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Samferdsel, miljø og plan Hedmark fylkeskommune
Fylkeshuset
2325 HAMAR

Oppsummering fra arbeidsmøte om bussløsninger ved Ringsaker videregående skole og
Brumunddal ungdomsskole
Viser til møte 2. juli 2019 om bussløsninger. Tilstede: Hedmark trafikk v/Tor Haugstulen,
Hedmark fylkeskommune v/Øystein Sjølie, Vegvesenet v/Stig Floberghagen og Ringsaker
kommune v/Anne Gunn Kittelsrud og Johanne Aasnæs Sørum.
Hensikten med møtet var å samle forvaltningsenhetene som har ansvar for skole- og
kollektivtransport, for å drøfte mulige løsninger. Målet er et omforent grunnlag for videre
arbeid med områdereguleringsplan for Brumunddal sentrum nord. Skolene, busselskapet
og andre berørte parter skal involveres etter hvert, men det er naturlig å starte med
forvaltningsnivået.
Bakgrunnen for møtet var tidligere møteserie/dialog om løsninger, kommunens forslag ved
offentlig ettersyn og innkomne høringsuttalelser. Det er en felles forståelse om at det
sannsynligvis blir nødvendig å akseptere en kompromissløsning fordi det ikke ser ut til å
finnes noen optimal løsning som «løser alt».
Stikkord fra drøfting/gjennomgang i møtet:
- Ulike løsninger for skolebuss ved Skolevegen.
- Ulike løsninger for adkomst til boliger og parkeringsplasser ved Bausbakkvegen og
muligheter for å begrense/unngå blanding av buss- og biltrafikk.
- Forslag om å ta i bruk regulert lekeplassareal med ny innkjøring for buss fra Berger
Langmoens veg.
- Mulighet for å stenge en del av Skolevegen for biltrafikk/gjøre den om til gang- og
sykkelgate i adkomstområdet foran skolene.
- Sjurstuvegen som mulig skolebussholdeplass.
- Skoleskyss med drosjer. En utfordring mht lokalisering og kjøremønster.
- Om det er nødvendig å tilrettelegge for foreldrekjøring.
- Behov for bevissthet rundt kostnader.
I møte ble det avtalt at fylkeskommunen, vegvesenet og Hedmark trafikk drøfter lokalisering
og løsninger for buss, drosje mm internt og gir skriftlig tilbakemelding til Ringsaker
kommune. De skriftlige tilbakemeldingen skal foreligge før oppfølgingsmøte.
Ringsaker kommune tar ansvar for å kalle inn til oppfølgingsmøte.

Postadresse:
Postboks 13
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak@ringsaker.kommune.no

Kontoradresse:
Brugata 2
2381 BRUMUNDDAL

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Vi foreslår oppfølgingsmøte siste uka i august. Se egen innkalling i Outlook.

Med hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
plansjef
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver

Brevet godkjennes elektronisk og sendes uten underskrift.

