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Til Ringsaker

kommune

kommunes

om Ringsaker

gitt til allmennheten

Vi viser til informasjon

for

områderegulering

sentrum og mulig ny ringveg.

Brumunddal

finnes det pr i dag to ringveger. Den ene er Mausetveien/

I Brumunddal

Sveumvegen som

kan brukes av befolkningen i de øvre og nordlige bydeler når en ikke skal innom sentrum.
Den andre ringvegen er Thore Bjerkesvei/ Nygata, evt Gamlegata for de som bor i de søndre
bydeler. l tillegg vil også Strandveien nå, og ikke minst etter E6-utbyggingen, kunne brukes
som en ringveg og avlastningsvei
Gjennom

sentrum

for sentrum.

er det tre gater som kan brukes til passering

mellom

sør og nord av byen.

Det siste året har Øverbakkvegen vært stengt for gjennomkjøring pga byggeprosjekter. Dette
ekstra belastning

har medført

på miljøgata.

Industrigata

Dette

har også vært stengt samtidig,

har også økt presset på andre veier og gater. På oss virker det påfallende at denne saken nå
"presses gjennom",

samtidig med at disse gatene er stengt. Når disse gatene åpner og E6sentrum avlastes for mye trafikk.

på Bergshøgda åpner, vil Brumunddal

avkjørlngen

Utvikling av nye butikker på hver side av sentrum vil også kunne gjøre at flere vil kunne gjøre
sine daglige innkjøp uten å reise inn til sentrum. Dette vil medføre

mindre press på

sentrumsgatene.
som ikke støtter

I følge Statens Vegvesen,

eksisterende

Ringsaker kommune

i Brumunddal.

vegnettet

vise seg som en kommune

en ringveg, så er det nok kapasitet

i det

sjanse til å

har nå en enestående

som tar godt bomiljø på alvor. En gang- og sykkelbru,

slik

gjorde et vedtak om for noen år siden, vil kunne få flere til å bruke beina
eller sykkelen når sentrum skal besøkes. Vi synes også det er en selvmotsigelse i at Ringsaker
kommune på den ene side ønsker en utvikling i denne delen av byen samtidig med at de vil

kommunestyret

bygge en vei med mye trafikk gjennom
forlate

Vi overtok

og utviklet

at de vil flytte
eiendommen

uten unødig støy og forurensning

leilighetsbygg
investeringer,

Dette vil heller føre til at folk vil

i stedet for ønsket om å flytte dit. Kanskje noen, bokstavelig

dette området,

føle seg så overkjørt

det samme området.

talt, vil

fra Ringsaker kommune.
Kirkevegen
fra tungtrafikk

28 i 2009. Vi ønsket en sentrumsnær
og gjennomgangstrafikk.

bolig

Flere hus og

er bygget senere langs den samme traséen. Først å tillate bygging og store
for deretter å "dundre gjennom" en vei, er en ytterst dårlig idé. En vei slik som

skissert vil få store konsekvenser
Ellers slutter vi oss til det oppropet

for mange, også for oss.
som Kari Andrea Bye og Øivind Teslo har kommet

saken. Mange kloke ord der. Brumunddal
innspill i saken, referert

Trond Otto Hagelund

Arbeiderlag

har også kommet

i Ringsaker Blad 16.01.2018
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