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Emne:

Hei
Statens vegvesen mener i prinsippet det samme som i vår uttalelse ved offentlig ettersyn av
planforslaget.
Busstrafikk er krevende med hensyn til arealbehov, fremkommelighet og trafikksikkerhet.
Generelt bør hovednett for busstrafikk legges til hovedveger og gater som er dimensjonert for det.
Vi mener at lokalisering av knutepunkt for elevtransport ved Ringsaker VGS er krevende, både med
dagens gatenett og det som er vist i gjeldende reguleringsplaner.
De kommunale gatene er smale og T-kryssene i Fv. 92 Berger Langmoens veg og innebærer
forsinkelser for busstrafikken og for øvrig trafikk.
I sykkelbysamarbeidet er det forankret et konsept der Skolevegen prioriteres som en viktig lenke i
hovednettet for sykkel.
Tilrettelegging for et vesentlig omfang av busstrafikk i makstimene for sykkeltrafikk, vurderes som
negativt for lokalt mål om økt sykling.
Et mindre knutepunkt for tilrettelagt elevtransport md mindre kjøretøy, vurderes likevel som
uproblematisk.
Statens vegvesen anbefaler et mindre knutepunkt utformet som en gateterminal lokalisert i
Sjurstuvegen.
 Dette er en løsning som utprøvd og som krever beskjedne investeringer i infrastrukturen.
 Sjurstuvegen er lokalisert nært hovedvegnettet og busstrafikken konsentreres til få gater.
 Kryssene fra Fv. 90 og Fv. 92 er generelt bedre dimensjonert for busstrafikk.
 Busstrafikken krysser hovednettet for sykkel og gange i Skolevegen på ett sted fremfor to.
 Økt gangtrafikk i Skolegata er positivt for trafikkmiljøet og vil bidra til økt forståelse for
grepene som planlegges der.
(En løsning i Sjurstuvegen forutsetter en god utforming av kysset Skolevegen/ Sjurstuvegen
samt utbedring av krysset Sjurstuvegen/ Berger Langmoens veg)
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Takk for møtet.
Vedlagte brev er sendt til postmottakene til Hedmark trafikk, vegvesenet og fylkeskommunen. (
Fylkeskommunen står som mottaker i dette, men det er parallell adressering til alle tre!)
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