Gran grense - Jaren

Tiltak på avlastet vegnett

rv. 4

Prosjektet tar for seg hva som skal skje med eksisterende Rv. 4 når den nye omkjøringsvegen er på plass og har
avlastet trafikkbelastningen i nåværende trasé.

STATUS

Informasjon om arbeidet med tiltak på avlastet veg.

November 2011

PROSJEKTET
Det planlegges som de fleste sikkert kjenner til ny firefelts Rv. 4 i stort sett ny
trasé fra kommunegrensa mot Lunner til Jaren med tunnel utenom Gran sentrum. Det prosjektet vi tar for oss her er hva som skal skje med eksisterende
Rv. 4 når den nye vegen er på plass.
Oppgaven har tre hovedelementer der det som kommer først i tid er å sørge
for etablering av en midlertidig gangforbindelse mellom nye Hadeland videregående skole (HVGS) og sentrum på andre siden av Rv. 4. Denne skal være på
plass til skolestart høsten 2012.
Den andre delen går på å vurdere mulige tiltak på vegstrekningene nord og
sør for sentrum, mens den tredje biten er å planlegge og å regulere en miljøgate gjennom Gran sentrum. Miljøgaten er hoveddelen av prosjektet og et
viktig element i tettstedsutviklingen på Gran.

HVA VI HAR GJORT
•
•

•

•
•
•

Ideseminar.
Idefase med spesielt fokus på følgende tema:
- kryssløsninger
- tiltak sør og nord for sentrum
- gatenett
- gangforbindelse øst-vest ved HVGS
- miljøgateprofil.
Oppstart byggeplan midlertidig kryssing ved HVGS; avklaringer i forhold
til:
- grunnerverv
- finansiering
- detaljutforming.
Vurdering av ulike alternative tiltak utenfor og i sentrum.
Opptegning av foreløpige løsninger og alternativ.
Kontakt med kommune og fylkeskommune.

Rv. 4 Jaren - Gran grense										

SVRØ

Informasjon om arbeidet med tiltak på avlastet veg.

November 2011

MILJØGATA
En miljøgate er en gate som tilpasser seg det konkrete stedet og de aktivitetene som foregår der. I tillegg kommer krav til tekniske løsninger, trafikksikkerhet, drift og vedlikehold m.m.
Denne gata må også kunne fungere som omkjøringsveg når tunnelen på fremtidig Rv. 4 må stenges.

MOMENTER FRA IDESEMINARET (miljøgata)
•
•
•
•
•
•
•

Fleksibelt gatenett.
Legge til rette for videre utvikling.
Regionsenter for kommunikasjon/kollektivtransport.
Fokus på krysningspunkter for gående.
Levende og attraktivt for alle (universelt utformet).
Trygge og gode ferdselsårer.
Attraktive møteplasser og samlingspunkt.

DETTE ØNSKER VI Å FÅ TIL (miljøgata)
•
•
•
•
•
•
•

Legge opp til ferdsel i flere alternative ruter gjennom tettstedet. Fleksibilitet ved ulykker, tilstellinger, m.m.
Spesifisere prinsipper for adkomst til byggeområder og parkeringsmuligheter tilknyttet vegen.
Legge til rette for god fremkommelighet for busser. Gjøre avstikkeren fra
hovedgata og innom jernbanestasjonen så smidig som mulig.
Etablere hyppige, sikre og attraktive kryssinger av gata. Fjerne barrierevirkning.
Legge til rette for universell utforming.
Legge til rette for attraktive møteplasser og samlingspunkt på utvalgte
steder langs gata.
Trafikksikkerhet for alle trafikanter.
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HVA GJØR VI VIDERE
•
•

•
•

Lage byggeplan og nødvendige forberedelser for midlertidig gangforbindelse mellom HVGS og sentrum på vestsiden av Rv.4.
Ta nødvendige valg basert på alternativvurderinger for å kunne starte regulering av miljøgata. Resultatene av disse valgene danner utgangspunkt
for prosessen og tiltakene må bearbeides videre. Endelig reguleringsforslag vil også etter dette kunne påvirkes og justeres i reguleringsprosessen.
Lage en oversikt over mulige tiltak og foreslå gjennomføring for strekningene nord og sør for sentrum.
Forberede infomøte og oppstart av regulering (jan/feb).

INFOMØTE/OPPSTART REGULERING (miljøgata)
Vi ønsker å informere om hva vi har kommet frem til så langt og hva vi ønsker
å gå videre med i et åpent møte på nyåret. Dette knyttes til varsel om oppstart
av regulering.
Planen er å ha dette i slutten av januar. Endelig tid og sted vil vi avklare så
snart som mulig. Møtet vil bli avholdt på dagtid.

KONTAKT
Prosjektleder Statens vegvesen:
Alf-Anders Langhelle
- alf-anders.langhelle@vegvesen.no
- +47 24 05 84 49
- Statens vegvesen RØ, Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Kontaktperson Gran kommune:
Sigrid Lerud
- sigrid.lerud@gran.kommune.no
- +47 61 33 84 99
- Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Rv. 4 Jaren - Gran grense										

SVRØ

