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Invitasjon til møte og informasjon om planarbeid - framtidige bussløsninger for Ringsaker
videregående skole og Brumunddal ungdomsskole
Ringsaker kommune arbeider med områdereguleringsplan for Brumunddal sentrum nord.
Trafikksituasjonen rundt Brumunddal ungdomsskole ( BRUSK) og Ringsaker videregående
skole (RVGS) er krevende med gående og syklende, beboere, ansattetrafikk, skolebusser,
foreldre-/elevkjøring mm. Skolevegen skal prioriteres for gående og syklende, både som
hovedrute for gående og syklende og som viktig del av skoleveg, ikke bare for adkomst til
BRUSK og RVGS, men også for elever til Fagerlund skole. Det er derfor et overordnet mål å
begrense motorisert fedsel i Skolevegen. Som ledd i arbeidet med områderegulering er det
et mål å legge til rette for bedre og mer trafikksikker trafikkavvikling i området. Forslag til
områdereguleringsplan var på høring og offentlig ettersyn tidligere i år og høringsuttalelsen
viste at det er behov for å bearbeide aktuelle løsninger. Hedmark fylkeskommune, Hedmark
trafikk, Statens vegvesen og Ringsaker kommune har hatt en arbeidsgruppe som har sett på
ulike løsninger etter offentlig ettersyn. Arbeidsgruppen anbefaler en prøveordning med
skolebussknutepunkt i Sjurstuvegen fra og med skoleåret 2020/2021. For mer informasjon
om foreliggende anbefaling og vurderte alternativer, se vedlegg.
Ringsaker kommune inviterer til møte om skolebuss og trafikksikkerhet rundt
skoleområdet torsdag 24. oktober 2019, kl 13.00 i Brugata 2, Brumundda. Møterom hos
planseksjonen i 2. etasje.
Invitasjonen sendes til Hedmark fylkeskommune (samferdsel), Hedmark trafikk, Statens
vegvesen, eiere og brukere av skolene (BRUSK og RVGS), Busselskapet/transportør (Vy),
Politiet, Trygg Trafikk og RE teknisk drift i Ringsaker kommune som har ansvaret for drift av
Skolevegen. Sjurstuvegen mm. Målet er å samle aktuelle offentlige parter/interessenter for
å drøfte saken. Hovedtema er foreliggende forslag til framtidige buss-/trafikkløsninger og
konsekvenser av disse. Trafikksikkerhet er et viktig element.
Det bes om tilbakemelding om deltakelse på epost Johanne.sorum@ringsaker.kommune.no,
eller telefon 94010509.
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Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
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Vedlegg:
 Oppsummering fra arbeidsmøte om bussløsninger 30. august 2019.
 Områdereguleringsplan for Brumunddal sentrum nord, utdrag fra planbeskrivelse,
kapittel om skolebuss.
 Illustrasjon av prinsipper for aktuelle/vurderte alternativer for skolebussknutepunkt.

