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TRETTEN - ET LOKALSAMFUNN I KRISE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
 
Tretten bru kollapset mandag 15. august. Heldigvis gikk ingen liv tapt den dagen! Den 
jobben som har vært gjort fra Innlandet fylkeskommune, nødetater, entreprenør og alle de 
blir involvert i en slik hendelse har vært og er beundringsverdig. «Alle» øynene var vendt 
mot Tretten i tida etter brukollapsen, både nasjonalt og internasjonalt og alle er vi spente 
hva årsaken kan være.  
 
Nå har det gått ei stund siden selve hendelsen og virkningene av at brua er borte begynner 
for alvor og melde seg for lokalsamfunnet. Brua var en del av sentrum og mange er avhengig 
av brua for å komme seg på jobb, på skole, til barnehagen, til butikken, på hytta. Ikke minst 
representere brua viktig og kritisk infrastruktur både for lokalsamfunnet, men også for 
Gudbrandsdalen da det er forholdsvis få øst-vest forbindelser over Gudbrandsdalslågen. 
   
Tretten har et aktivt industrimiljø på vestsiden av sentrum med som er avhengig av 
varelevering hver dag. Ca. 20 vogntog/lastebiler gikk over brua som følge av 
industrivirksomheten. Disse må nå kjøre på smale og svingete veger som ikke er beregnet 
for slik trafikk. Det fører til forsinkelser og ulemper og ikke minst mange trafikkfarlige 
situasjoner for sjåfører og de som bor langs vegen, som også er skoleveg for noen. 
 
Næringslivet på Tretten rammes også hardt av brukollapsen. Trettens eneste gjenværende 
«bensinstasjon», Cirkle K, opplever en omsetningssvikt på mellom 30 og 50%. Matbutikkene 
likeså. De mister hyttefolket fra Musdalseter og Nordre vesleseter, samt all handel av folk 
fra Gausdal. Dette er svært alvorlig for tettstedet Tretten og denne situasjonen blir verre for 
hver dag som går. Gård et for lenge før vi får ei midlertidig bru er jeg redd handlemønsteret 
endrer seg for mange og at omsetningssvikten blir såpass stor at det vil føre til at butikker 
må stenge.  Marginene er mindre enn normalt på grunn av økte strømutgifter og økte 
matvarepriser.   
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Trettensamfunnet er lite og sårbart som det er og jeg er redd for at konsekvensene av 
brukollapsen vil bli nedlagte butikker i sentrum.  Jeg har god tro på at vi får en midlertidig 
bru så fort som mulig, men er samtidig redd de konsekvensene fram mot at ei bru er på 
plass.  
 
Kommunen har anstrengt økonomi og vi har allerede brukt opp det i har av 
næringsfondmidler. Som ordfører henvender jeg meg derfor til Innlandet fylkeskommune 
for å be om økonomisk hjelp pålydende 1.000.000,- til et søkbart «krisefond» til Øyer 
kommune slik at vi har muligheter til å hjelpe næringslivet som sliter med økte utgifter og 
sviktende omsetning som skyldes brukollapsen.  
 
Likelydende søknad er sendt til Statsforvalteren i Innlandet og Kommunal- og 
distriktsdepartementet. 
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