske bygninger, unik 
karakter, variasjon (åpent, trangt). Gaten har stort potensial. 

Det offentlige rom utenfor Storvegen fremstår som utflytende og udefinert og med store grå 
arealer. Områdene domineres av biler og rotete parkeringssituasjon. Forbindelsene for gående 
er uklare og det er vanskelig å skille mellom privat og offentlig. Ny bebyggelse bygger ikke opp 
under gatestrukturen og byrommene “flyter” derfor ut. 

Det ble med bakgrunn i dagens utfordringer i dette området utarbeidet en gatebruksplan (vedlagt) som 
kunne synliggjøre hvordan en kan sonere og stramme opp dette arealet. 

Det er to alternative løsninger for denne vegen, og det må tas stilling til hvilket alternativ en ønsker å gå 
videre med i denne planprosessen: 

1) Denne løsningen fremgår av vedlagt gatebruksplan. Her er tanken at det skal tilrettelegges i 
større grad for gående og dette alternativet vil skape noen utfordringer for kjørende, spesielt for 
buss. Det er imidlertid begrenset kjøring med buss gjennom Løkjavegen i dag. Kjørearealet vil 
bli noe innsnevret på grunn av tosidig fortau og tanken er å legge inn et torgareal prioritert for 
gående ved Løkjatorget. I dette forslaget begrenses også parkeringsmulighetene i Løkjavegen, 
ved at det legges opp til langsgående parkering i egne parkeringslommer. Dette forslaget er i 



stor grad basert på tankegangen i mulighetsstudiet om at parkering skal løses på større sentrale 
parkeringsarealer i hver ende av sentrum og med korttidsparkering i Storvegen og Løkjavegen. 

2) Dette alternativ legger opp til en tilnærmet lik løsning som i dag, der vegen fortsatt skal kunne 
fungere godt for kjørende (inkludert buss). I tillegg vil det legges opp til opparbeiding av et fortau 
på kun en side - i vest (ut mot elva). Dette vil kunne breddeutvides noe (til ca. 3 meter bredde). 
Dette forslaget vil i noe mindre grad rydde opp i eksisterende utfordringer, med utflytende grå 
arealer og parkeringsproblematikk i dette området. 

Adkomstløsning til ny storbarnehage i sentrum - Østmojordet barnehage 

Det har gjennom en lengre prosess i Trysil kommune blitt vurdert mulig plassering av en ny kommunal 
storbarnehage i sentrum. Det er nå avklart at det skal bygges videre på arealet til Østmojordet 
barnehage og det har i den forbindelse vært nødvendig med vurderinger av mulige adkomstløsninger til 
en slik ny storbarnehage i enden av et eldre, etablert boligområde.  

Forslaget man vurderer som mest ønskelig fra administrasjonens side er å legge inn ny vegløsning 
med to kjørefelt og fortau langs Gamlevegen fra nord frem til barnehagen og med ny veg med 
toveiskjøring fra barnehagen ut på Bygdervegen i sør. Det vil også kunne bli aktuelt med bom i 
Gamlevegen, som skal sikre at man i størst mulig grad benytter ny vegløsning fra sør for å levere og 
hente barn i barnehagen.  

Et annet alternativ kan være å utbedre eksisterende vegtrase langs Gamlevegen med enveiskjøring og 
fortau fra nord og toveiskjørt veg fra sør. Det kan også bli aktuelt å kun opparbeide en vegløsning med 
to kjørefelt og fortau langs Gamlevegen – uten opparbeiding av ny adkomst fra sør. Alle disse 
forslagene vil medføre terrenginngrep og grunnerverv. Det må opparbeides støttemurer og til en viss 
grad må en påregne å måtte rive/flytte eksisterende bygninger (garasjer og trafo) som blir liggende i 
traseen til nytt fortau. 

Det kan i denne forbindelse også opplyses om at det er innhentet en foreløpig uttalelse fra grunneier på 
Østmo og det er gitt tilbakemelding om at eier stiller seg positiv til plassering og arealbehov knyttet til 
selve barnehagen. Grunneier bemerker imidlertid at det ikke er ønskelig med adkomst fra sør – slik det 
er foreslått i plankartet. Dette forholdet må en dermed ta med seg videre i planleggingen av mulig 
adkomstløsning til barnehagen. Både ny barnehage og ny adkomstveg fra sør vil innebære at en må 
omdisponere noe dyrket mark. 

Kryssløsning - Storvegen / Korsbergsvegen 

Det er knyttet rekkefølgekrav til dette området i kommuneplanens arealdel 2014-2025, jf. § 2.2 bokstav 
m): 

IV Ved bygde 30000 senger skal Trysil kommune gjennomføre nye trafikkvurderinger for tiltak i 
krysset Korsbergsvegen x Storvegen. Eventuelle tiltak (f.eks. passeringslomme, 
trafikkregulering ved skilting, lyskryss e.l.) skal iverksettes innen 32000 bygde senger, eller ved 
et senere tidspunkt avhengig av vurderingene som blir gjort. Det tillates ikke videre utbygging 
innenfor områdene HC1515, HC 1517, R1373, HB 1518, HB1519, HB1614 –HB1618, R1390 og 
HA+1619 før tiltakene er på plass i henhold til ovenstående. 

Det er gjort vurderinger av dette arealet i dialog med plankonsulent Norconsult og Innlandet 
fylkeskommune som vegeier. Det er begrensede arealer tilgjengelig ved det aktuelle krysset, så 
dersom det skal gjøres utbedringer kan det være en mulighet å etablere en passeringslomme og 
dermed ikke tillate gateparkering i området foran Kremen konditori og Trysil blomsterforretning. På 
grunn av innsnevring i Storvegen anses det at dette tiltak ikke vil medføre stor kapasitetsøkning. Det er 
i dag utfordringer knyttet til spesielt varelevering til disse butikkene, ettersom det medfører 
tilbakeblokkering av biler og busser både langs Storvegen og Korsbergsvegen. Det er dermed et ønske 
om at denne typen varelevering skal skje fra baksiden/vestsiden av byggene, ettersom det er 
tilgjengelige arealer til dette der allerede i dag. Det er også trafikksikkerhetsmessige utfordringer med 
denne parkeringslommen, med tanke på at biler som står parkert der kjører ut i vegen samtidig som 
andre skal svinge ut i Storvegen fra Korsbergsvegen. Det kan bli utfordrende å etablere en 
passeringslomme her, med bakgrunn i langvarig eksisterende praksis. Dette må i tilfelle løses med 
blant annet tydelig skilting og medfølgende kontroll av at dette overholdes. 



Kryssløsning – Korsbergsvegen / Liavegen  

Tidligere i planprosessen var det under utredning om en ny storbarnehage i sentrum skulle ligge på 
eiendommen Kvea, rett bak Trysil rådhus. Denne er imidlertid nå besluttet lagt til Østmojordet, men før 
dette ble avklart ble det utarbeidet trafikkutredninger knyttet til krysset Korsbergsvegen/Liavegen. Det 
er trafikkutfordringer i dette krysset, spesielt i forbindelse med avlevering og henting av barn fra 
nærliggende skole og SFO. Biler stopper da i eller i umiddelbar nærhet til krysset, som tidvis kan skape 
trafikkfarlige situasjoner både for myke trafikanter og andre bilister. Dette er en eksisterende situasjon 
som det må gjøres noe med, uavhengig av om en ny storbarnehage skulle blitt lokalisert her eller ikke.  

Det ble utarbeidet et eget trafikkvurderingsnotat av Norconsult som har vurdert at det er behov for en 
mindre justering og oppstramming av krysset:  

Kapasitetsberegningene viser at det ikke er kapasitetsutfordringer i krysset, verken med dagens 
trafikk eller ved utbygging av en eventuell framtidig barnehage. Det er en opplevelse av at 
krysset Korsbergsvegen og Liavegen er lite oversiktlig og til dels utflytende pga av sin 
skjeve/forskjøvede x-form. I tillegg gjør avkjørselen fra Korsbergsvegen til parkeringsplassen at 
området framstår som uoversiktlig. 

Det er gjort en overordnet vurdering av krysset og sett på muligheten for å gjøre oppstramming. 
Ved å sette kantstein i krysset vil man kunne stramme opp utformingen og få en betydelig 
mindre utflytende kryssløsning.  

For å utbedre situasjonen ytterligere er det også regulert inn areal til et fortau langs Liavegen i området 
mellom Korsbergsvegen og Hagebekkvegen. Opparbeiding av dette vil medføre en bedring i 
situasjonen for de myke trafikantene. Oppstramming av selve krysset og opparbeiding av fortau vil 
imidlertid ikke løse situasjonen helt, med bakgrunn i eksisterende praksis som midlertidig stoppareal 
ved avlevering/henting av barn. Det vil dermed bli behov for å kreve håndheving av trafikkreglene i 
tillegg. 

Parkering 

Det er i forbindelse med denne planprosessen også sett nærmere på eksisterende og fremtidige 
parkeringsløsninger og –krav. I dag fylles gater og byrom i hele Innbygda opp av parkerte biler. Store 
avstander, spredt bebyggelse og dårlig kollektivtilbud i kommunen gjør at mange er avhengige av bil for 
å handle og benytte tilbud i sentrum. Det skal derfor fortsatt finnes et godt parkeringstilbud i Innbygda, 
men det må struktureres bedre, slik at riktig målgruppe parkerer på riktig sted. Ved en differensiert 
parkeringsstrategi kan en i større grad styre hvem som parkerer hvor. 

I mulighetsstudiet er det vurdert at en god løsning for strukturering av parkering i Innbygda er et par 
større parkeringsarealer med langtidsparkering i hver ende av sentrumskjernen (maksimalt 3 timer), og 
med flere mindre parkeringsarealer med korttidsparkering i området mellom disse (for eksempel 1-2 
timer). Langtidsparkering ved Trysilsenteret gir besøkende kort avstand til både kjøpesenteret og 
handelstilbudet i Storvegen og Løkjavegen – med en begrensning på 3 timer hindrer man imidlertid at 
folk parkerer her for arbeidsdagen og på den måten sikrer man at det er nok plasser tilgjengelig. Når 
det kommer til gateparkering i området mellom Trysilsenteret og Kiwi-sør, er det viktig at heller ikke 
disse plassene okkuperes av folk som skal på jobb eller som bor i området. Korttidsparkering vil 
forhindre dette, og sikre tilgjengelige plasser for besøkende til butikkene.  

Flere av trafikkløsningene beskrevet tidligere vil medføre noe reduksjon i eksisterende parkeringsareal 
og i tillegg legger sentrumsplanen opp til fortettingsmuligheter for blant annet boliger i indre 
sentrumskjerne. Dette kan medføre utfordringer med å løse parkeringskrav innenfor egen tomt. Det har 
derfor vært behov for å regulere inn areal for mulig framtidig offentlig eller allment tilgjengelig 
parkeringsanlegg blant annet bak Rådhuset, ved legesenteret, ved Tingstua, ved Trysilsenteret og ved 
Kiwi sør. Trysil kommune anser det både som ønskelig og nødvendig for realisering av nye utvidede 
utnyttelsesrammer i sentrum, at det etableres en ordning for mulig frikjøp, både fra parkeringskrav og 
krav til uteoppholdsareal på egen tomt. Ved opparbeiding av et parkeringsanlegg og uteoppholdsareal 
ved blant annet Tingstua, vil dette kunne bli et naturlig areal for en slik løsning for nærliggende 
byggeprosjekter. 



Videre vil det bli krav om at alle større parkeringsplasser på bakkeplan bør ha gode overvannsløsninger 
og permeable flater for å bidra til lokal fordrøyning av overvann. Det er også viktig at det føres kontroll 
med at parkeringsreglene håndheves, for at folk skal rette seg etter de nye reglene. 

Når det kommer til de spesifikke parkeringskravene angitt i bestemmelsene i planforslaget, er 
Rådmannen fortsatt noe usikker på om det skal stilles minimum og maksimumskrav, eller om det skal 
settes ett konkret krav for de ulike byggene. I tillegg er Rådmannen usikker på hvorvidt det skal brukes 
halve plasser, slik det åpnes opp for i planforslaget, eller om en skal stille krav om hele plasser. Denne 
usikkerheten har blant annet bakgrunn i tidligere problematikk med videresalg av plasser på 
enkeltprosjekter, som har resultert i manglende parkeringsdekning. Det er med bakgrunn i usikkerhet 
rundt disse kravene derfor ønskelig med innspill på dette, særlig fra myndighetene, i løpet av 
høringsperioden.  

Parkeringskravene har videre blitt gitt en inndeling som skiller på tiltak innenfor og utenfor 
sentrumskjernen. Under følger en illustrasjon som viser avgrensingen av sentrumskjernen (indre sone).  

 
Figur 4. Oversikt over sentrumskjernen/indre sone i Innbygda, markert med blå stiplet linje. 

Gangbru ved Sørhusholmen 

Det er i sentrumsplanen lagt inn et båndleggingsareal for en fremtidig gangbru over Trysilelva, ved 
Sørhusholmen i Innbygda. Intensjonen med denne er å binde øst- og vestsiden av elva tettere sammen 
og skape en mer trafikksikker adkomst for myke trafikanter til blant annet idrettsplassen. Det er også et 
folkehelse- og klimaperspektiv knyttet til en slik gangbru, da det mest sannsynlig vil redusere 
biltrafikken til idrettsplassen og skape en form for «rundtur» for gående og syklende fra Kirkebrua i 
nord, ned til ny gangbru langs østsiden av elva og opp igjen til Kirkebrua langs Vestsidevegen. 
Gangbrua vil også kunne bli et nytt naturlig krysningspunkt for sykkelturister som kommer ned fra 
stinettet i fjellet. Dette forutsetter at det opparbeides trafikksikkert krysningspunkt over fv. 26, som ikke 
følger direkte av denne planprosessen. 

Gang-/sykkelveger, turstier og fortau  

Gjennom planprosessen har det blitt jobbet med å sikre sammenkobling av eksisterende turstier, fortau 
og gang-/sykkelvegnett, men også vurdert hvor det er behov for innregulering av nye traséer. Det er 
blant annet jobbet med å sikre sammenhengende nett fra boligområdene og Trysilfjell Turistsenter inn 
til sentrum og mellom funksjonene i sentrum. 

Det legges i planforslaget opp til at stien langs flomvollen skal kunne videreføres sørover langs 
Trysilelva, frem til der ny gangbru foreslås plassert. Der gangbru kobles inn på vestsiden av elva 
foreslås det en turveg frem til idrettsplassen. Langs Vestsidevegen legges det i tillegg inn båndlagt 
areal til fremtidig fortau, helt frem til Kirkebrua i nord. 



I henhold til tidligere beskrevet forslag om adkomst til ny storbarnehage på Østmojordet reguleres det 
også inn fortau langs Gamlevegen og at den eksisterende gangvegforbindelsen mellom barnehagen og 
Søndre Moen reguleres inn som offentlig gangveg. 

Det er også foreslått båndlegging for fremtidig fortau langs både Vikavegen og videre sørover fra der 
fortauet slutter i dag langs fv. 2172 ved Søndre Moen. 

Det er imidlertid behov for ytterligere vurderinger knyttet til realisering av ubygde og nye fortau og gang-
/sykkelveger i og rundt Innbygda. Noe vil naturlig kunne løsnes som rekkefølgekrav ved detaljregulering 
av prosjekter i nærheten av ubygde tiltak, mens det er behov for å finne løsninger for å få realisert 
andre områder på andre måter.  

Grønnstruktur, aktivitetsareal og møteplasser  

Det har i forbindelse med denne planprosessen kommet inn mange innspill før 1. gangs behandling av 
saken og et av de temaene som har blitt nevnt flest ganger er ivaretakelse og opparbeiding av flere 
grønne møteplasser i sentrum, som skal fungere på tvers av generasjoner. Bevaring av eksisterende 
grønne lunger i sentrum anses som viktig, ettersom resterende arealer i stor grad allerede er utbygd og 
potensialet for nye grønnstrukturer dermed er svært begrenset. I tillegg har det blitt etterspurt 
aktivitetsarealer – spesielt med tanke på sykkelrelaterte aktiviteter.  

Nærhet til naturen og det grønne er en viktig del av Trysils identitet og bør kunne oppleves også i 
sentrum. I mulighetsstudien foreslås det blant annet å bevare flere eksisterende grønne lunger, som i 
dag er private hager og deler av historiske gårdstun, og la dem fungere sammen med de historiske 
bygningene som grønne pusterom. I tillegg legges det opp til flere grønne tverrforbindelser gjennom 
sentrum, blant annet fra flomvollen inn mot Storvegen og dette vil være med på å skape et tydelig nett 
av gode, grønne forbindelser. 

Det har blitt gjort avveiinger i denne planprosessen med tanke på hvilke møteplasser og 
aktivitetsarealer som skal kunne brukes til hva. Det er i den forbindelse også viktig å presisere at disse 
områdene ikke kalles dette i plansammenheng, men at de der går under ulike formålsnavn som følger 
av en nasjonal produktspesifikasjon for utforming av plankart - som har ulike rammer for bruk. I planen 
er de istedenfor kalt blant annet uteoppholdsarealer, lekeplasser, park, friområde og turdrag. 

Prestegårdsjordet (GP1) er en ettertraktet møteplass blant både fastboende og besøkende. Den er 
sentralt plassert og godt synlig idet man kommer inn i sentrumskjernen. Dette arealet er i 
innspillsrunden påpekt som et av de viktigste eksisterende flerbruksarealene for både rekreasjon, ulike 
aktiviteter og arrangementer. Med bakgrunn i ønsket om bevaring av slike større sammenhengende 
grøntarealer, er det foreslått at dette området skal ha et parkpreg og kunne opparbeides til å kunne 
fungere som en møteplass på tvers av generasjoner.  

Videre har det gjennom innspill også blitt ytret sterke ønsker om mulighet for tilrettelegging for diverse 
sykkelrelaterte aktiviteter og installasjoner i sentrum - som kan knytte sykkelopplevelsene i fjellet tettere 
sammen med sentrum og stinett på østsiden av Trysilelva. Det er gjort vurderinger av at 
Fladhagenparken (BUT3) og flomvollen kan tilrettelegges i større grad for sykkelrelaterte aktiviteter, 
mens de andre grøntarealene i den indre sentrumskjernen i mindre grad skal kunne opparbeides med 
mer permanente, plasskrevende installasjoner. Videre legges det til rette for at arealene langs 
flomvollen også skal kunne utvikles til mer tilrettelagte aktiviteter som fiske-, bade- og båtaktiviteter 
mm. 

Enkelte av de felles leke- og uteoppholdsarealer i sentrum er også viktige som mulige frikjøpsområder. 
Som tidligere nevnt vil fortetting i sentrum og økt utnyttelsesgrad kunne medføre vanskeligheter med å 
realisere både parkeringskrav og krav til tilgjengelig leke- og uteoppholdsarealer på egen tomt. Det vil 
da bli avgjørende å ha egnede arealer tilgjengelig til etablering og opparbeiding, som kan fungere godt 
for naturlig tilgrensende boligområder. Dette er også en av grunnene til at flere av de eksisterende 
grøntarealene i sentrumskjernen ikke kan opparbeides og tilrettelegges for sykkel- eller skateaktiviteter, 
men må kunne tilfredsstille utformings- og funksjonskrav som gjelder for leke- og uteoppholdsarealer 
tilknyttet boliger. 

I gjeldende planforslag er tidligere innregulert torgareal i Storvegen, foran Trysil hotell, fjernet. Det er 
vurdert at denne typen aktivitet isteden burde legges til arealet foran Rådhuset (BUT1) og 



Gammelskula (BUT2), til Løkjatorget (ST)/Løkjavegen, eller andre sentrale møteplasser som 
Fladhagenparken (BUT3), eller prestegårdsjordet (GP1). 

Overvannshåndtering er også et svært sentralt tema i dagens planleggingsprosesser, spesielt med 
tanke på klimaendringer og økt sjanse for regnflommer og lignende. I planforslaget som nå foreligger er 
det dermed lagt inn et nytt formål, kalt blå/grønnstruktur. I områdene dette er lagt inn er det spesielt 
viktig å ivareta naturlig vegetasjon og det blir dermed vanskeligere å få utført tiltak her. I tillegg til 
funksjon som flomveier og til fordrøyning av overvann, er disse områdene viktige for naturmangfold og 
som vegetasjonsskjerm. 

Kobling mellom reiselivsnæringen i fjellet og sentrum  

Det største grepet for å sikre god kobling mellom Trysilfjellet og sentrum er gjennom innregulert forslag 
til en rundkjøringsløsning rett nord for Trysil-Knut Hotell på vestsida av brua. Denne er beskrevet i mer 
detalj tidligere og vil ikke bli kommentert ytterligere her. 

Videre er det i tillegg gjort vurderinger knyttet til kollektivløsninger. Det er vurdert at shuttlebuss mellom 
turistsenteret og fjellet er en god og realiserbar løsning for å sikre god tilgjengelighet og som også vil 
kunne redusere noe av biltrafikken ned til sentrum. Det følger ikke direkte av et slik planforslag at det 
etableres en slik løsning, så dette er et forhold det er viktig å jobbe videre med i tiden fremover. Det 
som er gjort av tiltak knyttet til dette i forbindelse med utarbeidingen av planforslaget, er blant annet å 
sikre bussholdeplassene som allerede ligger i sentrum i dag. Det var i tillegg vurdert en mulig 
relokalisering av skysstasjonen til Trysilsenterområdet, men med bakgrunn i varierende 
tilbakemeldinger til dette forslaget har dette blitt lagt på is. Det burde imidlertid ses nærmere på 
eksisterende skysstasjon, med tanke på blant annet opparbeiding og skilting - for å forskjønne og 
synliggjøre den i større grad enn i dag. Dette er noe av det første besøkende som kommer med buss til 
Trysil ser og burde dermed sikre et godt førsteinntrykk. 

Videre er det i mulighetsstudiet synliggjort mulighetene knyttet til eksisterende nedfartsløype fra 
turistsenterområdet ned til sentrum. Denne kan opparbeides med tanke på flerbruk og har potensial til å 
kunne opparbeides for både sommer- og vinterbruk. I tillegg til Norconsults forslag om akebakke vil det 
være aktuelt med bruk av ski, eller sykkel og gange på sti i barmarksesongen. Med bakgrunn i et godt 
opparbeidet stinett for sykling i fjellet og ønske om tilrettelegging for sykkelrelaterte aktiviteter i sentrum 
og på østsiden av elva, vil denne nedfartstraseen også kunne være sentral i å koble reiselivsnæringen i 
fjellet og sentrum tettere sammen. Dette underbygges også av innregulering av en ny bru sør i 
Innbygda, som også vil kunne bli et nytt sentralt påkoblingspunkt for syklende. 

Kommersielle senger i sentrum  

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er det avsatt en ramme på ca. 1000 nye reiselivssenger i 
sentrum, og disse er foreløpig ikke realisert. Det har blitt ytret ønske om ytterligere sengeplasser i 
sentrum, men dette må i tilfelle tas som en vurdering ved revidering av kommuneplanens arealdel og 
ikke som en del av arbeidet med sentrumsplanen. 

I gjeldende sentrumsplan fra 2003 er de fleste arealene i sentrumskjernen avsatt til kombinert formål, 
og dette inkluderer blant annet mindre hoteller/herberger. I forslaget til ny sentrumsplan er disse 
arealene vist med sentrumsformål (kode BS på plankartet), men innenfor alle disse arealene tillates det 
fortsatt bl.a. hotell/overnatting.  

Det er i tillegg åpnet for hotell/overnatting på Trysilsenteret, og i henhold til gjeldende reguleringsplan er 
det regulert til leilighetshotell på Trysil Gjestegård. Det er også hotelldrift på Trysil hotell og det er i 
planforslaget åpnet for at en kan tillate høyere bebyggelse enn standardkravet i bestemmelsene for 
dette området, dersom det kan etableres bygninger med særskilt høy arkitektonisk kvalitet. Det er 
imidlertid viktig å se dette området i sammenheng med det bevaringsverdige bygningsmiljøet i 
Løkjavegen, så dette må også tas hensyn til ved videre utvikling av dette hotellområdet. 

I 2017 ble det samlet inn informasjon til en innbyggerundersøkelse i Trysil kommune. 
Innbyggerundersøkelsen ble fremlagt i en rapport datert 26.11.2017 (vedlagt) og her ble det vist at en 
stor andel av de som bor eller kunne tenke seg å bo i sentrum var negative til en blanding av boliger og 
fritidsboliger/kommersiell overnatting. Dette gjaldt i hovedsak innenfor samme bygg. Ettersom det 
følger av nytt planforslag at det innenfor sentrumsformål (BS) kan åpnes opp for hotell/overnatting, og 



at dette forutsetter kommersielle senger, vil det være viktig å skille arealer for kommersielle senger fra 
arealer for ren boligbygging. Dette for å sikre gode bomiljøer og liv i sentrum.  

Norconsult har også vist til at det er viktig å finne en riktig balanse mellom fastboende og gjestesenger i 
sentrum. Videreutvikling av eksisterende hotell i sentrum anses som særlig positivt, spesielt med tanke 
på å styrke forbindelsen mellom turistnæringen og lokalsamfunnet. Et område nevnt av Norconsult som 
spesielt egnet for slik videreutvikling er Trysil-Knut hotell. Dette har en plassering som vil gi en naturlig 
kobling mellom nedfartstraseen fra fjellet og gang- og sykkelbroen inn til sentrum, og på denne måten 
kunne bidra til å styrke sammenhengen mellom sentrum og fjellet.  

Trysil-Knut Hotell er i en nylig vedtatt reguleringsplan regulert til boligformål i tråd med eiers ønsker, 
men driftes fortsatt som hotell. Dersom eier ønsker hotelldrift videre her bør det reguleres tilbake til 
hotellformål. Det er derfor ønskelig at eier av dette arealet går i dialog med Trysil kommune i løpet av 
høringsperioden for en endelig avklaring av dette. 

Identitetsbærere - Bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer 

 
Figur 5. Utsnitt som viser bevaringsverdige bygg (markert med tykk rød strek) og tilhørende hensynssoner for bevaring (grønt 
område). 

Innbygda har flere flotte gamle bygninger og bygningsmiljøer, som er en viktig del av Trysils identitet og 
gir en historisk dybde i sentrum. Disse har hittil ikke vært vernet og dermed vært utsatt når 
interessemotsetninger mellom bevaring og nybygging har oppstått. Dersom disse bygningene 
forsvinner, vil Innbygda fremstå som et annet sted enn i dag, og miste noe av sin sjel. Eiendommene er 
derfor viktige identitetsbærere for Innbygda.  

Innbygda har flere gamle eiendommer/gårder med hager som ligger som grønne lunger midt i sentrum. 
Det er ønskelig å bevare noe av kvalitetene i disse og det foreslås derfor at de gamle bygningene og de 
grønne lungene bevares og danner basen for videre utvikling av Innbygda. Disse områdene er i 
mulighetsstudiet kalt «hjertesoner». Dette blir områder som får egne bestemmelser og som har andre 
vilkår for fortetting enn de rene transformasjons-/ombyggingsområdene ellers i sentrum. Det betyr ikke 
at det ikke kan bygges i disse sonene, men områdene må behandles mer varsomt, med mer fokus på 
bevaring og lavere utnyttelse enn i områdene rundt. Ny bebyggelse må tilpasse seg eksisterende 
bebyggelse og struktur og gamle trær og grønne lunger må i større grad bevares. Byrom, kafeer og 
ande møteplasser bør naturlig legges i nærheten av slike hjertesoner. Andre områder i sentrum har 



bebyggelse av lav kvalitet og utnyttelse og egner seg godt for full transformasjon. Bevaring av enkelte 
bygninger og bygningsmiljøer bør dermed ikke ses på som en trussel for videre utvikling av Innbygda 
som kommunesenter. 

Enhet for oppvekst og kultur i Trysil kommune har de siste årene jobbet med forslag til 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (Kulturminneplanen). Denne planen er i 
utgangspunktet klar til vedtak, men har foreløpig blitt satt på vent fra politisk hold for å kunne se den 
mer i sammenheng med sentrumsplanprosessen. Prosessen med utarbeiding av en kulturminneplan er 
et resultat av en nasjonal målsetting om å redusere tapet av verneverdige kulturminner, og for å nå 
dette målet må en ha oversikt over kulturminnene i kommunen. Hvilke kulturminner og –miljøer en 
kulturminneplan skal inneholde definerer kommunen i stor grad selv, men med innspill fra 
kulturminnemyndighetene. Ettersom det ikke finnes fredede bygninger i Trysil kommune fra før, utenom 
listeførte kirker, var dette en av grunnene til at bygninger ble et prioritert tema under prosessen med 
utarbeiding av kulturminneplanen. I tillegg har plankonsulenten Norconsult også utpekt bygninger og 
bygningsmiljøer i sentrum de anser som spesielle. De bevaringsverdige bygningene og –miljøene som 
er vist med hensynssoner og tilhørende bestemmelser og retningslinjer i planforslaget, er dermed 
videreført både fra en omfattende utvelgelsesprosess i forbindelse med arbeidet med 
Kulturminneplanen, men også justert noe i henhold til arbeidet til plankonsulenten i gjeldende 
planprosess. Blant annet er hensynssonene foreslått i forslaget til kulturminneplanen innskrenket noe i 
utstrekning i forslaget til sentrumsplanen. 

I planforslaget som nå foreligger er de bevaringsverdige bygningene og bygningsmiljøene underlagt 
rammer i en blanding av bestemmelser og retningslinjer. Her åpnes det blant annet opp for at 
bevaringsverdige bygg kan moderniseres innvendig, og at utvendige tiltak er søknadspliktige. Trysil 
kommune vil i forbindelse med høringsrunden be om innspill fra offentlige og regionale myndigheter på 
disse rammene. Det kan dermed bli justeringer av foreslåtte bestemmelser og retningslinjer i etterkant 
av høringsperioden. 

I tillegg til de kommunalt verneverdige kulturminnene nevnt over er Trysil kirke med opprinnelig 
gravlund listeført og dermed båndlagt etter kulturminneloven. Det er med bakgrunn i dette egne 
bestemmelser for dette området. Arealene ved Ørns Mindre er ikke båndlagt etter kulturminneloven. 

Det kan også nevnes at fylkeskommunen gjennomførte en vurdering av potensiale for kulturminner 
innenfor planområdet i forbindelse med oppstart av planarbeidet for ny områdeplan. Konklusjonen her 
var at det var lavt funnpotensial for forekomst av automatisk fredete kulturminner, som følge av at det 
meste av områdene allerede er utbygd. Det ble ikke ble registrert automatisk fredete kulturminner 
innenfor planområdet, bortsett fra Trysil kirke.  

Handel- og sentrumsfunksjoner  

I denne planprosessen har det blitt jobbet med å konsentrere og avgrense handel- og 
forretningssentrumet i Innbygda. Dette har blant annet bakgrunn i innspill fra næringsaktører i sentrum 
som mener det ikke er grunnlag for å realisere etablering av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje i alle 
de områdene det er krav om dette i dag. Resultatet har da blitt tomme lokaler, eller manglende 
utbygging.  

I dette planforslaget har handel- og forretningssentrumet blitt avgrenset til området mellom 
Trysilsenteret og der Løkjavegen slutter i sør. Dette medfører et noe redusert område med krav om 
publikumsrettet virksomhet og aktive fasader i 1. etasje enn i dagens plangrunnlag, da dette blir 
begrenset til å gjelde fasader ut mot Storvegen og Løkjavegen. Publikumsrettet virksomhet må ikke kun 
være butikker, selv om dette er å foretrekke. Uansett gir aktive fasader liv til gaten og bymiljø, og gjør 
det trygt og attraktivt for gående. 



 
Figur 6. Avgrensning av handel- og forretningssentrum vist i blått. 

Tidligere var den indre sentrumskjernen regulert til såkalt kombinert formål og dette er endret til 
sentrumsformål i planforslaget. Det nye formålet omfatter i all hovedsak de samme funksjonene som 
tidligere (forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, 
herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen og små møteplasser). På disse arealene vil det i 
hovedsak bli knyttet detaljplankrav, for å sikre de mange ulike interesser som er tilstede i slike 
sentrumsområder. 

Videre legges det opp til økt utnyttelsesgrad og økte byggehøyder spesielt sør i sentrum, mer dempet 
bebyggelse nærmest elva og sikring av gang- og sykkelvegnett og tverrforbindelser mot elva. Det 
legges også opp til en videreutvikling av hotell/overnattingsmulighetene ved Trysil Hotell gjennom økte 
rammer for utnyttelsesgrad og høyder enn dagens rammer tillater. 

Trysilsenteret, kjøpesenteret i Innbygda, har også blitt sett nærmere på i denne planprosessen og 
plankonsulent Norconsult har funnet at det er rom for betydelig fortetting på dette arealet. De mener det 
vil kunne romme både handel, næring, bolig og hotell, samt parkeringsanlegg (for både bil og sykkel). 
Dette er imidlertid en veldig spesiell tomt som er det første møtet med Trysil, og bør derfor gjenspeile 
Trysils identitet gjennom plangrep og arkitektur. Det er vurdert at tomta kan tåle noe høyere bebyggelse 
mot nord, dersom det legges opp til høy arkitektonisk kvalitet. Det ligger detaljplankrav på området, og 
dette er blant annet for å sikre god og funksjonell opparbeiding, med tverrforbindelser gjennom 
området. 

 
Figur 7. Illustrasjon med mulig struktur for utbygging på Trysilsenteret. 

Samfunnssikkerhet og beredskap  



Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  

I henhold til plan- og bygningslovens krav, jf. § 4-3, har det blitt utarbeidet en risiko- og 
sårbarhetsanalyse til forslått områdeplan for Innbygda - Trysil sentrum. Hensikten med analysen er å 
vurdere sårbarhet knyttet til planområdet og rapporten er vedlagt. 

Det har blitt utført en vurdering av de temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som 
relevante. Følgende faretemaer har blitt vurdert med hensyn på sårbarhet: 

- Flom  

- Ekstremnedbør og overvannshåndtering  

- Ustabil grunn 

- Skogbrann 

- Radon 

- Transport av farlig gods 

- Elektromagnetiske felt  

- Drikkevannskilder  

- Sårbare bygg  

Analysen er gjennomført som en oversiktsanalyse på områdeplannivå. Kort oppsummert fremstår 
planområdet generelt som moderat til svært sårbart. Dette betyr imidlertid ikke at området ikke kan 
utvikles videre, men at det må gjennomføres mer detaljerte ROS-analyser og iverksettes risiko- og 
sårbarhetsreduserende tiltak i forbindelse med videre detaljregulering. En del av planområdet består av 
eksisterende boligområder der det ikke vil bli stilt krav om videre detaljregulering. Innenfor disse 
områdene skal det i byggesaksbehandling dokumenteres at bygge- og anleggstiltak er i tråd med krav 
til sikkerhet stilt i byggteknisk forskrift.  

Flomsone i tilknytning til opparbeidet flomvoll i Innbygda  

I forbindelse med utarbeiding av planforslaget har det vært dialog mellom plankonsulent og Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), om utforming av flomsone med tilhørende bestemmelser 
innenfor opparbeidet flomvoll i Innbygda. Det ble i forbindelse med denne prosessen gitt tilbakemelding 
fra NVE om at flomsone skal ligge inne som om flomvollen ikke var bygd, men med bestemmelser som 
sier noe dette. 

Det ble i samme dialog gitt tilbakemelding om at det burde avklares/angis laveste 
byggehøyde/terrenghøyde for dette arealet i det aktuelle området. Dette for at senere detaljregulering 
innenfor berørt fareområde for flom skal bli mest mulig forutsigbar. Det har imidlertid ikke vært tid til å 
innhente relevant dokumentasjon for å vurdere konkrete bestemmelser for laveste 
byggehøyde/terrenghøyde før saken skal opp til 1. gangs behandling. Det vil derfor bli viktig å få innspill 
og en avklaring fra NVE i høringsperioden, knyttet til hvilke krav vi burde stille for dette området når det 
kommer til denne typen bestemmelse – slik at dette kan innarbeides før sluttbehandling av planen.   

Folkehelse  

Folkehelsearbeid kan kort beskrives som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I arealplanleggingen vil en gjennom å sikre gode, 
trygge og sammenhengende gang- og sykkelforbindelser mellom boområdene og sentrumstilbud, 
møteplasser, skoler, aktivitetsområder, friområder mm. legge til rette for at befolkningen i større grad 
går eller sykler framfor å kjøre bil. Dette vil gi økt fysisk aktivitet i befolkningen og derigjennom bedre 
folkehelse. Gode og tilgjengelige møteplasser og utearealer vil også kunne bidra til bedre psykisk helse 
blant befolkningen. 

I innbyggerundersøkelsen utført av Trysil kommune i 2019 (vedlagt) fremgår det at noe av det 
innbyggerne er minst fornøyde med er eksisterende tilrettelegging for fotgjengere og syklister. 



Planforslaget legger til rette for å knytte sammen eksisterende funksjoner som boområder, arbeidssted, 
skoler, fritidsområder mv. for myke trafikanter på en bedre måte. Der det er manglende sammenheng 
mellom gangveger, fortau mv. er det lagt inn sammenkoblinger av disse. Det er foreslått en gang- og 
sykkelbru over elva ved Sørhusholmen og videre turveg fram til idrettsplassen. Det er i tillegg båndlagt 
areal til framtidig gang- og sykkelveg langs Vestsidevegen. Dette vil gi barn og unge en sikker veg 
mellom boområdene både på østsida og vestsida og skolen, og til idrettsplassen. I tillegg vil dette bli en 
fin turrunde for befolkningen. 

Diverse  

Realisering av planen – utbyggingsavtaler, rekkefølgekrav og frikjøp 

For å kunne realisere blant annet ny felles infrastruktur, som gang- og sykkelveger, fortau og lignende, 
er det avgjørende at det stilles rekkefølgekrav og inngås utbyggingsavtaler. Dette må løses gjennom 
detaljreguleringer. I tillegg legges det opp til etablering av frikjøpsordninger. 

Gjennom foreslått frikjøpsordning for krav til parkering og felles leke- og uteoppholdsareal, ønsker en å 
legge bedre til rette for fortetting og videre utbygging i sentrum. Dette forutsetter at kommunen tar 
ansvar for opparbeiding og drift av slike felles arealer, og at utbyggere dekker dette gjennom 
innbetaling av bidrag knyttet til de ulike byggeprosjekter. Dersom det ikke er ønskelig å etablere denne 
typen frikjøpsordning må en legge til grunn en lavere utnyttelsesgrad i sentrumsområdene.  

Det er viktig å påpeke at områdeplanen er en arealplan, som viser fremtidig arealbruk i sentrum. I 
sentrumskjernen er det i tillegg krav om detaljregulering før en kan igangsette de fleste tiltak. 
Områdeplanen i seg selv vil ikke utløse fysiske tiltak. I forslag til ny planstrategi er følgende tekst tatt 
inn, for å bidra til å sikre gjennomføringen av planen på ulike tiltaksnivå. 

Områdeplanen for Innbygda - Trysil sentrum blir vedtatt i løpet av 2020 og avklarer arealbruken 
og viktige rammer for sentrumsutviklingen. Sentrumsplanen utløser imidlertid ikke 
sentrumsutvikling i seg selv. Dette må skje i samarbeid mellom offentlige og private aktører. I 
første omgang vil kommunen ta initiativ til at det etableres et samarbeidsforum for 
sentrumsutvikling, med kommunen og andre relevante aktører som kan arbeide for 
sentrumsutvikling på et overordnet nivå og bidra til å se helhet og sammenhenger (Destinasjon 
Trysil, næringsdrivende, grunneiere og rettighetshavere). Som grunnlag for samarbeidet bør det 
i første omgang utarbeides en strategi for sentrumsutvikling som avklarer roller og ansvar i 
arbeidet med tiltak i sentrum. Den må også sees i sammenheng med reiselivsstrategien. 
Strategien for sentrumsutvikling bør utarbeides i løpet av 2020.  

Feilrettinger 

De fleste vedtatte planer inneholder enkelte feil – enten som følge av at de ble lagt inn slik opprinnelig, 
eller at ting har blitt opparbeidet på en annen måte enn det som fremgår av reguleringsplanen. 
Eksempler på dette er for eksempel der det er innvilget dispensasjoner fra planer. Det er i forbindelse 
med denne planprosessen forsøkt å finne disse feilene og utføre feilrettinger. En kan imidlertid ikke 
forvente at en har greid å fange opp alle feil, så det vil i forbindelse med den påfølgende 
høringsprosessen bli oppfordret til å komme med innspill dersom det oppdages feil i plandokumentene. 

Eksempler på noen av feilrettingene som er gjort i denne planprosessen er justering av formål på 
boligtomter som opprinnelig var avsatt til frittliggende småhusbebyggelse (enebolig/tomannsbolig), men 
som er bebygd med firemannsbolig eller lignende og dermed er justert til konsentrert boligbebyggelse. I 
tillegg er det flere grøntarealer i gjeldende plankart som har feil formål. Eksempel på dette er at en del 
landbruksareal som jorder og lignende har ligget inne som friområder eller parker. Disse har dermed 
blitt rettet til LNF-områder, som er riktig formål. 

Konsesjonsområde for fjernvarme 



 
Figur 8. Avgrensning av konsesjonsområdet for fjernvarme (blått), vist i forhold til områdeplanen for Innbygda (rosa skravur, 
unntatt lite område i vest). 

I planforslaget er konsesjonsområdet for fjernvarme lagt inn, med en definert områdeavgrensning. Det 
har imidlertid vært utfordringer knyttet til å finne riktig avgrensning av dette området, ettersom det har 
blitt gitt til dels motstridende tilbakemeldinger fra ulike aktører. Konsesjonsområdet har blitt utvidet i de 
senere årene, men det er usikkerhet knyttet til om området ble utvidet til å omfatte hele området som er 
avmerket i blått i figuren over, eller om det kun ble gjort mindre utvidelser av det eksisterende området 
(se vedlagt illustrasjon for konsesjonsområdet). 

Ettersom det følger krav om tilrettelegging for og tilknytning til fjernvarmeanlegg for nybygg med 
bruksareal (BRA) over 250 m2 og hovedombygging for bygning med bruksareal (BRA) over 250 m2 er 
det viktig at dette området får riktig avgrensning i plankartet. Trysil kommune vil med bakgrunn i dette 
be om tilbakemelding på riktig avgrensning av dette området i forbindelse med høringsperioden. 

Gondol  

 
Figur 9. Båndleggingsareal til gondol vist i blått. Dette foreslås fjernet. 



I lengre tid har det ligget inne en båndleggingssone for en mulig fremtidig gondol, fra 
turistsenterområdet i fjellet og ned til Trysilsenteret. Det har over en lengre periode, både før og under 
denne planprosessen, blitt vurdert om det er ønskelig å videreføre dette formålet eller ikke. Det har 
imidlertid blitt besluttet å ta det konkrete båndleggingsarealet ut av dette planforslaget. Dette har 
mange årsaker, men den største årsaken er manglende ressurser og manglende investeringsvilje til å 
realisere den. En slik båndleggingssone har også konsekvenser for eksisterende arealer, spesielt ved 
Trysilsenteret som var planlagt som basestasjon. Ved å fjerne denne sonen vil det åpnes flere 
muligheter for utvikling inne på dette arealet – ettersom en fjernes muligheten for etablering av en 
arealkrevende basestasjon. Trysil kommune vil imidlertid presisere at dersom det i løpet av denne 
planprosessen viser seg å fremkomme informasjon og engasjement for å realisere en gondol, vil det bli 
vurdert å legge dette arealet inn igjen innenfor planavgrensningen.  

 

Konklusjon 

Rådmannen vil med dette foreslå at det foreliggende planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Med 
bakgrunn i forestående ferietid, vil høringsperioden måtte utvides utover minimumskravet på 6 uker. 


