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BRUMUNDDAL SENTRUM NORD - TRAFIKKVURDERINGER OPPSUMMERING FRA ARBEIDSMØTE 2. JULI 2014
På møtet deltok Vegard Brun Saga fra Asplan Viak (AV) og Tor Simonsen, Anne Gunn
Kittelsrud og Johanne Aasnæs Sørum. Jørn Strand, Tina Østbye og Marit Langerak på deler
av møtet for få info om gjennomførte trafikkvurderinger.
Vegard Brun Saga presenterte foreløpige resultater fra trafikkvurderinger og analyser. AV
fullfører vurderinger og analyser og leverer rapport midt i august. Resultatene offentliggjøres
når analysen med rapport er komplett.
Når det gjelder vurdering av alternative tiltak (del av rapporten), tar AV ansvar for å gi en
faglig oversikt over mulige tiltak med angivelse av hvorfor de har effekt for kapasitet i
Furnesvegen gjennom sentrum, mens Ringsaker kommune med sin lokalkjennskap bidrar
med redegjørelse for konsekvenser av nevnte tiltak. Det forutsettes at Furnesvegen er åpen
for vanlig biltrafikk gjennom sentrum, fordi flere eiendommer og viktige handelstilbud er
avhengige av adkomst via Furnesvegen.
Kommunen setter opp møte med Vegvesenet samt orientering for planutvalget i august. Om
mulig legges disse to møtene til samme dag. Det er ønskelig at Vegard presenterer
trafikkvurderingene i disse møtene.
Det er ikke behov for ytterligere trafikkvurderinger, målinger eller beregninger for å kalibrere
resultatene. Timerammen for oppdraget øker litt som følge av avtaler i oppstartmøte om
trafikktelling og kapasitetsvurdering av kryss, samt ny forutsetning om at Vegard selv
presenterer resulatene i møtene i august. Ny oversikt over timeramme oversendes kommunen
i løpet av juli, jfr samtale mellom Vegard og Johanne.
Det forutsettes at rapporten inkludert kommunens vurderinger bør være tilnærmet ferdig før
møte med Vegvesenet.
Med hilsen
Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
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