
!  ,, x

hedmark trafikk'l

Elverum kommune

Arealplan

PB 403

2418 ELVERUM

Hamar, 29.11.2018

Deres ref.:

Vår ref.: Sak. nr. 18/8531-2 Ark. L17.

Saksbeh.  Kristin  Stavnem

Svar - HØRING  AV KOMMUNEDELPLAN FOR ELVERUM BYOMRÅDE OG

LEIRET

Hedmark  Trafikk  FKF er Hedmark fylkes kollektivtrafikkforetak. Foretaket har ansvaret for overordnet

ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet, samt samordning og drift av

transporttjenester.

Vi har følgende innspill til kommunedelplanen for Elverum byområde og Leiret:

Kap. 2.3. Transport og tilgjengelighet
Vi støtter opp om tiltak som innebærer større restriksjoner for biltrafikk i sentrum for å flytte reiser

over fra bil til sykkel, mer satsing og bedre tilrettelegging for syklende, gående og kollektivreisende.

Parkeringsstrategi

Vi stiller oss undrende til delstrategien «arbeide forå etablere flere parkeringsplasser i sentrum». Vi

mener at det å etablere flere parkeringsplasser i sentrum står i direkte konflikt med ønsket om å

minimere biltransporten i sentrumskjernen.

En slik strategi vil også svekke effekten av tiltakene for å fremme mer miljøvennlige transportformer i

byområdet/Leiret og svekke sentrums attraktivitet.

Elverum har gode forutsetninger for å øke andelen innbyggere som går og sykler (kompakt

sentrumsområde, relativt korte avstander mellom boområder og sentrumskjerne), og bør etter vår

mening heller bruke mer ressurser på å rendyrke satsingen på gående og syklende og øke

parkeringsrestriksjonene i sentrum ytterligere.
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Nybrua

Vi støtter vurderingen om å stenge Nybrua for personbiltrafikk. Før  brua  stenges for biltrafikk og før

ny gang— og sykkel-bru over Glomma på nordsiden av Nybrua er etablert, ønsker vi en midlertidig

løsning med trafikklys—prioritering for kollektivtrafikk på Nybrua.

En slik prioritering bør ha tidsintervaller som varer lenge nok til at syklister som sykler i samme

retning som bussene, rekker å krysse brua.

Ønske om mulighet for ny vegforbindelse mellom Hanstad og Mastmoen
Vi har et ønske om at det opprettes vegforbindelse som gir oss mulighet for å kjøre bussforbindelse

mellom Hanstad og Mastmoen, og som innebærer at vi unngår «omkjøring» via RV2/Solørvegen.
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