
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjerdrum kommune - Brådalsfjellet 2 - felt B8 og B10 - gbnr 37/36- Uttalelse 

til varsel om igangsatt detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse 
 

Vi viser til brev fra Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan av 28.04.2015. 

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  

 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.  

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 8. april 2015 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 24.6.2011 (www.planlegging.no). 

 

 

Med hilsen 

 

  

Marit Lillesveen Mads Jørgen Lindahl 

overingeniør seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 Gjerdrum 

 

 

 

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 

Bogstad Gård, Nordveien 72 

1930 AURSKOG  

 

 
Tordenskioldsgate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.:  
Deres dato: 28.04.2015 
Vår ref.: 2015/8688-3 M-NA 
Saksbehandler: Mads Jørgen Lindahl 
Direktetelefon: 22 00 36 74 
 
Dato: 22.05.2015 
 
 

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/


FYLKESADMINISTRASJONEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107  OSLO
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@akershus-fk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan
Nordveien 72
1930 AURSKOG

Att. Hanne Karin Tollan

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Margaret A. Mortensen 19.05.2015 2015/5458-2/77587/2015 EMNE L12

Telefon
22055622
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Deres referanse

Gjerdrum kommune - Gbnr 37/36 - felt B8 - B10 - Brådalsfjellet - Uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeid

Det vises til oversendelse 28. april 2015 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan-
og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse i tråd med gjeldende planer. Området er satt av til boligformål i 
kommuneplanens arealdel og regulert til boligformål i reguleringsplan for Brådalsfjellet, vedtatt 
29. september 2004.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Viktige regionale interesser
Automatisk fredete kulturminner
Det ble gjennomført arkeologiske registreringer innenfor området i 2001, i forbindelse med 
reguleringsplanen for gbnr. 37/6, 8, 28, 46/1, 39 m.fl. Brådalsfjellet og Brådalsvingen. Det ble ikke 
gjort funn av automatisk fredete kulturminner den gang, og fylkeskommunen har ingen ytterligere 
merknader knyttet til automatisk fredete kulturminner. 

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen 
merknader knyttet til nyere tids kulturminner.

Fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst.

Barn og unges interesser
Gjerdrum kommuneplan stiller i §§ 1.1, 1.2 og 1.4 krav knyttet til barn og unges interesser. 
Fylkesrådmannen forventer at disse føringene følges opp i det videre planarbeidet.

Universell utforming
Gjerdrum kommuneplan stiller i §§ 1.1, 1.2 og 1.3 krav om universell utforming. Fylkesrådmannen 
forventer at disse føringene følges opp i det videre planarbeidet.
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Vassdrag
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for 
vann, gjennom vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannforekomster. Planområdet ligger 
innenfor vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene 
innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer 
muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften.

Fylkesrådmannens vurdering
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt 
kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Margaret Andrea Mortensen Malin Trømborg
rådgiver plan rådgiver arkeologi 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Gjerdrum kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen, Region øst

Saksbehandlere:
Automatisk fredete kulturminner: malin.tromborg@afk.no, 22 05 50 11
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
Planfaglige vurderinger: margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Brådalsfjellet 37/86 Gjerdrum 

kommune 

Vi viser til varsl om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Brådalsfjellet felt B8 – B10. 

Planområdet er en del av reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 29.09.2004.  

Marine avsetninger og skredfare 

Av NGUs løsmassekart www.ngu.no befinner planområdet seg i et område med tynt humus-/torvdekke. 

Planområdet grenser imidlertid også inn mot det som er kartlagt som tykke havavsetninger, og også 

inntil ei kartlagt faresone for kvikkleireskred. NVE mener derfor det er viktig å være oppmerksom på 

grunnforholdene. Vi er imidlertid ikke kjent med om det er gjort geotekniske vurderinger i forbindelse 

med reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, noe som evt. kan avklare disse forholdene nærmere. 

Dersom det viser seg å være marin leire innenfor planområdet må det dokumenteres tilfredsstillende 

områdestabilitet ved at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire må 

geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen i tråd med NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og 

skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. En geoteknisk 

utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og eventuelle nødvendige 

risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en 

dokumentasjon av områdestabiliteten jf. NVEs veileder 7/2014. Det må framgå av utredningen at det vil 

være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak 

må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplanen. 

Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 – Sikkerhet mot skred med veiledning. 

Våre retningslinjer NVE 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 ligger 

tilgjengelig på www.nve.no/areaplan, og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med 

planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel til å sjekke ut aktuelle forhold, og for 

å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til fare for flom, erosjon eller skred. 

 

 

http://www.ngu.no/
http://www.nve.no/areaplan
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Med hilsen 

 

Stein Nordvi 

regionsjef 

Kristin Ødegård Bryhn  

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:    Sjekkliste 
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Gjerdrum kommune 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder   
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jf. pbl § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.  
ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til 
TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste virkemiddelet 
for å ta vare på vassdragsmiljø og 
begrense vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller eller vises 
som hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør flomfare 
vurderes. På flate elvesletter vil 
flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I noen 
regioner vil også flommene øke i store 
vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 

som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 

raskere avrenning til vassdrag? Vil 

havnivåstigning og stormflo ha betydning for 

flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 

vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 

overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev.) 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 

klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50?q=energiloven
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20001124-082.html&emne=vannressurs*&&
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/verneplan/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-19941110-1001.html&emne=vernede+vassdrag*&&
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/VEILEDER2012/PLAN_TIL_TILTAK/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/VEILEDER2012/PLAN_TIL_TILTAK/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/DSB/Havnivaaveileder.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive måten 
å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 

økt hyppighet av skred i bratt terreng, 

men fareområdene vil ikke nødvendigvis 

bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 

sikringstiltak må avklares. 

www.skrednett.no 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TE10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev.) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred.pdf 

Faktaark: Identifisering av 

skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- eller 
energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 

anleggskonsesjon etter energiloven er 

unntatt fra plan- og bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 

med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 

trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 

anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 

skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  

§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 

sentral og regionalnettet som skal vises som 

hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 

kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 

prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 

hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 

utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 

eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

 

http://www.skrednett.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Energianlegg-og-den-nye-plan--og-bygningsloven-/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Nett/Bebyggelse_hoyspentanl.pdf
http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Kraftforsyningsberedskap/Nytt-og-nyttig/Hensynssoner-for-kraftledninger/


Fra: Espen Brækken
Til: post@hannekarin.no
Kopi: postmottak@gjerdrum.kommune.no
Emne: ad "Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av Brådalsfjellet felt B8-B10, gnr 37 bnr 36

Gjerdrum kommune"
Dato: 21. mai 2015 14:59:21

Vi viser til deres brev av 28 april 2015 angående "Varsel om oppstart av planarbeid
for detaljregulering av Brådalsfjellet felt B8-B10, gnr 37 bnr 36 Gjerdrum kommune"

Et av våre medlemmer har fått dette varselet tilsendt. Som representant for alle
beboerne i Brådalssvingen ønsker vi å komme med noen kommentarer. Vi er
inneforstått med at varselet er i henhold til plan- og bygningsloven, men da dette
tiltaket både kan og vil påvirke beboerne i Brådalssvingen ønsker vi allerede nå å
komme på banen som part.

Det er enda tidlig i planarbeidet, men i fjor ble det antydet at de aktuelle feltene (B8-
10) skulle romme opp til 100 bo-enheter.

Når vi ser på kartet og varselet, så er det naturlig å anta at 1/3 til 1/2 av boligene (og
tilhørende anleggstrafikk) vil benytte Ulvestufaret. Det vil i så fall bety en trafikkøkning
tilsvarende 100-200% når feltet er ferdig utbygd, samt tildels tung anleggstrafikk
under utbyggingen.

Dette er problematisk av flere årsaker:
Brådalssvingen Vel flagget allerede i fjor under befaring med kommunen

bekymring over beskaffenheten til Ulvestufaret og dens egnethet for å

håndtere mere trafikk.

Veien er trang, det er veldig dårlig sikt rundt og opp i Brådalssvingen.

Veien er av dårlig kvalitet, den har hatt mye skader (uten anleggstrafikk).

Veien er ikke egnet for fotgjengere. I dag er det farlig å gå langs veien fra

Brådalssvingen og videre ned Ulvestufaret. (gang)Stien forbi hyttene til Terje

Brodal er ikke et alternativ i sin nåværende form. Den blir ikke vedlikeholdt som

gangvei og kan ikke benyttes med barnevogn eller av folk som er mindre

stødige til bens. Det blir feks ikke brøytet eller strødd om vinteren.

Erfaringsmessig tar feltene i Gjerdrum lang tid å utvikle, det betyr at vi vil

oppleve flere år med anleggstrafikk på en vei som ikke er dimensjonert for

oppgaven.

Vi ber om at man vurderer andre tilførselsveier for de aktuelle feltene. Dette kan anta
flere former. Et alternativ er å kanalisere mesteparten av trafikken gjennom
Brådalsfjellet, den nye veien der bør være mer en robust nok til å håndtere denne
trafikken. Man bør også -- etter vår oppfatning --- vurdere en ny vei inn på B10 syd
for Ulvestufaret.

--Espen Brækken
Leder, Brådalssvingen Vel
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