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Trafikkavvikling Brandbu sentrum 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2021 sak 37/21 
 
Kommunestyrets behandling 22.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Roger Nyhus (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Knut Lehre (Ap) 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende alternative forslag:  
Skiltplan fra 2017 vedtas med små justeringer. 

 Orhagavegen justeres fra 50km/t til 40km/t. Storlinna fra Dalesveg til Storlinna 50 (rett sør for 
innkjøring Apotek1) settes til 40km/t, fra Storlinna 50 til Renseanlegget forblir 30km/t. 

 Fartshumpene i området justeres til rett standard i forhold til fartsgrensene på stedet. Det kan 
nevnes at fartshump med gangfelt ved Shell ikke er universelt utformet. Skal f.eks. en rullestolbruker 
benytte denne overgang må vedkomne forsere en 12 cm høg limsteinkant. 

 
Anne Marie Sterten (Sp) la fram følgende tilleggsforslag: 
Fartshumper må tilpasses fartsgrense på aktuell strekning, ha gode på- og avkjøringsfelt og gjøres så like 
som mulig innenfor samme fartssone. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Det ble votert punktvis over det alternative forslaget fra Roger Nyhus (GBL). 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot første punkt i forslaget. Forslaget fra Roger Nyhus (GBL) ble 
vedtatt med 26 mot 1 stemme.  
Ved votering over andre punkt i forslaget fra Roger Nyhus (GBL), ble forslaget vedtatt med 26 mot 1 
stemme. 
Ved votering over tredje punkt i forslaget fra Roger Nyhus (GBL), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 22.04.2021: 
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Skiltplan fra 2017 vedtas med små justeringer. 

 Orhagavegen justeres fra 50km/t til 40km/t. Storlinna fra Dalesveg til Storlinna 50 (rett sør for 
innkjøring Apotek1) settes til 40km/t, fra Storlinna 50 til Renseanlegget forblir 30km/t. 

 Fartshumpene i området justeres til rett standard i forhold til fartsgrensene på stedet. Det kan 
nevnes at fartshump med gangfelt ved Shell ikke er universelt utformet. Skal f.eks. en 
rullestolbruker benytte denne overgang må vedkomne forsere en 12 cm høg limsteinkant. 

 
 
 


