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Følgebrev for oversendelse av endring av reguleringsplan rv.4 Holmen bru 
etter forenklet prosess, jf. PBL § 12-14. 

Statens vegvesen oversender med dette planforslaget for rv.4 ved Holmen bru til offentlig 
ettersyn og høring i hht. § 12-14, samt § 3-7 i plan og bygningsloven (pbl). Etter den 
forenklede høringen vil planen legges frem for politisk behandling og vedtak. 
 
Ansvarlig for planendringen og utbygging er Statens vegvesen i samarbeid med Hæhre 
Isachsen. COWI Norge AS er engasjert av Hæhre Isachsen som planfaglig konsulent. 

Oversendelsen inneholder en fullstendig og entydig plan. Det påpekes at planen må ses i 
sammenheng med planmaterialet utarbeidet av Statens vegvesen for tidligere vedtatte planer 
i det respektive området Reguleringsplan for rv. 4 Roa–Gran grense | Statens vegvesen.1 

Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og vedlegg anses å være konsistente og i henhold 
til gjeldene forskrifter og lovverk. Statens vegvesens sine håndbøker legges til grunn for 
utformingen av selve vegtraséen og vegens sideområder.  

Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av: 

 Plankart 
 Reguleringsbestemmelser   
 Planbeskrivelse   
 ROS‐analyse  

 
Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen 

 Vedlegg 1: Risiko og sårbarhetsanalyse – Temarapport 2022  
 Vedlegg 2: Holmen bru - Notat hydrologi 2022 
 Vedlegg 3: Trafikksikkerhetsrevisjon for endret løsning for eks. Rv.4 ved Holmen 

2022 

 
1 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/roa-grangr/plandokumenter/  

Gran kommune, samt adressater i henhold til liste 
 
 
   

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/roa-grangr/plandokumenter/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/roa-grangr/plandokumenter/


 

Det vises også til de komplementerende plandokumenter og tilhørende vedlegg for 
Reguleringsplan til rv. 4 Roa–Gran grense | Statens vegvesen.2 

 Rapporter geoteknikk  
 Rigg- og marksikringsplan  

 
Plandokumentene oversendes berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og 
andre rettighetshavere, samt andre interessenter som blir direkte berørt. Høringsfristen vil 
foregå i perioden 30.09-28.10.2022. 

På bakgrunn av uttalelsene som foreligger etter høringen og det offentlige ettersynet, vil 
Statens vegvesen i samråd med Hæhre Isachsen og Gran kommune vurdere innspillene og 
videre se på om det skal gjøres mindre endringer i plandokumentene. Forklaring av disse 
endringene, og bakgrunnen for dem, vil da framgå i sin helhet av plandokumentene. 

Dersom det innkommer innsigelser til den forenklede høringen fra relevante myndigheter, er 
høringen å anse som varsel om planoppstart. Dersom det ikke foreligger innsigelser, vil 
planendringen oversendes til Gran kommune for behandling etter forenklet prosess og 
endelig vedtak. Det vil uavhengig av utfall gis skriftlig beskjed til kommunen, direkte berørte 
offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere for videre 
prosess. 

 
 
Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland 
Med hilsen 
 
 
Odd Johansen  Cassandra Mood Hummel 
Prosjektleder Plan- og prosjekteringsleder 
 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
 
 

 
2 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/roa-grangr/plandokumenter/  
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