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Tynset kommune - Uttalelse til varsel om planoppstart - Detaljregulering Tynset sentrum - 
Torg og kollektivområder - PlanID 202003 

Vi viser til kommunens brev av 4. november i år om planoppstart. 

Planarbeidet omhandler venterom for tog/buss, torg og parkering/trafikk i sentrum. Da vi ikke kan 
se å ha mottatt varsel om planoppstart i sommer, sender vi vår uttalelse nå.  
 
Rørosbanen er av nasjonal og regional betydning for gods- og persontrafikk.  
 
I planarbeidet bør en legge til rette for at trafikknutepunkt med venterom blir effektivt og trygt for de 
reisende. Adkomsten til stasjonen bør være god både for gående, syklende og kjørende. Videre 
bør det legges vekt på at overgangsmulighetene mellom de ulike kollektivreisemidlene blir 
tidsbesparende og gode.  

Alternativ transport for tog (f.eks. buss for tog) bør sikres effektiv adkomst til Tynset stasjon fra 
Riksveg 3 og Fylkesveg 2222. Passasjerutvekslingen må foregå på et godt sted. I dag benyttes 
vanligvis bussterminalen ved stasjonen. Det er viktig at kapasiteten for alternativ transport ikke 
reduseres.   

Areal av betydning for vedlikehold, drift og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen, må reguleres til 
jernbaneformål. Med hensyn til andre krav som for eksempel byggegrense mot jernbanen med 
mer, viser vi til vår veileder for nasjonale interesser i arealplanleggingen og vårt tekniske regelverk. 
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til 
reguleringsplan. Det vises også til Bane NORs stasjonshåndbok.   

Ved behov for samråd med Bane NOR, ber vi kommunen om å ta kontakt med vår saksbehandler 
så tidlig som mulig. 
 

Med vennlig hilsen 

 
Ragnhild Lien 
Sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

 
Ole Magne Espås 
arealplanlegger 
 

 

https://www.banenor.no/contentassets/e8723ed8a10c4e23a7fdd29cf690e898/veileder-nasjonale-jernbaneinteresser-i-arealplanlegging-rev-mars2020.pdf
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
https://orv.banenor.no/stasjonshandboken/doku.php
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