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Svar - VARSEL OM OPPSTART AV OMRÃDEREGULERING
NORD FOR BRUMUNDDAL

SENTRUM

Hedmark Trafikk FKF viser til Varsel om oppstart
Brumunddal

av omrâderegulering

for områder

nord for

sentrum.

Vi har ansvaret for skoleskyssen til og fra Fagerlund skole, Brumunddal
videregående

FOR OMRÅDER

ungdomsskole

og Ringsaker

skole. l sum utgjør dette mellom 15 og 20 busser til skolene om morgenen

og

tilsvarende fra skolene pâ ettermiddagen.
Vi opplever en til dels kaotisk trafikksituasjon

ved alle skolene både morgen og ettermiddag.

dette har sin årsak i at alle veiene brukes både av busser, foreldretransport
tillegg er Byflatvegen
og Brumund/

og Berger Langmoens veg hovedinnfartsâre

Spesielt krysset mellom Bausbakkvegen
fra Sveumvegen

sentrum fra Veldre

og Berger Langmoens veg er til tider svært uoversiktlig.
bruker Bausbakkvegen

som adkomst til Ringsaker

skole i tillegg til både buss og personbiltrafikk.

Etter vår mening vil det bedre forholdene
trafikanter,

til Brumunddal

I

Fossumfeltet.

Mange myke trafikanter
videregående

Mye av

og myke trafikanter.

busser og personbiler.

betinger at disse får en så attraktiv
bussholdeplassen.

mye om man vektlegger

Og da spesielt foreldre
beliggenhet

klare skillelinjer

mellom myke

som kjører barna sine til skolen. Men det

at foreldrene

foretrekker

å bruke dettee i stedet for

På denne måten vil også bussene bli kvitt mye annen trafikk fra sine dedikerte

områder.

HEDMARK

TRAFIKK
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Tidligere fremlagte

planer hvor bussene hadde inn- og utkjøring

til Berger Langmoens veg kan synes

som et skritt i riktig retning.
Vi er i utgangspunktet

skeptiske til å legge bussholdeplassen

betydelig økning av tungtransport

gjennom boliggatene.

til Bakkehaugvegen

da dette vil medføre

Dette er gater som i dag fungerer

som trygg

skolevei for barn helt ned i 6-års alderen til og fra Fagerlund skole.

Med

hilsen
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