Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Markeng, Arnfinn <am@hedmark-trafikk.no>
mandag 17. juni 2019 13.49
Sørum, Johanne Aasnæs
Sjølie, Øystein; Haugstulen, Tor
SV: Bussholdeplass ved Ringsaker videregående skole /Brumunddal
ungdsomsskole

Hei,
Ja, det er fortsatt jeg som er kontaktperson hos oss i denne saken.
Jeg sendte en uttalelse på vegne av Hedmark Trafikk i denne saken datert 28.11.2017 med en tydelig
henstilling om å skille ut bussene fra både myke trafikanter og øvrig personbiltrafikk. Vi er fortsatt av
samme oppfatning.
Den planen som ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. mai 2019 har etter vår tolkning
ikke tatt hensyn til vårt innspill.
I dokument datert 13.02.2019 fremgår det at kommunen ikke har lykkes med å komme fram til en
omforent løsning, og at det er Rådmannen som har fremmet et forslag om skolebussholdeplass inne
på området for Ringsaker videregående skole.
Dette ser ikke ut til å være i tråd med vårt ønske, og fylkeskommunen har også fremmet en innsigelse
mot denne løsningen datert 02.05.2019.
Vi mener derfor at kommunene har fått innspill fra både Hedmark Trafikk og Hedmark
fylkeskommune på at vi ikke er tilfreds med den løsningen som ble sendt ut på høring. Om
kommunen velger å ta disse innspill til etterretning vil vi gjerne være med på videre dialog for å finne
en løsning til beste for alle parter.
Med vennlig hilsen
Arnfinn Markeng
Områdeansvarlig
Tlf: +47 90 64 96 67
hedmark-trafikk.no

Fra: Sørum, Johanne Aasnæs [mailto:johanne.sorum@ringsaker.kommune.no]
Sendt: 14. juni 2019 15:34
Til: Markeng, Arnfinn
Kopi: Sjølie, Øystein
Emne: Bussholdeplass ved Ringsaker videregående skole /Brumunddal ungdsomsskole

Hei Arnfinn. Er det fortsatt du som er kontaktperson for Hedmark trafikk, eller er det andre som er
aktuelle nå?

Spør fordi vi jobber med oppfølging etter offentlig ettersyn for områdereguleringsplanforslag for
Brumunddal sentrum nord.
Det har kommet litt ulike innspill om bussholdeplass og løsninger for denne.
Vi vurdere å ta opp igjen tråden fra tidligere møter7samråd om bussholdeplass før vi konkluderer.
Her er lenke til innsyn hvis du vil se på dokumenter i saken.
https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsaki
d=2013007722&
Jeg tror du får opp saken med de nyeste dokumentene nederst.
(Forslaget til områdereguleringsplan ble sendt til Hedmark trafikk til høring/offentlig ettersyn, men
jeg kan ikke se at det har kommet noen uttalelse.)
Kopi til Øystein Sjøli, for jeg snakket med ham om dette på telefon i går. Når det gjelder vegvesenet
som den tredje «fylkesaktøren» så er det mer løpende kontakt med Elin og Stig pga diverse tema i
området.
Med vennlig hilsen
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver, Planseksjonen
Ringsaker kommune
D: +47 62 33 51 14
www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no

