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Innspill til høring av områdeplan for Innbygda - revidert - Trysil kommune
Vi viser til brev mottatt 6.8.2020.
Bakgrunn
Hovedhensikten med områdeplanen for Innbygda - Trysil sentrum er å legge til rette for en
helhetlig og langsiktig sentrumsutvikling i Innbygda som 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. Innbygda skal være et møtested for befolkningen
og ha sterke innslag av handel, næringsliv og kultur.
Det er utarbeidet et omfattende og godt kunnskapsgrunnlag. Arbeidet tar for seg de
utfordringene som Trysil ha. Dette gjelder kontakt mellom sentrum og fjellet, og å utvikle
kvalitetene i sentrum.
Statens vegvesen sin rolle
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i
planleggingen.
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig fagmyndighet med
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse
at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.
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Vi vurderer det slik at riktig prinsipper er lagt til grunn for fremtidig arealbruk, som igjen gir
gode forutsetninger for ønsket transportutvikling. Det er positivt at kommunen vektlegger
utvikling av eksisterende sentrum, og struktur. Vi ser at planen har noen større tiltak for å
øke fremkommelighet for bil. Vi vil påpeke at det kan være utfordrende å legge til rette for
økt fremkommelighet for bil, og samtidig utvikle sentrum og øke tilgjengeligheten for myke
trafikanter.
Statens vegvesen mener planen er et godt verktøy for ønsket utvikling. Vi vil likevel påpeke
at det kreves en aktiv rolle fra kommunen som pådriver og tilrettelegger for å følge opp
intensjonen i planen.
Seksjon transportforvaltning
Med hilsen
Hans Martin Asskildt
Seksjonsleder

Slettum Elin Johanne
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