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Sendt:
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Til:
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Kopi:
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Emne:
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Kittelsrud, Anne Gunn

ungdomsskole

Hei. Fint at dere interesserer

nedenfor)

i e-postrekka

Nettbuss (gjengitt

og videregående

ungdsomsskolen

sentrum

for Brumunddal

dere for planarbeidet

nord. Som det framgår av mitt svar til

så vil vi ta opp igjen tråden fra tidligere

drøftinger

av buss for

generelt og skolebuss spesielt.

skole når vi kommer i gang med planarbeidet

Foreløpig venter vi på avklaring fra Planutvalget.
ertatt

Bussholdeplass ved Bakkehaugvegen

med på bakgrunn av felles forslag fra skolene. Når skolene harfremmet

et felles forslag, er det naturlig at dette følges opp og gis en ordentlig

gjennom områdeplanen.

vurdering

Men det

er på ingen måte avgjort at det er aktuelt med flytting.
Til orientering

så er Skolevegen nå prioritert

ved

i Skolevegen

bussholdeplassen

Dere hørerfra

og har ikke kommet

du etterspør

nedenfor,

kommer helt sikker til å bli tema. Vi er

lenger enn å pensle ut hva som er aktuelt for vurdering. Det fins ingen
som er skrevet i saksdokumentene.

om dette nå ut over det du kjenner til fra før og/eller

konkret informasjon

Johanne

på nytt.

oss når vi kommer i gang. De punktene

bare i oppstartfase

Med vennlig

som hovedtrasé for sykkel som ledd i sykkelby Brumunddal, noe som
Det er derfor antakelig nødvendig å se på detaljene

for fylkesveger.

også er grunnlag for handlingprogram

hilsen

Aasnæs

Sørum

Planràdgiver

Planseksjonen
Ringsaker

kommune

T; +47 62 33 50 OD
D: +47 52 33 51 14
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Fra: Markeng, Arnfinn

[mailtozam@hedmark-trafikk.no]

Sendt: mandag 2. oktober
Til: Sørum,

Johanne

2017 10.16

Aasnæs

<johanne.sorum@ringsaker.kommune.no>

Kopi: Anstein Kvam (Anstein.Kvam@nettbuss.no)
Emne: SV: Vedrørende

forslag til ny bussholdeplass

<Anstein.Kvam@nettbuss.no>
Ringsaker Vgs

Hei,

Hedmark Trafikk i dialog med Ringsaker kommune

Jeg har tidligere

representert

oppstillingsplass

for busser ved Ringsaker vg.skole.

1

og Statens vegvesen knyttet til ny

Forslaget som nå har kommet opp med en løsning ved Bausbakkvegen / Bekkevegen var da ikke en del av de
samtalene jeg var involvert

i.

l Hedmark Trafikk har vi det siste året omrokkert

litt på arbeidsoppgavene,

og vi måtte derfor ha en avklaring på

hvem som skal følge denne saken videre fra vår side.
På grunn av tjenestereise

har dette dessverre tatt noe tid, men jeg har nå fått beskjed om at jeg fortsatt

er den som

skal håndtere dette fra oss.
Dermed ønskerjeg

å involveres

i den videre prosessen, og etterspør

-

Tegninger av nye holdeplasser

-

Antall bussoppstillingsplasser

-

Kjøremønster

-

Snumuligheter

-

Tiltak for å sikre myke trafikanter

Dette medfører
involvert

om:

til og fra holdeplasser

så mye endringer

i den videre

Med vennlig

samtidig informasjon

i busstraseene,

så det hadde også vært ønskelig fra vår side at Nettbuss også blir

prosessen.

hilsen

Arnfinn Markeng
Områdeansvarllg
Tlf: +47 90 64 96 67
hedmark-trafikk.no

hedmark

Fra: Anstein

Sendt:
Til:

Kvam [mailto:Anstein.Kvam@nettbuss.nol

21. september

Markeng,

Emne:

trafikk

2017 13:15

Arnfinn

VS: Vedrørende forslag til ny bussholdeplass

Jeg har fått oversendt

tilgang til alle sakspapirer

Det er tydeligvis fortsatt
samkjørt

RIngsaker Vgs

og Kommunen

referer til møte og gode innspill fra Hedmark Trafikk.

mulig med innspill og vi kommer til å utarbeide

med hva Hedmark Trafikk mener. Er det du eller eventuelt

forslag sjøl, men vil gjerne at det er

hvem hos dere som fører dette videre?

Mvh
Anstein

Fra: Sørum,

Johanne

Sendt: 21. september
Til: Anstein

Aasnæs

[mailto:johanne.sorum@ringsakenkommuneno]

2017 12:51

Kvam

Kopi: Kittelsrud,

Anne Gunn

Emne: SV: Vedrørende

forslag til ny bussholdeplass

Hei. Fint du spør etter fakta som oppfølging
dokumentene

Ringsaker Vgs

av avisoppslaget.

som var lagt fram for planutvalget

Hvis du vil lese kilden til «media», så kikk på

i går ( Planutvalget

httpsj/wwwl.ringsakenkommuneno/innggn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost
31508&
2

besluttet

å utsette sakenj:
detaljer8tjournalpostid=2017O

Det er riktig at bussholdeplass

foreslås som tema for områderegulering,
Ungdomsskolen

forslag om nye holdeplasser.

og videregående

men kommunen

skole har fremmet

fremmer

ikke noe konkret

et felles innspill om

trafikksikkerhet rundt skoleområdet inkl ny bussholdeplass. Når vi nå forbereder planarbeid er det naturlig å ta
på alvor og vurdere det som ledd i områdereguleringen.

dette innspillet

dialogen og møtet som var mellom Hedmark trafikk,
m _f. om bussløsningene

kommunen

I lenka til planutvalgssaken

Ellers tar planarbeidet

Hedmark fylkeskommune,

utgangspunkt

i

Statens vegvesen, skolene,

i 2015-2016.

finner du også lenke videre til arkivsaken.

Her er det direkte lenke til det dokumentet

forslaget/innspillet

som inneholder

fra skolene. Som du ser er buss ett

av flere tema:
detaljer&journalpostid=20170

httpsz//wwwl.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsvn.ashx?response=journalpost

315088:

Buss for skolene er et aktuelt tema og det er utenkelig å jobbe videre med dette uten å invitere aktuelle aktører og
ta opp igjen tråden fra 2016.
dette og ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon.

Se igjennom

Med vennlig hilsen
Sørum

Aasnæs
Johanne
Planrádgiver
Planseksjonen
kommune

Ringsaker

T. +47 62 33 50 OO
D: +47 62 33 51 14
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Kvam [mailto:Anstein.Kvam@nettbuss.no]

Fra: Anstein

Sendt: torsdag 21. september
Til: Sørum,

Aasnæs

Johanne

2017

11.17

<iohanne.sorum@ringsaker.l<ommune.no>

forslag til ny bussholdeplass

Emne: Vedrørende

Ringsaker Vgs

Gjennom media erjeg gjort kjent med at Ringsaker Kommune forslår nye holdeplasser
Brumunddal

U skole.

Er det muligheter

for atjeg kan få et kort møte med deg for å få en forklaring

fra avisen?

Har mulighet

både i morgen og mandag.

Med vennlig hilsen

Ansteim Kvam

Avdelingsleder
mi «47 9.7 99 27 E5

efansteinkvam
Nettbuss

for Ringsaker Vgs og

nettbussno

AS
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av planene slik at jeg ikke bare har det

Eeswr

'~"0s:acres5c; 2383 Erwmundcxex

1 :1 serv'\ces.invoices@nettbuss.ng

de'

Nextmss

AS, 5a»<:uamcttak_ Ja.”s’w\v‘e‘erz

cg ax/:5 mg

4

L.«}’CJ

‘F‘E".‘.’._FEE7E“fierkes med

