
Gran kommune 

Innsigelse til utlagt planforslag: 

Den framlagte planen ser i hovedsak grundig og gjennomarbeidet ut. 

Det er fornuftig og positivt at kommunen legger opp til en økt boligbygging i 

nærheten til Brandbu sentrum. Økt bosetting og aktivitet i Skogskoleområdet 

vil være positivt både for  Brua og nordre del av kommunen. 

 

Det reageres imidlertid på følgende i revidert planforslag: 

 - planforslaget til adkomst er lite framtidsrettet med hensyn til en langsiktig og 

overordnet trafikkløsning  (ukjent trafikkøkning med annen utbygging i 

området ved Bergstjernet)) 

- planforslaget ivaretar ikke trafikksikkerheten på verken FV 34 eller FV 240 på 

en best mulig måte 

-planforslaget  har ikke åpne og oppdaterte kostnadsoverslag, jfr kostnader 

innløsinger/evt utvidelse Søndre Skogskolevei. Hva vil totalkost bli? 

- planforslaget vil ha store konsekvenser støy og miljømessig for etablert 

boligområde. 

- det er ikke etablert avtale med rettighetshavere til Søndre Skogskolevei 

-planforslaget gir ikke Brandbu som tettsted en smidig, trafikksikker og 

framtidsrettet tilgjengelighet. 

 

Det foreslås at etablering av 4-armet rundkjøring i «Frognerkysset» løftes fram 

og utredes på nytt. Det oppleves som defensivt å godta et nei fra 

vegmyndighetene med begrunnelser som «stor kostnad og ikke prioritert» .  

At det gamle Pakkhuset har en kulturhistorisk verdi betviles , og at det evt er 

avgjørende at det blir stående på akkurat dette stedet i framtida,  bør ikke 

være et moment som skal stanse en ny tilførsel gjennom det aktuelle området. 

Det er ingen tungtveiende grunner til at et bygg som ikke lenger framstår som 

det opprinnelig var, skal brukes som argument mot en ny veiløsning. 

Planbeskrivelsens H570 sier at «autensiteten til bygget er godt bevart». Dette 



er ikke riktig (se bilde under).En flytting f.eks nordover på området eller til 

annet sted, vil frigjøre nødvendig areal til foreslått ny veiløsning. 

 

 

Pakkhuset Brandbu stasjon (stoppested) 1905. 

 

 

Oppsummering: 

- H570, Hensynssone vedr Pakkhuset bør oppheves 

 

- Hva vil kostnaden med rundkjøring og ny tilførselsvei bli? 

 

-  Kan den deles på flere aktører(fylke, kommune, utbyggere), hvem 

bestemmer prioritet?. 

 Dette er  spørsmål som bør stilles og besvares før et vedtak som innebærer 

endelig løsning for trafikkavvikling i området fattes. 



En rundkjøring vil  på både kort og lang sikt, trafikksikkerhetsmessig, 

samfunnsøkonomisk, miljømessig og materielt,  være en riktig og ikke minst 

framtidsrettet løsning. 

For å klargjøre den økonomiske siden av saken, oppfordres det til at relevante 

myndigheter/virksomheter kontaktes for å  få fram et kostnadsoverslag som 

kan settes opp mot forventede kostnader forbundet med gjennomføring av 

planforslaget løsning. Det økonomiske er særdeles fraværende i planen og 

svekker beslutningsgrunnlaget for de folkevalgte sterkt. 

Det reviderte planforslaget må trekkes tilbake og bearbeides på nytt. 

Vi er innforstått med at en utsettelse ikke er ønskelig fra grunneier og 

forslagstiller sin side, men denne saken innebærer at det skal velges løsninger 

som skal være riktige sett i et svært langt tidsperspektiv. Noen måneder fra 

eller til vil være underordnet de langsiktige konsekvensene en kortsiktig og 

mangelfull løsning vil gi. 

Ny plan bør inneholde de momentene og løsningsforslagene som er angitt 

over 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forslag ny adkomstvei Skogskolejordet 1 

 

 



Rundkjøring RV 136 Bjorli 

 

  

Riksvei 136 Bjorli, oval rundkjøring med reduksjon 

fra 80 til 40 km/t i aktuelt område. 

Vegvesenet oppgir at det her er en ÅDT på 1600 

biler, bortsett fra i Juli med 2200 biler. 

 

Dette er en riksvei med langt lavere ÅDT enn i det 

aktuelle «Frognerkrysset». 



Det er et tankekors at det her er vurdert som 

fornuftig med en rundkjøring.  
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