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OMRÅDEBESKRIVELSE FOR BRUSTAD
Brustad Boligområde er et godkjent regulert område for boligbygging ved Torget i Hurdal.  Tomtene blir liggende syd- 
vestvendt og får gode lysforhold og utsikt.

Området ligger i gangavstand til et koselig lite sentrum, Torget, med butikker, kommunesenter og diverse servicetilbud.
Det pågår kontinuerlig boligutbygging i Hurdal.  Brustad Boligområde er det neste prioriterte utbyggingsområde i Hurdal, og 
det er byggeklart.

Området omfatter 20 eneboligtomter på til sammen 22,7 daa og 3 områder til 
konsentrert småhusbebyggelse på til sammen 24,5 daa hvor det totalt kan bygges 
inntil 8.575 kvm gulvflater, altså totalt til boligutbygging 47,2 daa.  

Brustad Boligområde er første del av en større boligutbygging i Hurdal, godkjent 
16.06.04, og vil på sikt tilføre Hurdal Kommune en befolkningsvekst og utvikling 
som vil gjøre kommunen stadig mer attraktiv i forhold til beliggenhet, frilufts-
muligheter, rekreasjon og ”Det gode liv”.

Det ferdig regulerte området B1er fradelt som egen eiendom,  gnr 19, bnr 125, 
og er totalt på 67,6 daa.
Areal til gangveg over Brustadjordet kommer i tillegg.
Det må påregnes kostnader i forbindelse med anlegging av gang- og sykkelveg 
og øvrig infrastruktur, før igangsettingstillatelse gis for boliger.

Boligområdet skal knyttes til offentlige vann- og avløpsledninger.

GRUNNFORHOLD
Det antas at området har gode grunnforhold.  Det er småkupert og med relativt fast 
morene, med stedvis synlig fjell i dagen.
Arkeologiske undersøkelser har ikke resultert i noen funn av automatisk fredete 
kulturminner.

AVSTANDER
Det er meget god vegforbindelse (RV 180) fra E6; avkjøring ved Nebbenes (Ormlia).
Kjøretiden er beregnet til ca. 1 time fra Oslo, 25 min fra Gardermoen og 15 min fra Nebbenes.
Brustad vil ligge innenfor 1 times kjøring fra både Hamar, Gjøvik og Oslo.
Nærmeste større handelssentra er Råholt i Eidsvoll, ca. 20 min, og Jessheim, ca. 30 min. med bil.
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HURDAL – EVENTYRLIG OG MANGFOLDIG
Hurdal Kommune ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalsjøen, har et areal på 285 km2, og har 2682 innbyggere 
ved inngangen til 2006.  Her er det god plass til flere.

Skogsdrift og landbruk har fra lang tid tilbake vært viktige næringsgrunnlag i kommunen.  Servicenæringer er omfattende og  
godt utviklet i kommunen.  Med den korte avstanden til Gardermoen og nærheten til gode kommunikasjonsårer, vil fremtiden i 
Hurdal gi gode muligheter for videre utvikling av næring, og være et attraktivt sted for ny bosetting, også for fritidsboliger.

Haraldvangen, Gå Ut senteret, Hurdal Skisenter, Hurdalsjøen Hotell, Hurdal Verk Folkehøgskole, og selve Hurdalsjøen, er sterke 
nerver i området, og gir Hurdal både arbeidsplasser og gode referanser.

Hurdal har

 ● Gode bo- og oppvekstmuligheter
 ● Kort veg til Gardermoen, men lite flystøy
 ● Full barnehagedekning, små skoler og rimelige boligtomter
 ● Svært godt terreng for jakt, fiske og friluftsliv
 ● Vakre Hurdalsjøen med bade- og båtliv
 ● Fantastiske områder for ski- og andre vinteraktiviteter
 ● Svært god aktivitet i kultur- og idrettsliv for alle aldersgrupper.

Hurdal vil bli

 ● Attraktiv for ny bosetting
 ● Arena for ny næringsutvikling
 ● Ny perle for fritidsboliger
 ● En kommune i utvikling og vekst, med hovedvekt på å ivareta naturen som en ressurs.

Se også nettsidene: www.hurdal.kommune.no og www.hurdalinfo.no

REGULERINGSPLAN FOR 
BRUSTAD BOLIGUTBYGGING, 
GNR. 19, BNR. 125, I HURDAL

Nedfotografert kart viser delområdene 
innenfor Brustad Boligområde, B1.

Området omfatter 20 eneboligtomter på til 
sammen 22,7 daa, og 3 områder til konsentrert 
småhusbebyggelse på til sammen 24,5 daa hvor det 
totalt kan bygges inntil 8.575 kvm gulvflater, altså totalt 
til boligutbygging 47,2 daa.



MATHIESEN EIDSVOLD VÆRK ANS

Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) er en solid og tradisjonsrik familiebedrift, som ble grunnlagt på Linderud i 1671, og senere 
etablert på Eidsvoll Verk i 1894.  Dagens eier, Haaken Eric Mathiesen, er 10 generasjon eier i rett nedadgående linje.

Virksomheten omfatter i dag skogbruk, jordbruk, eiendoms- og utmarksforvaltning over et totalareal på ca. 360.000 da.

Bedriften driver også kulturvirksomhet (Galleri Festiviteten og Stallgården), og aktiv eiendomsutvikling innenfor Gardermoen-
regionen, med bl.a utvikling av bolig- og industriområder.

Skogkontoret, Boks 24, 2091  Hurdal 
Telefon 63 98 89 70  ●  E-post: hovedkontor@mev.no  ●  www.mev.no

Brustad Boligområde er første del av en 
større boligutbygging; Brustad, Skogstad/
Bundli.
Området er vedtatt som utbyggingsområde, 
og tatt inn i Hurdal Kommunes kommune-
plan for 2000 – 2015.

Nedfotografert kart viser soneplanen; 
planområdet har et totalareal på ca. 420 da 
og omfatter: 
Felt  B1 – 46,8 da
  B2 – 27,3 da
  B3 – 23,9 da
  B4 – 25,5 da
  B5 – 18,3 da
  B6 – 84,8 da

Til sammen  226,6 da til boligbygging
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Velkommen til Hurdal!
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