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Trafikkavvikling Brandbu sentrum  
 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte skiltplan datert 03.03. 2021 for Brandbu sentrum  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Skiltplan Ja 
 
 

Oppsummering 
Ny skiltplan for Brandbu sentrum legges fram for vedtak i kommunestyret i tråd med 
vedtak av 12.10.2020, sak 85/20. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran bygdeliste v/Roger Nyhus sendte følgende interpellasjon til kommunestyret den 12.10.2020: 
«For et drøyt år siden ønsket et enstemmig Planutvalg å sette fartsgrense 40 km/t gjennom Brandbu 
sentrum fra Dalesveg til Renseanlegget. Samtidig var det enstemmighet om at nevnte strekning skal 
være forkjørsveg. Dette ble formidlet tydelig ovenfor rådmannen, ingenting har blitt gjort til nå. Det 
må skiltes om og det vil sjølsagt være en kostnad rundt dette. Skiltplan og utføring av jobben må 
kunne utføres av kommunens egen stab. Argumentene er i første rekke å få en helhetlig skiltplan for 
området, det vil bli en sikrere og enklere flyt i trafikken gjennom sentrum. Samtidig må 
fartsdumpene justeres til å passe for 40 km/t, dagens dumper er ikke bestilt eller utført på riktig 
måte. En fartsdump skal kunne forseres etter den gjeldene fartsgrense uten at en detter ut av setet. 
Det er langt fra realiteten slik fartsdumpene er i dag, sjøl ved lavere fartsgrense. 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyre vedtar at det skiltes med fartsgrense 40 km/t og forkjørsveg i Storlinna, fra Dalesveg 
til Renseanlegget umiddelbart. Fartsdumpene på denne strekning skal tilpasses 40 km/t. Kostnader 
dekkes under teknisk drift.»  
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 05.11.2020 (sak 85/20) og fattet følgende vedtak: 
 «Kommunestyret ber om at Trafikksikkerhetsutvalget gjør en helhetlig vurdering av trafikksikkerhet 
og fartsbegrensning i Brandbu sentrum, avgrenset til strekningen fra Dalesveg til Renseanlegget, 
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samt Nobels gate og områdene rundt skolene i Brandbu. Forslag til skiltplan og trafikkregulering 
legges fram til politisk behandling.» 
 
 
Dagens situasjon: Storlinna gjennom Brandbu sentrum har i dag fartsgrense 30 km/t fra krysset med 
Jens Røislies veg til krysset med Fv 2316 – Eggelinna. Det er etablert opphøyde fartsdempere på 
strekningen. Fra krysset med Dales veg til krysset med Jens Røislies veg er fartsgrensen 40 km/t, men 
på grunn av et manglende skilt ved Rosendal kan det tolkes slik at fartsgrensen er 50 km/t mellom 
Rosendal og Jens Røislies veg.  Også i 40-sonen er det etablert opphøyde fartsdempere. 
 
I Jens Røislies veg er det etablert bussholdeplass for skolebusser, både for barne- og ungdomsskolen.  
Skolene ligger i Brandbu sentrum og en del ungdomsskoleelever går mellom skolen og butikkene for 
å handle lunsj. Fra boligområdene øst og vest for sentrum, er det ikke skoleskyss og mange elever 
både på barne- og ungdomsskolen går eller sykler til skolen. 
 
Storlinna har en bredde på 6 m og det er lagt til rette for kantsteinsparkering på østsida av vegen. 
Det er laget innsnevring på 5 m ved gangfelt overganger. 
 
 
 
 
 
 
Trafikktall: 
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Storlinna 06. – 20. november 2020 
Gjennomsnittlig trafikk over døgnet 3781, gjennomsnittsfart 39 km/t, høyeste hastighet 89 km/t, 85 
% av kjøretøyene hadde hastighet på 47 km/t eller mindre.  
 
Jens Røislies veg 06.-20. november 2020 
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Gjennomsnittlig trafikk over døgnet 368, gjennomsnittsfart 28 km/t, høyeste hastighet 64 km/t, 85 % 
av kjøretøyene hadde hastighet på 35 km/t eller mindre. 
 
Brandbuvegen 09. – 23, februar 2021 
Gjennomsnittlig trafikk over døgnet 3106, gjennomsnittsfart 28 km/t, høyeste hastighet 71 km/t, 85 
% av kjøretøyene hadde hastighet på 36 km/t eller mindre.  
 
Til sammenligning: Storgata i Gran sentrum har gjennomsnittlig trafikk over døgnet 3623 og Fv 34 
ved krysset Fv 240 har en gjennomsnittlig trafikk over døgnet 2240 
 
Ulykker i Storlinna. 
Det er registrert 8 stk. ulykker siden 2003 på den aktuelle strekningen. Ingen personskadeulykker, 
bare materielle skader. 
 
Gjeldende skiltplan. 
Dagens skiltplan (17/02058) ble vedtatt av rådmannen i 2017.   
Politiet hadde følgende kommentar ved høringen: 
Det kan synes som om fartsgrensesone 30 er lavt, og kan føles unaturlig sakte for 
trafikantene i området. Det er uansett vanskelig å argumentere imot da fare- og 
skadepotensialet uansett er lavere med lavere hastighet. 
Et argument kan være at en fartsgrense som oppfattes unaturlig lav kan føre til at flere 
velger å ikke forholder seg til den og at det blir flere trafikanter som avviker fra den normale 
trafikkflyten. Trafikal adferd som avviker fra normalen på stedet, medfører i seg selv økt 
risiko. 
Behandling i trafikksikkerhetsutvalget 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i interpellasjonssaken, har trafikksikkerhetsutvalget i møte 
10.02.2021, (sak 16/20) vurdert hva som kan gjøres og har kommet fram til at det skal utarbeides en 
skiltplan med følgende fartsgrenser: 
 
Storlinna skiltes sone 30 km/t fra krysset Fv 2316 – Eggelinna til krysset Jens Røislies veg. Fra Jens 
Røislies veg til Dalesveg, 40 km/t. På denne strekningen setter vi opp to skiltplater på lyktestolper for 
at det ikke er tvil hvilken fartsgrense det er. 
Brandbuvegen skiltes 50 km/t. 
Orhagavegen skiltes 50 km/t 
Nedre og Øvre Hagali skiltes 30 km/t 
Kjølvegen oppheves sone 30 km/t etter krysset Snarvegen. 
 
Skiltplan 
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Lover og forskrifter 
Vegtrafikkloven §3 og §6, og NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier. 
Praksis i Gran kommune er sone 30 km/t i sentrum og byggefelt, Gran sentrum har sone 30 km/t. 
 
Eksisterende planer 
 15.11.2017/Skiltplan for sone 30 km/t 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret 05.11.20, sak 85/20: Kommunestyret ber om at Trafikksikkerhetsutvalget gjør en 
helhetlig vurdering av trafikksikkerhet og fartsbegrensning i Brandbu sentrum, avgrenset til 
strekningen fra Dalesveg til Renseanlegget, samt Nobels gate og områdene rundt skolene i Brandbu. 
Forslag til skiltplan og trafikkregulering legges fram til politisk behandling 
 
Administrativt vedtak om 30-sone –15.11. 2017. (17/02058)  
 
Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 10.02.21, sak 16/20:  
Storlinna skiltes sone 30 km/t fra krysset Fv 2316 – Eggelinna til krysset Jens Røislies veg. Fra Jens 
Røislies veg til Dalesveg, 40 km/t. 
Brandbuvegen skiltes 50 km/t. 
Orhagavegen skiltes 50 km/t 
Nedre og Øvre Hagali skiltes 30 km/t 
Kjølvegen oppheves sone 30 km/t etter krysset Snarvegen.  
 
 
Økonomi 
5 stk nye skilter med stolper, fundament og klammer, kr 3000 pr stk = kr 15 000. Totalt ca 15 
timeverk 
 
Bemanning 
 
Ingen vesentlige konsekvenser for bemanning 
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Normalt fastsettes fartsgrenser administrativt og er ikke gjenstand for politisk behandling. 
Grunnlaget for den administrative behandlingen er faglige vurderinger og høring hos berørte og 
fagetater. 
I dette tilfellet er fartsgrensen i Brandbu sentrum blitt tatt opp som interpellasjon i kommunestyret, 
som har behandlet saken. Kommunestyret har bedt om å få skiltplanen framlagt for vedtak. 
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Storlinna gjennom Brandbu sentrum er en lokal gate, som gir atkomst til skoler, forretninger og 
andre aktiviteter. Gata har mye gangtrafikk og kantsteinsparkering på østre side. Dagens fartsgrense 
på 30 km/t ble innført etter at kommunen fikk innspill fra Landsbyen Brandbu 2020. Årsaken var 
ønsket om å senke farten til et nivå som bedrer trafikksikkerheten og som sørger for at trafikken skjer 
på de gåendes premisser. I og med at Storlinna ikke er en gjennomfartsåre, ble det den gangen 
vurdert at ulempene for bilistene over en forholdsvis kort strekning, ville være akseptabel. At 
Storlinna ikke er forkjørsveg er også en del av tiltaket for å holde farten nede. 
Da saken ble diskutert i trafikksikkerhetsutvalget, var det nettopp trafikksikkerheten for de gående 
og ikke minst skolebarn, som var utslagsgivende for forslaget til ny skiltplan. I diskusjonen ble det tatt 
fram at Fv 34 er gjennomfartsåren og at strekningen på knappe 800 m gjennom Storlinna ikke tar 
mer enn ett og et halvt minutt å kjøre i 30 km/t. Tidsgevinsten ved å øke hastigheten er dermed 
forsvinnende liten, samtidig som trafikksikkerheten ville blitt skadelidende. 
 
I trafikksikkerhetsutvalget var det også en diskusjon om hvor langt 30-sonen skulle strekke seg. En 
vurdering av hvor de fleste barn går for å komme til skolene, gjorde at man endte opp med å kunne 
oppheve 30-sonen i Brandbuvegen og Orhagavegen og i Kjølvegen nord for krysset med Snarvegen. 
Orhagavegen og Brandbuvegen framstår som forbindelsesveger fra sentrum til fylkesvegnettet, på 
samme måte som strekningen fra Fv 34 til Fv 2316 Eggelinna. Samtidig ble 30 km/t fartsgrense 
beholdt i Øvre og Nedre Hagali, siden disse fremstår som rene boliggater og det er en del aktivitet 
knyttet til Trivselshuset, helsesenteret og skaterampa på sirkusplassen. 
 
 
Foreliggende forslag gir etter rådmannens syn en logisk fartsgrense i Brandbu sentrum, som ivaretar 
trafikksikkerheten på en god måte.  
 
Rådmannen anbefaler at skiltplanen vedtas. 
 
Alternativt vedtak 
Dersom kommunestyret ønsker å heve fartsgrensen til 40 km/t, må det utarbeides en ny skiltplan. En 
endring av fartsgrensen gjennom hele sentrum medfører at hele sentrum må skiltes med nye 
fartsgrenseskilt i alle veger, i tillegg gjentakelsesskilt. Dette utgjør ca. 30 skilt med en total kostnad på 
kr 90 000,-. Veger som ikke blir skiltet får fartsgrense 50 km/t jf vegtrafikkloven 6. 
Rådmannen mener at dette er et område med blandet trafikk og mange skolebarn og at det derfor er 
best trafikksikkerhetsmessig å skilte med 30 km/t i Brandbu sentrum.  
 
Dersom kommunestyret ønsker å fatte et vedtak om økt fartsgrense, kan et alternativt vedtak være: 
«Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en ny skiltplan med 40 km/t som generell fartsgrense i 
Brandbu sentrum. Ny skiltplan sendes på høring og kan vedtas administrativt etter høringen.» 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 
Informasjon om skiltplanen legges ut på kommunens nettsider og sosiale medier. 
 

 
Dato: 16. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


