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Markeng, Arnfinn <am@hedmark-trafikk.no>
fredag 23. august 2019 12.33
Sørum, Johanne Aasnæs; 'stig.floberghagen@vegvesen.no'; Slettum Elin
Johanne (elin.slettum@vegvesen.no); Haugstulen, Tor
Sjølie, Øystein; Kittelsrud, Anne Gunn
SV: Påminnelse i forkant av oppsatt møte om bussløsninger ved Ringsaker
videregående skole og Brumunddal ungdomsskole 30. august 2019

Hei,
Hedmark trafikk har drøftet skisserte løsninger for buss fra møtet den 2. juli.
Og her er vår tilbakemelding.
Når det nå skal vurderes en ny bussløsning for Ringsaker videregående skole er det viktigst å finne en
løsning som ivaretar trafikksikkerheten på en best mulig måte og som vil tåle en framtidig
trafikkvekst.
Dagens løsning er særdeles kaotisk, spesielt i Bausbakkvegen der både busser, personbiler, syklister
og gående ferdes om hverandre. Krysset Bausbakkvegen / Berger Langmoens veg er spesielt utsatt.
Hedmark Trafikk mener det viktigste grepet for å ivareta trafikksikkerheten er å lage en infrastruktur
som skiller disse gruppene fra hverandre.
Bussen bør være dedikert til et område uten vesentlig annen trafikk.
Dette vil også være en holdeplass for Brumunddal ungdomsskole og omstigningsholdeplass for
enkelte barneskoleelever til blant annet Fagerlund skole.
Den foreslåtte løsningen med ny innkjøring fra Berger Langmoens veg er etter vårt skjønn den beste
løsningen, men Sjurstuvegen kan også fungere tilfredsstillende.
Drosjer som transporterer funksjonshemmede elever må uansett ha muligheter for å kjøre til døra
både på ungdomsskolen og videregående.
For øvrig viser vi til tidligere innsendte innspill til saken.

Med vennlig hilsen
Arnfinn Markeng
Avtale Rådgiver
Tlf: +47 90 64 96 67
hedmark-trafikk.no

Fra: Sørum, Johanne Aasnæs <johanne.sorum@ringsaker.kommune.no>
Sendt: torsdag 22. august 2019 12:48
Til: 'stig.floberghagen@vegvesen.no' <stig.floberghagen@vegvesen.no>; Slettum Elin Johanne
(elin.slettum@vegvesen.no) <elin.slettum@vegvesen.no>; Haugstulen, Tor <th@hedmarktrafikk.no>; Markeng, Arnfinn <am@hedmark-trafikk.no>

Kopi: Sjølie, Øystein <oystein.sjolie@hedmark.org>; Kittelsrud, Anne Gunn
<anne.gunn.kittelsrud@ringsaker.kommune.no>
Emne: Påminnelse i forkant av oppsatt møte om bussløsninger ved Ringsaker videregående skole og
Brumunddal ungdomsskole 30. august 2019
Til Vegvesenet og Hedmark trafikk. Viser til planlagt møte 30. august 2019 kl 0830 hos Ringsaker
kommune, Brugata 2, Brumunddal.
Jf referat/oppsummering fra møtet 2. juli ( se vedlegg) skal fylkeskommunen, vegvesenet og
Hedmark trafikk drøfte lokalisering og løsninger for buss, drosje mm internt og gi skriftlig
tilbakemelding til Ringsaker kommune innen oppfølgingsmøtet.
Fylkeskommunen v/Øystein Sjølie har fulgt opp med tilbakemelding. Regner med at dette følges opp
fra vegvesenet og Hedmark trafikk også.
Vel møtt den 30. august.
Med vennlig hilsen
Johanne Aasnæs Sørum
Planrådgiver, Planseksjonen
Ringsaker kommune
D: +47 62 33 51 14
www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no

