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Utfordringer for KVU - rv. 4 Lygna - Mjøsbrua

1. Oppdrag KVU rv. 4 Lygna - Mjøsbrua

Samferdselsdepartementet har i brev av 6. februar 2014 til Statens vegvesen bedt om at det
utarbeides KVU for flere strekninger, deriblandt rv. 4 Lygna – Mjøsbrua.

Rv 4 Lygna – Mjøsbrua
Det er aktuelt med utbygging/utbedring fra Lygna til Mjøsbrua. Vi ber om at det i KVUen ses
nærmere på ulike løsninger for utbedring og omlegging av dagens trasé, herunder løsninger
for passering av Gjøvik byområdet. Etaten bes i prosjektplanen/¨utfordring for KVU¨ avklare
nærmere hva som bør være KVUens nedslagsfelt, herunder om det bør foretas en bredere
regional innfallsvinkel hvor rv 4 bl.a. ses i sammenheng med andre transportformer, Fagernes
lufthavn, Gjøvikbanen og vegforbindelsene rv4/E16 Oslo lufthavn/Oslo havn og
Fagernes/Gjøvikområdet.
(fra bestillingsbrevet av 6. februar 2014)
Samferdselsdepartementet har bedt om at Vegdirektoratet kommer tilbake med nærmere

prosjektplaner/»utfordringer for KVU» for hver enkelt KVU, så snart det lar seg gjøre. Dette

skal gi Samferdselsdepartementet tilstrekkelig grunnlag for å fastsette et endelig mandat for
utredningen. For rv. 4 er det bedt om at KVUen ferdigstilles senest våren 2016.

Hensikten med dette utfordringsnotatet er å danne grunnlag for Samferdselsdepartementets

endelige mandat for utredningen. Dokumentet er utarbeidet av prosjektgruppen. De berørte

kommunene og fylkeskommunene har vært involvert gjennom møter og en innspillsrunde i
juli og august 2014.

2. Situasjonsbeskrivelse

Rv. 4 går gjennom tre fylker; Oslo, Akershus og Oppland, og er hovedforbindelsen mellom

Vestoppland og Akershus/Osloområdet. Vegen kan også være en avlastingsveg for E6trafikken nord-sør ved stor trafikk eller ved andre hendelser.

Vegen har stor regional betydning for næringslivet og arbeidspendlere og er særlig viktig for

næringslivet i Vest-Oppland. Industrien i området rundt Raufoss har en betydelig andel

internasjonale transporter som går via Rv. 4. Vegen har også stor lokal betydning, spesielt
rundt Gjøvik og på Hadeland.

Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet gjennom

foreningen «Byen vår Gjøvik», har etablert et samarbeidsprosjekt innenfor areal- og
transportplanlegging som har resultert i en strategi for ny byutvikling. Fremtidige

transportløsninger er sentralt i dette arbeidet. Flere andre steder langs rv. 4 mellom Lygna
og Mjøsbrua er det også satt i gang planlegging av utbygging/utbedring.

Gjøvikbanen går gjennom de samme fylkene som rv. 4 og trafikeres av lokaltog (indre

pendel Oslo-Hakadal, ytre Oslo-Jaren), regiontog (Oslo – Gjøvik) og godstog (Oslo – Bergen).

Ved Roa går et sidespor via Hønefoss over til Bergensbanen. De fleste godstogene til og fra
Bergen trafikkerer sporet og avlaster Oslotunnelen (vest for Oslo). I tillegg til Roa-

Hønefosslinjen har banen to sidelinjer: Valdresbanen (Eina – Dokka) og Skreiabanen
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(Reinsvoll og Bøverbru). Banene er ikke i bruk, men er ikke formelt nedlagt. En forbindelse

mellom Gjøvik og Dovrebanen (Moelv) har vært diskutert siden 1920-årene uten at det har
kommet til mer konkrete handlinger.

Figur 1: Kart over KVU-området
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2.1

Geografi

Strekningen rv.4 Lygna – Mjøsbrua går gjennom
kommunene Gran, Vestre Toten og Gjøvik og er

ca 60 km lang. Hadeland ligger sør for Lygna og
landskapet der preges av spredt bosetting og

jordbruksområder, mens stigningen over Lygna

går gjennom et skogsområde uten bosetting. Fra
Einavollen, i sørenden av Einafjorden, går

landskapet igjen over i et kombinert landskap
preget av spredt bosetting, jordbruk og noe

næringsvirksomhet. Dette preger landskapet helt
frem til Gjøviks randsone mot vest i Hunndalen.
Etter at tettsteds- og bybebyggelsens preg

avsluttes nord for Gjøvik ved Bråstadvika, følger

rv.4 parallelt med Mjøsa hele vegen nordover til

Mjøsbrua. Avstanden til Mjøsa veksler fra noen få
meter til ca 400 meter vest for strandsone. Mens
terrenget langs rv.4 sør for Gjøvik har marginale

Figur 2: KVU-området

utfordringer i forhold til sidehelling, preges

terrenget videre nordover av til dels svært sidebratt terreng.
Langs Mjøsa mellom Gjøvik og Mjøsbrua er det store områder med alunskifer. Dette vil gi
utfordringer for eventuelle veg- og jernbanetraseer.

Gjøvikbanen strekker seg fra Oslo via Nittedal, Hadeland og Toten til endestasjonen på

Gjøvik. Banen har en samlet lengde på 124 km. Ved Jaren skilles korridorene for rv. 4 og
jernbanen. Mellom Jaren og Eina følger banen en korridor som i hovedsak går gjennom

skogsområder med ingen eller liten befolkning, mens vegen går over Lygna. Korridorene

møtes ved nordenden av Einavannet. Mellom Eina og Gjøvik følger Gjøvikbanen i hovedsak

samme korridor som rv. 4.

I området fra Eina til Gjøvik går banen igjennom sedimentære bergarter. Langs eksisterende

Gjøvikbane består løsmassene fra Kjelsås til Gjøvik stort sett av morenemateriale. På enkelte
strekninger i Hakadal er det marin leire.

2.2

Næringsliv og befolkning

Gjøvik kommune har i dag nærmere 30.000 innbyggere og er den største kommunen i

Oppland. Tabellen under viser befolkningen i de øvrige kommunene som er mest berørt av

en KVU for rv. 4. I følge SSBs middels befolkningsprognose er det forventet at befolkningen
frem til 2040 skal vokse betydelig i de områdene som allerede har størst befolkning.
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Befolkning 2014

Befolkningsvekst 2014-2040

29668
14777
13075
13607
5701
6700
6516
8952

20%
11%
14%
22%
2%
9%
22%
31%

(Kilde SSB)

0502 Gjøvik
0528 Østre Toten
0529 Vestre Toten
0534 Gran
0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0532 Jevnaker
0533 Lunner

(Kilde SSB: fremskrevet
befolkning, middels vekst)

Figur 3: Befolkning og befolkningsutvikling (Kilde SSB)

Bo- og arbeidsregion

Gjøvik er regionsenter for Gjøvikregionen, som foruten Gjøvik består av kommunene Østre
og Vestre Toten samt Søndre og Nordre Land. Regionen har om lag 70.000 innbyggere og
utgjør den mest folkerike del av Oppland fylke.
Gjøvik er ledende innen industri,

handel og tjenesteyting i innlandet

og er et senter for høgere utdanning.

Høgskolen i Gjøvik (HiG) er i stor

vekst med over 3000 elever og ca.

300 ansatte. Gjøvik betraktes som en
utdannings- og kunnskapsby med
utstrakt samarbeid mellom det

private næringsliv og FoU-miljøer,

samt utdanningsinstitusjoner.

Store tunge industriarbeidsplasser
som Hunton fiber og Hoff

potetindustrier ligger inne i Gjøvik

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Gjøvik

Østre Toten

Vestre
Toten

Gran

Søndre
Land

Nordre
Land

Sysselsatte personer etter arbeidssted
Primærnæringene - jordbruk og skogbruk

Sekundærnæringene - industri og anlegg

Tjenesteytende næringer - salg og service

Offentlig virksomhet - administrasjon, skole, helse

Figur 4: Sysselsatte i kommunene fordelt på type arbeid (Kilde SSB)

sentrum. Tett på sentrum ligger

Høgskoleområdet og Mustad næringspark som er i sterk vekst. Gjøvik er også et stort

handelssted målt i omsetning. Statlige arbeidsplasser er viktige. Det er flest sysselsatte
innen sykehus og høgskole.

Vestre Toten er industrikommunen i Mjøsregionen, med over 40 % av sysselsettingen innen
denne sektoren. Innenfor aksen Kallerud – Raufoss foregår hoveddelen av verdiskapningen

innenfor kunnskapsintensiv industri i Innlandet. Raufoss er en av Norges største
industriparker med ca 40 ulike bedrifter og ca 3000 ansatte.

Østre Toten er den 6. største jordbrukskommunen i Norge. Av ca 5100 arbeidsplasser i
kommunen, er Lena det viktigste senteret med ca 1500 arbeidsplasser.
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Tre av fire av yrkesaktive innbyggere i Gran arbeider innen servicenæringen, inkludert
offentlig virksomhet (78 %), mens industri, bygg og anlegg sysselsetter 16 % av den

yrkesaktive befolkningen.

Gjøvik er den dominerende motoren i området. Gjøvik kommune har drøyt 16.000

arbeidsplasser. Av disse er om lag 10.000 dekket av arbeidstakere bosatt innenfor

kommunen. Gjøvik har en betydelig innpendling fra nabokommunene, med ca 1.700

personer fra Østre Toten og ca 1.500 fra Vestre Toten som de tyngste. Pendlingen ut fra

Gjøvik er jevnere fordelt med en betydelig utpendling til både Oslo, Lillehammer og Østre
Toten, selv om den tyngste strømmen er mot Vestre Toten.

Østre Toten

Vestre Toten

Gran

Søndre Land

Nordre Land

Samlet
sysselsatte
etter bosted

267
52
32
8
11
13

642
80
55
32
20
89

202
178
349
10 042
1 668
1 512
122
434
288

55
12
12
432
3 864
408
34
41
15

44
23
29
1 154
864
3 630
48
172
29

127
3
4
107
77
133
4 518
81
16

12
3
4
103
20
36
18
1 323
182

10
4
19
96
15
20
20
280
2 356

334 670
14 336
13 754
14 491
7 393
6 308
6 771
2 609
3 298

19 108

16 098

16 216

Hamar

Gjøvik

Bosted

Oslo

Kilde: SSB
sysselsatte 2012
Oslo
Hamar
Lillehammer
Gjøvik
522
Østre Toten
272
Vestre Toten
167
Gran
802
Søndre Land
76
Nordre Land
96
Samlet sysselsatte
etter arbeidssted 440 511

Lillehammer

Arbeidssted

5 387

6 258

6 343

1 766

2 984

Figur 5: Pendling i Gjøvikområdet

Gjøvikbanen har ca 1,4 millioner ålig reisende, og den typiske reisen på Gjøvikbanen er en

arbeidsreise. En reisevaneundersøkelse gjennomført for Gjøvikbanen i 2010 viste at 80% av
reisene som starter i Akershus er til arbeid og utdanning. For Oppland ligger tilsvarende

andel på 50%. Det dominerende reisemiddelet er bil på strekningen med en markedsandel på
nærmere 80%. Markedsandelen for buss ligger på 8%, mens toget tar ca 12% av de reisende.
Bil og busstransporten mellom Oslo og Gjøvik foregår langs rv. 4 og fv. 33. Det er ikke

gjennomgående busstilbud mellom Gjøvik og Oslo langs rv. 4 parallelt med Gjøvikbanen (tog
er prioritert). På strekningen Gjøvik – Gardermoen - Oslo kjører Timeekspressen på

kommersiell basis via fv. 33. Busstilbudet er gjennomgående dårlig mellom Gjøvik og Oslo,
og reisetider Oslo – Gjøvik med tog er per i dag ikke konkurransedyktig med privatbil.

Arealbruk

Over Lygna mot Einavollen går rv. 4 i et skogsområde med få potensielle konflikter mot

jordvern. Det samme gjelder for Gjøvikbanen mellom Jaren og Eina. Langs Einavannet til Eina
er det potensial for betydelige konflikter med jordvern i eksisterende trase for rv. 4. Her er

det også store utfordringer knyttet til mange av- og påkjøringer som må håndteres i forhold

til en eventuell utvikling av vegen.

Videre nordover mot Reinsvoll er potensialet for konflikter mindre både for jernbanen og rv.

4. Mellom Reinsvoll og Gjøvik går rv. 4 i hovedsak i en relativt ny trase som har lite konflikter
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i forhold til jordvern og annen virksomhet. Gjøvikbanen går derimot gjennom flere tett

befolkede områder, slik som Raufoss, på mye av strekningen videre mot Gjøvik.

Fra Hunndalen og inn til Gjøvik går rv. 4 sammen med fv. 33 langs Hunnselva. Rv 4. gjennom
Gjøvik fortsetter videre tett inntil Mjøsa og utgjør dermed en betydelig barriere mellom byen
og Mjøsa. Her er det også potensielt store utfordringer knyttet til fremtidig utvikling av

Gjøvik by. At Gjøvik er avskåret fra Mjøsa på grunn av jernbane og riksveg er trukket frem

som en viktig utfordring i den vedtatte areal- og transportstrategien for Gjøvik. Jernbanen

har endestopp midt i Gjøvik by. Dette kan gi utfordringer i forhold til fremtidig utvikling og
eventuell forlenging av banen, herunder en eventuell fremtidig kobling mot Dovrebanen.

Mellom Gjøvik og Mjøsbrua går rv. 4 gjennom klynger av boligbebyggelse på vestsiden av rv.
4. På denne strekningen finnes også den største konsentrasjonen av fritidsbebyggelse og

viktige friområder. Store deler av bolig- og fritidsbebyggelsen samt friområdene er betydelig

påvirket av støy og andre nærføringsulemper på grunn av trafikken på rv. 4.

Fritidsbebyggelsen og friområdene er også til dels vanskelig tilgjengelige på grunn av
riksvegen.

2.3

Samferdsel og reisemønster

2.3.1 Veg

For transport nord-sør er rv. 4 et alternativ til E6. Rv. 4 er en hovedforbindelse mellom

Vestoppland og deler av Akershus og Osloområdet. Vegen har stor regional betydning for
næringslivet og arbeidspendlere. Industrien i Raufoss har også en betydelig andel

internasjonale transporter som går via riksveg 4. Etter at den nye rv. 35 (nå E16) mellom Roa
i Lunner og Gardermoen ble åpnet høsten 2003, ble rv. 4 en enda viktigere veg. Vegen har,
og vil også i framtida ha stor lokal betydning selv om den etter hvert blir lagt utenom
tettstedene langs ruta.

Fv. 33 er hovedvegen mellom Gjøvikområdet og Valdres. Vegen er også et alternativ mellom
Gjøvik og Minnesund og videre mot Oslo og Gardermoen. Fra Valdres kan fv. 33, kombinert
med fv. 34 langs Randsfjorden, være et alternativ til E16 mellom Valdres og
Gardermoen/Oslo.

Vegtrafikk og trafikkutvikling

Trafikken på rv. 4 varierer betydelig. Den laveste trafikken på rv. 4 er mellom Amundrud
(nord for Jaren) og Eina (mellom 5.400 og 5.600 ÅDT). På denne strekningen er også

lokaltrafikken minst. Fra Eina mot Gjøvik og videre til Mjøsbrua øker trafikken til over 13.000
på enkelte strekninger i Gjøvik. Fra Gjøvik mot Mjøsbrua er trafikken mellom 10.000 og
11.000 ÅDT.

For langtrafikk på rv. 4 er E6 på østsiden av Mjøsa og E6 kombinert med fv. 33 mellom

Minnesund og Gjøvik (vestsiden av Mjøsa) alternative ruter til rv. 4. E6 vil i løpet av de neste
10 årene bygges ut til 4-felts motorveg på det meste av strekningen fra Gardermoen til

Mjøsbrua. I tillegg vil strekningen på fv. 33 utbedres og rassikres mellom Skreiberga og

Totenvika. Det er også ytterligere planer for utbedring av fv. 33 både i Akershus og Oppland.
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Fv. 33 og fv. 246 (Lena – Reinsvoll) er en viktig forbindelse for Raufossområdet og er et

alternativ til rv. 4 som gir gunstige stigningsforhold sammenlignet med rv. 4 over Lygna.
Figuren under illustrerer at rv. 4 trafikalt har to svært ulike roller. Mellom Raufoss og

Mjøsbrua er trafikken i betydelig grad av lokal art og knyttet opp mot Gjøvik by og Mjøsbyen
for øvrig. Det er relativt liten del av trafikken ved Mjøsbrua som skal forbi Gjøvik kommune.

Figur 6: Person- og godstransportstrømmer rundt Mjøsa. Kilde KVU Kolomoen - Lillehammer

Trafikksikkerhet

Tabellen under gir en strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2008-

2013 for rv. 4 mellom Jaren og Mjøsbrua. Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er

beregnet ut fra antall drepte og skadde og enhetsprisen pr. skade. Skadekostnaden pr km

gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. de strekninger der vi har mest å hente når det

JARENKRYSSET N XR32 - Lygna
Lygna – Mjøsbrua

(mill.kr/ km og år)

Registrert
skadekostnad

Drepte

Antall ulykker

ÅDT
(Kjt/døgn)

Strekning

Lengde

gjelder reduksjon i ulykker.

8 577 6 104

13

0

0,587

59 306 7 398

76

3

0,850

89

3

Figur 7: Ulykkesstatistikk. Kilde SVV

Miljø

På strekningen rv. 4 Lygna – Mjøsbrua finner man Stormyra naturreservat ved Einavollen som
er en svært viktig naturverdi. Her er det flere konflikter med biologisk mangfold. Rv. 4

avskjærer også Stormyra naturreservat fra Einafjorden. Her er det ikke mulig å løse

konflikten uten å flytte vegen.Einafjorden er en rik kulturlandskapssjø som har funksjon som
raste- og beiteområde for flere fuglearter. Einafjorden har også en verdifull bestand av

ferskvannskreps, og krepsingen her har et stort omfang. På strekningen Bråstad – Mjøsbrua,
er det potensiale for funn av kulturminner i dyrka mark. Tilsvarende gjelder for områder ved
Eina.
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2.3.2 Jernbane og trafikkutvikling

Utenom strekningen Oslo – Grefsen er Gjøvikbanen enkeltsporet. Gjøvikbanen har noe

varierende kurvatur, med stedvis krappe kurver samt dels høye verdier for stigning/fall.

Dette påvirker i stor grad hastigheten på banen, og gir økt slitasje på togmateriellet som

trafikkerer strekningen. Traseen er tilnærmet uendret siden åpningen i 1902. Strekningen
har 14 krysningsspor, 101 planoverganger (13 sikrede), 72 broer, 7 tunneler og 23
stasjoner.

Passasjerer pr. yrkesdøgn
1500
1000
500
0

Figur 8: Oversikt over stasjoner på Gjøvikbanen og antall passasjerer pr. yrkesdøgn i 2008.(Kilde NSB).
Furumo og Harestua er slått sammen til en ny holdeplass; Harestua (åpnet des 2012).

Gjøvikbanen har i dag ca. 1,4 millioner reisende i året og har i perioden 2007-2013 økt

antall reisende med 13%. Strekningskapasiteten er i dag anstrengt og mulighetene til å øke
togtilbudet begrenset. Det skyldes primært at den enkeltsporede banen har få og korte
krysningsspor, i tillegg til at den trafikkeres av togtyper med ulik hastighet og
stoppmønster.

Strekning

Kapasitetsutnyttelse

Kapasitetsutnyttelse

Oslo s - Haladal

71% - 85%

71% - 85%

Hakadal – Roa

71% - 85%

86% - 100%

Roa – Jaren

56% - 70%

56% - 70%

Jaren Gjøvik

41% - 55%

71% - 85%

– døgn

– maks time

Figur 9: Kapasitetsutnyttelse Gjøvikbanen (Kilde Jernbaneverket)

Flaskehalser med hensyn til kapasitet er: Strekningen Sandermosen – Movatn, Reinsvoll og

Roa – Hønefoss. Strekningen Roa – Gjøvik er ikke fjernstyrt og har heller ikke nok strøm til å

sette inn flere tog. Gjøvikbanen kan bare betjenes med enkle togsett på grunn av for korte
plattformer på stasjonene.

Gjøvikbanen har ellers en betydelig funksjon for godstransport mellom Oslo og Bergen.

CargoNet kjører som regel 6 godstogpar over Roa pr. døgn og togets godsandel for OsloBergen er 66%. Andelen domineres av stykkgods. Slik situasjonen er i dag, har ikke

Gjøvikbanen kapasitet til flere godstog. Banen kan heller ikke betjene godstog med lengde
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lengre enn 390 meter grunnet korte krysningsspor. Det går ingen godstog på banen nord for
Roa. Det er ytret ønske om åpning av Valdresbanen for tømmerdrift, men det er til nå ikke
funnet økonomisk lønnsomt.

Det foreligger et forstudie om modernisering av Gjøvikbanen med forlengelse til Moelv. En

ser for seg at en slik forbindelse vil knytte sammen bo- og arbeidsområdene ved Mjøsa og

bidra til en mer robust region. I tillegg vil en sammenknytning mellom banene gi mulighet
for omkjøring ved stans på Dovrebanen og en mulighet for å kjøre gods fra sør og vest og

nordover uten å belaste Osloområdet eller IC-strekningen på Dovrebanen. Det vil være viktig
i KVU-arbeidet å ikke velge løsninger som kan forhindre en fremtidig sammenkobling

mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen.

Sikkerhet

Uønsket ferdsel utgjør den største sikkerhetsrisikoen på Gjøvikbanen, og i forhold til andre
banestrekninger markerer Gjøvikbanen seg i negativ retning. Planoverganger utgjør en

sikkerhetsrisiko på jernbanenettet, og legger føringer på fremføringshastigheter og krav om
signal ved usikrede planoverganger. Pr. i dag er det 101 planoverganger på Gjøvikbanen,
hvor de fleste (85%) er på strekningen mellom Roa og Gjøvik.

Miljø

I tillegg til direkte berøring av anlegg og forbruk av areal, danner jernbanetraseen en

barriere som hindrer fri ferdsel. Gjøvikbanen går langsmed Jarenvatnet naturreservat (våtmark), Puttmyra naturreservat (myr) ved Sønsterbygrenda, og rett vest for Moelv hvor et

mulig broanløp kunne vært, ligger Steinsodden naturreservat. 13 av 23 stasjoner langs
Gjøvikbanen har vesentlige verneverdier. Gran og Gjøvik stasjoner er fredet etter
kulturminneloven.

2.3.3 Sykkel og gange

I stamnettutredningen 2014-2044 ble behovet for gang- og sykkelveger (GSV) vurdert. På

strekningen Einavoll – Mjøsbrua ble det vurdert at nær 25 km mangler et tilfredsstillende

tilbud til myke trafikanter (gående og syklende). Svært mye av tilbudet i dag skjer langs
parallelle lokalveger. Langs rv. 4 er det vurdert at GSV-nettet knyttet til skoler er

tilfredsstillende. For å utbedre rv. 4 med midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking eller

bygge ny veg vil det bli behov for et tilfredsstillende tilbud for gående og syklende langs
lokalveg eller med egen gang- sykkelveg.

I tillegg til behovene ovenfor er det også behov for å tilby et sammenhengende og attraktivt
sykkelvegnett i byer og tettsteder. Gjennom Gjøvik er det definert et sammenhengende
gang- og sykkelvegnett som alternativ til rv. 4 og flere av prosjektene er prioritert i

Handlingsprogrammet for 2014-2023. Dette må også sees i sammenheng med arbeidet
knyttet til areal- og transportplan for Gjøvik (ATP Gjøvik).

I og rundt Gjøvik har gange og sykkel et betydelig potensial. Trafikkanalysen for Gjøvik viser
at 39 % av biltrafikken i området kjører turer som er kortere enn 10 km, 26 % av biltrafikken

kjører kortere enn 5 km, og 11 % kortere enn 3 km. Målt i antall biler pr. døgn tilsvarer dette

at ca 26 000 biler kjører kortere enn 10 km, nesten 18 000 biler kortere enn 5 km, og ca 7
000 kortere enn 3 km.
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Potensialet for å få mer biltrafikk over på gange og sykkel er størst for de korte, daglige

reisene i de bynære områdene. De daglige reisene er primært arbeids- og skolereiser. Totalt

utgjør disse reisene over halvparten av alle reiser nærmest sentrum. Det er også et potensial
for å utnytte sykkel bedre som et ledd i reisekjeden med tog ved å legge til rette for dette
ved jernbanestasjonene.

2.3.4 Busstransport

Kollektivandelen i Gjøvikregionen er lav, og selve

Gjøvik er i dag en bilby. Potensialet for økt

kollektivtransport er spesielt stort i Gjøvik. En
intervjuundersøkelse viser at 2 av 3 kunne
benyttet buss til/fra jobb, samt at

kollektivtilbudet oppfattes som godt (ref Strategi

for ny byutvikling). Et hovedmål i Strategien for ny
byutvikling i Gjøvik er at «Gjøvik skal ha et

attraktivt busstilbud som kan konkurrere med
privatbilen slik at andelen som benytter buss
fordobles.»

Trafikkundersøkelsen for Gjøvik gjennomført

høsten 2013 viser at over halvparten av alle reiser
er til/fra arbeid eller til/fra skole og utdannelse.
Ca en tredjedel av alle reiser er reiselengder

mellom 5-20 km. Dette utgjør over 20 000

bilturer pr. døgn. Sett i sammenheng med inn-

og utpendling mellom Østre- og Vestre Toten

Figur 10: Ulike reisemåter i kommunene Gjøvik, Østre
Toten og Vestre Toten (Kilde: Reisevaneundersøkelser 2010 – Sintef)

og Gjøvik er potensialet for kollektivtrafikk
vurdert som stor.

Mellom Gjøvik og Oslo er jernbanen det beste kollektivalternativet for lange reiser. Jernbanen
er omtalt over. Ut over jernbanen er det kun Timesekspressen via fv. 33 og Gardermoen som

har et ekspressbusstilbud mellom KVU-området og Oslo. I Mjøsbyområdet er det

halvtimesavganger med buss mellom Gjøvik og Lillehammer. Som pendlermatrisen (figur 4)
viser, er det også her de fleste pendler. Nærmere 1000 personer har arbeidsplassen i en av
bykommunene og bostedet i en annen. Mellom Gjøvik og Hamar er det timesavganger. Her

er det mindre enn halvparten som har arbeidssted og bosted i hvert sitt sted. Utover dette
går Opplandstrafikks langruter mellom Gjøvik og Hadeland 4 ganger daglig og mellom

Gjøvik og Dokka/Fagernes 8 ganger daglig. Ut fra trafikkmengdene mellom Mjøsbyene og

trafikkundersøkelsen av 2013, er det trulig et vesentlig potensial for mer kollektivtrafikk
knyttet til langrutene mellom Mjøsbyene.

12

Utfordringer for KVU - rv. 4 Lygna - Mjøsbrua

2.3.5 Flytransport

I forbindelse med transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det
utarbeidet en egen rapport om flyplasstruktur. Anbefalingene fra denne ble tatt inn i

etatenes planforslag for NTP 2014-2023, der følgende er sagt om Fagernes lufthavn:

På bakgrunn av lav tidsgevinst ved å reise med fly sammenliknet med buss- og
biltransport, svært store tilskudd per passasjer på Fagernes Lufthavn og nærheten til
Gardermoen lufthavn, anbefales det at man i samråd med lokale myndigheter
vurderer lufthavnens framtidige rolle.
På bakgrunn av dette ble det laget en utredning i 2012, «Framtidsmulighetene for Fagernes

lufthavn». I anbefalingen fra arbeidet heter det at:

Styringsgruppa anbefaler derfor et samarbeid om trafikkskapende arbeid i de
nærmeste årene, spesielt med tanke på utenlands charter. Dersom dette arbeidet ikke
fører til at regionen etablerer seg som et fast chartermål med anslagvis 15-20 000
passasjerer kommet + reist innen rullering av neste NTP, bør Fagernes lufthavn inngå
i en vurdering av lufthavnstrukturen i forkant. Denne vurderingen bør starte opp i
2020.
I denne rapporten heter det også at selv med relativt optimistiske forutsetninger for

trafikkveksten til/fra Valdres vil passasjertallet på ruteflyet neppe overstige 4-5000 i 2030

med dagens markedsandel. I NTP (2014-2023) heter det at «Fagernes lufthavns framtidige

rolle anbefales vurdert i samråd med lokale myndigheter.»

3. Utfordringer
3.1

Nasjonalt perspektiv

Nasjonale interesser eller normative behov har utgangspunkt i viktige nasjonale mål og
føringer. Mange av de samme behovene finnes også i lokale/regionale dokumenter og
vedtak og interessentgruppers behov.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan 2014 – 2023 vedtatt følgende overordnede
mål for transportsektoren:

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
Nasjonal transportplan 2014 – 2023 har hovedmålsettinger innenfor framkommelighet og
reduserte avstandskostnader, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Regjeringen
viser til at det nasjonale transportnettet binder ulike deler av landet sammen og bidrar til

god tilknytning til det utenlandske transportnettet. Transportnettet, og da særlig vegnettet,
har også en viktig regional funksjon.

Strekningen Lygna – Mjøsbrua har svært ulike utfordringer og de ulike nasjonale målene vil
derfor naturlig måtte vektlegges ulikt. Samordnet areal- og transportplanlegging er en

forutsetning for et mer effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem (NTP
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2014-23). Dette gjelder særlig for området i og rundt Gjøvik by. Perspektivet knyttet til å

dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling vil være viktig på
strekningen sør for Gjøvik.

Statens vegvesen er en sentral aktør i oppfølgingen av nasjonal transportpolitikk i byene og
skal bistå byene med helhetlig virkemiddelbruk for blant annet å følge opp klimaforliket
gjennom å begrense personbilbruken og øke bruken av miljøvennlige transportformer.
Strategien for rv. 4 Gjelleråsen – Roa frem mot 2030 er lagt gjennom Regjeringens

behandling av Prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal. Det er slått fast at det er konsept 3

(kollektiv) som skal legges til grunn for strekningene Gjelleråsen – Hakadals verk og Konsept

Trafikksikkerhet som skal legges til grunn for strekningen Hakadals verk – Roa. Utvikling av

vegen forutsettes å skje i eksisterende trasé. Tidsperspektivet i Regjeringens behandling av

«Prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal» er 2030. I et lengre perspektiv kan det være aktuelt å
vurdere en omlegging av rv. 4 forbi Rotnes.

Det ble i 2007 utarbeidet KVU for strekningen Kolomoen – Lillehammer (Mjøsregionen) og

Lillehammer – Otta. På bakgrunn av denne vedtok Regjeringen at det for Mjøsregionen skal
legges til grunn 4-felts motorveg i eksisterende trasé fra Kolomoen til Moelv/Biri og

midtdeler videre til Lillehammer. På lengre sikt bør også strekningen Biri-Vingrom bygges ut

til 4-feltsveg med midtrekkverk. I KVUen ble det også gjort en partiell analyse av en kobling

mellom Dovrebanen og Gjøvikbanen. Det ble konkludert med at en sammenkobling av

Gjøvikbanen og Dovrebanen gjør jernbanesystemet mer fleksibelt og åpner for nye

muligheter for både gods- og persontog, men at investeringskostnadene var så store at
tiltaket ikke ble anbefalt.

3.2

Regionalt perspektiv

Oppland fylkeskommune vedtok i 2012 en regional planstrategi. Når det gjelder Samferdsel,

er det spesielt pekt på mulighetene for rask og effektiv transport mellom arbeidsmarkedene
i Lillehammer, Gjøvik og Hamar og mellom Oppland og Stor-Oslo, økt satsing på

kollektivtilbud mellom/til regionsentra og jernbanesatsing - dobbeltspor Oslo-Lillehammer

og sammenkobling Gjøvikbanen-Dovrebanen.

Fylkestinget i Oppland ga i møte 19. juni 2012 sin uttalelse til høringen av Nasjonal

transportplan 2014-2023. Noen av de momentene Fylkestinget trakk frem som er særlig
relevante for en KVU for rv. 4 Lygna – Mjøsbrua var:
•

Fylkestinget mener at Gjøvikbanen må inngå som en del av IC-området og bygges ut

med nødvendig kapasitet som sikrer 1-timesfrekvens.
•

Fylkestinget ber om at sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og
vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for

godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. Det må videre

iverksettes et planarbeid med tanke på bygging som øker togkapasiteten OsloNittedal-Hadeland, og som ivaretar økt godstransport på Bergensbanen over
Hadeland.
•

Strekningen Hunndalen – Mjøsbrua ses i sammenheng med utbyggingen av E6 og

bygges ut til 4-felts veg innen 2023.
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•

Fylkestinget forutsetter at de regionale flyplassene på Røros og Fagernes sikres og
videreutvikles.

Regionrådet i Gjøvikregionen har også gitt et høringsinnspill til NTP. Noen viktige momenter
i forhold til KVU Mjøsbrua – Lygna er:
•

I Strategisk plan for Gjøvikregionen 2012-15 synliggjør regionrådet viktigheten av å

legge til rette for at kommunene i Gjøvikregionen tar sin del av befolkningsveksten
som vil komme i Oslo- og Akershusregionen. Dette er bare mulig dersom veg og

jernbaneforbindelser i - og til og fra regionen forbedres vesentlig.

•

Rv. 4 er den sentrale trafikkåren fra Vest-Oppland til Oslo og er av avgjørende

betydning for næringsliv og befolkning på Hadeland og i Gjøvikregionen, med

produksjonsbedriftene på Raufoss og Gjøvik som de viktigste brukerne. Også for

Land og deler av Valdres er rv. 4 viktig. Nåværende veg tilfredsstiller på ingen måte

næringslivets og befolkningens krav til framkommelighet og sikkerhet.
•

Skal Gjøvikregionen kunne ta sin del av befolkningsveksten I Oslo- og

Akershusområdet og bli en del av et flerkjernet Østland, forutsetter det en betydelig
opprusting og utbygging av Gjøvikbanen, samt at banestrekningen knyttes til det

øvrige banenettet gjennom «Mjøsbanen» som knytter Gjøvikbanen og Dovrebanen
sammen.

Både regionrådet for Hadeland og Lillehammeregionen har avgitt likelydende uttalelser.

3.3

Lokale perspektiv

For Gjøvik er det vedtatt en Strategi for ny byutvikling – samordnet areal- og

transportstrategi for Gjøvik. Denne er resultatet av et samarbeid mellom Gjøvik kommune,
Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet gjennom foreningen «Byen vår
Gjøvik» og er forankret hos deltakerne. Hovedmålet er å bidra til å gjøre Gjøvik til en

attraktiv og bærekraftig by ved Mjøsas bredd basert på virkemidler innen areal- og

transportsektoren. Strategien inneholder bl.a. kort, mellomlange og langsiktige målsettinger
for utvikling av trafikkløsninger i og omkring Gjøvik. I samarbeidsavtalen er det også vist til
at 4-trinnsmetodikken skal følges for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av veg- og

transportsystemet. Samarbeidet bygger på en 5-årig samarbeidsavtale, der man i 2014 er

inne i avtalens 3. år.

3.4

Hva er hovedutfordringene i analyseområdet?

Foreløpig har vi vurdert to sentrale behov som er viktige for tiltak på det overordnede

transportnettet i området. Dette henger nært sammen med utfordringene som det er pekt på

fra ulike nivå (se over).

Gjøvik skal være en attraktiv og bærekraftig by ved Mjøsas bredd

Behovet for en fremtidig utvikling av vegnettet i og rundt Gjøvik som bygger opp under

målsettingen om at Gjøvik skal være en attraktiv by i en konkurransedyktig region vil være
sentralt i KVUen. Trafikkanalyse fra Gjøvik sentrum (ref. Asplan Viak 2009), viser at det vil

være en vesentlig kapasitetsbegrensning på flere sentrale kryss i og rundt byen i 2020. Det
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er i dag vesentlig ettermiddagsrush for deler av hovedvegnettet knyttet til rv. 4 og fv.33 i

Gjøvik. Videre er det betydelige forsinkelser knyttet til buss ut av sentrum i rush for fv.33.

For Gjøvik er det et prosjektutløsende behov å avklare prinsippene for en utvikling av
hovedvegsystemet og jernbanen i og gjennom Gjøvik by på kort og lang sikt. Her bør

utviklingen av både rv. 4 og fv. 33 vurderes samlet. Også den fremtidige utvikling av

jernbanen er viktig å avklare i forhold til Gjøviks fremtidige utvikling. Den fremtidige

utviklingen vil gi premisser for hvordan Gjøvik by kan utvikle seg både på kort og lang sikt.

Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling

Behovet for en trafikksikker veg i tråd med nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde i

trafikken sammen med næringslivets behov for et pålitelig, effektivt og sikkert

transportsystem som bidrar til en konkurransedyktig region er en sentral utfordring i forhold
til fremtidig utvikling av rv. 4.

Med overordnede målsettinger om et miljøvennlig og fremtidsrettet transportsystem er den
dårlige standarden på Gjøvikbanen og et eventuelt fremtidig behov for kobling mellom

Gjøvikbanen og Dovrebanen sentralt. For gods går dette på å legge til rette for at mer gods
kan transporteres på bane både på Gjøvikbanen, mellom Bergensbanen og

Kongsvingerbanen (tømmer) og som et alternativ til Dovrebanen til og gjennom Oslo. For
persontransport er det i hovedsak reisetid og frekvens som er utfordringen.

På kort sikt er det viktig å få avklart hvordan rv.4 skal utvikles mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

På litt lengre sikt er det behov for en tilsvarende avklaring knyttet til rv. 4 gjennom Gjøvik og
utviklingen av rv. 4 fra Reinsvoll og sørover. De to siste vurderingene krever at også rollen

og løsningene for fv. 33 vurderes. Den fremtidige løsningen for jernbanen vil kunne påvirke
løsningene for rv. 4 både på kort og lang sikt på hele strekningen Mjøsbrua – Jaren.

Samlet tilsiser dette et prosjektutløsende behov å avklare hvordan behovet for et pålitelig,
effektivt og miljøvennlig transportsystem kan utvikles på kort og lengre sikt.

4. Forslag til samfunnsmål

Over er det foreslått to ulike prosjektutløsende behov. Felles for begge er behovet for å se
på den langsiktige rollen til Gjøvikbanen og i hvilken grad dette vil påvirke løsningene for
utvikling av rv. 4.

For rv. 4 som transportåre mellom Gjøvik/Raufoss og Lygna/Jaren er det sentrale på lang

sikt å avklare om den fremtidige rollen til jernbanen legger føringer for utviklingen på kort

og lang sikt. Her er det overordnede en løsning for transportsystemet som bidrar positivt for

næringslivets utvikling og samtidig er trafikksikker. Jernbanens løsning kan også gi et

transportsystem som samlet er mer miljøvennlig, men her må gevinsten vurderes i et større
område enn den lokale virkningen for næringslivet. En kobling mellom Gjøvikbanen og
Dovrebanen vil gi en systemendring for hele jernbanen på Østlandet.
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For Gjøvik by er det mest sentrale å avklare hvordan byen kan utvikle seg til å nå

målsettingen om en attraktiv og bærekraftig by ved Mjøsas bredd. Her er jernbanens rolle

viktig i forhold til om de kan komme til å legge føringer for eventuelle fremtidige traseer og

om dette overhodet er noe det skal legges vekt på. Utviklingen av Gjøvik er også avhengig av

hvordan traseen til rv. 4 og fv. 33 skal være både på kort og lang sikt.

På bakgrunn av dette foreslås en todeling av samfunnsmålet for KVUen:
1. Transportsystemet for gods skal utvikles for økt effektivitet og trafikksikkerhet.

2. Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i
en mer miljøvennlig retning.

5. Avgrensning av oppgaven tematisk og geografisk
5.1

Metode

Foruten det som er beskrevet ovenfor vil det for persontrafikk gjennomføres

trafikkberegninger med bruk av Regional transportmodell (RTM). Samfunnsøkonomiske
beregninger vil gjennomføres med programmet EFFEKT og trafikantnyttemodulen og

kollektivmodulen i RTM. De ikke prissatte virkningene vil vurderes i henhold til håndbok
140, Konsekvensanalyser.

I området er det allerede i gang arbeid som gir grunnlag for kvalitetssikring og kalibrering av
trafikkmodellen. Det er generelt gjort mye trafikkanalysearbeid i området knyttet til større
vegprosjekt.

For vurderinger av gang- og sykkeltiltak og kollektivtiltak er det gjort et omfattende arbeid i
Gjøvikområdet. Vi vil basere oss på dette arbeidet og eventuelt bygge videre på det som er
gjort.

Det er også aktuelt å gjennomføre utredninger av regionale virkninger av regionforstørrelse.
Dette temaet er blitt mer aktuelt i flere nyere KVUer. Utviklingen av Mjøsbyen gjør dette
spesielt aktuelt.

I KVU foreslås å benytte en løsnings- eller konsepttankegang basert på 4-trinnsmettodikken

(beskrevet under). I samarbeidsavtalen om areal- og transportutviklingen i Gjøvik by er det

også lagt til grunn at utviklingen av veg- og trafikksystemet skal følge denne metodikken.
1.

Virkemidler som kan redusere transportbehovet og endre reisemiddelvalg

3.

Mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur

2.
4.

Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksisterende infrastruktur
Større utbygging av eksisterende og ny infrastruktur
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5.2

Geografisk avgrensing

I bestillingen er det vist til strekningen rv. 4 Lygna – Mjøsbrua. Vi er samtidig bedt om å

vurdere om det bør foretas en bredere regional innfallsvinkel som også fanger opp andre
transportformer slik som Fagernes lufthavn, Gjøvikbanen og andre vegforbindelser i
regionen.

Vi foreslår at KVUen geografisk avgrenses til å omfatte rv. 4 Mjøsbrua – Jaren inkludert
kobling Gjøvikbanen – Dovrebanen og fv. 33 Gjøvik – Minnesund. Den geografiske

avgrensingen blir da som i figur 8.

Figur 11: Forslag til geografisk avgrensing

Avgrensingen sørover foreslås avgrenset mot Jaren i stedet for Lygna. Det er ved Jaren

jernbanen møter rv. 4 nordfra. Det er også ved Jaren det vil være aktuelt å ha en avgrensing
dersom det blir aktuelt med konsept for utviklingen av rv. 4 som skal unngå

høydeforskjellen over Lygna. Vi mener dette er en relativt naturlig og uproblematisk
utvidelse som passer bedre til en konseptvalgsutredning.

Vi foreslår å inkludere fv. 33 i arbeidet fordi denne vegen fremstår som et reelt alternativ for
den transporten som skal mot Oslo og særlig til Alnabru. Fv. 33 møter E6 ved Minnesund.
Vegen har betydelig mindre høydeforskjeller enn rv. 4, men er litt lengre mot Oslo. Vegen

har samtidig høyere fartsgrenser og flere strekninger utbedres eller planlegges utbedret. Å

inkludere fv. 33 gir muligheten for å fange opp gode konsept for næringslivet i området. Fv.

33 er også den vegen som har størst trafikk inn mot Gjøvik. Som pendlermatrisen har vist er
det en betydelig innpendling fra Østre Toten. Når fremtidige trafikkløsninger for Gjøvik by
skal utredes må fv. 33 også fanges opp. Denne møter i dag rv. 4 midt i sentrum.
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Nordover mener vi det på vegsiden er naturlig å ha en avgrensing ved Mjøsbrua slik det er
lagt opp til i KVU-bestillingen. Ved Mjøsbrua møter rv. 4 E6 som har en annen og mer

landsdekkende rolle enn rv. 4. E6 er også behandlet i en tidligere KVU.

Med sikte på å fange opp vurderinger rundt en kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen,
anbefaler vi at det for jernbanen legges opp til en avgrensing nordover mot Moelv. Dette gir
mulighet for å vurdere jernbanens fremtidige rolle her.

I bestillingen for KVUen er vi bedt om å vurdere en mer utvidet avgrensing også mot E16 og

Valdres. Fra Valdres kan fv. 33, kombinert med fv. 34 langs Randsfjorden, være et alternativ
til E16 mellom Valdres og Gardermoen/Oslo. Vi anser imidlertid dette ikke å være relevant
for vurderingen av rv. 4 mellom Lygna og Mjøsbrua. Fv. 34 møter rv. 4 ved Jaren og det er
ikke et naturlig alternativ å benytte hele eller deler av rv. 4 mellom Lygna og Mjøsbrua for

transport mellom Valdres og Gardermoen/Oslo. Trafikken som passerer Fagernes i retning

Oslo og Gardermoen velger i all hovedsak E16 hele vegen, enten via Jevnaker mot

Gardermoen eller via Sandvika mot Oslo. Langs begge disse strekningene er det i NTP lagt
inn midler til nye prosjekt som vil styrke disse vegvalgene. I tillegg utbedres E16 mellom
Bjørgo og Fønhus som også vil styrke rollen til E16.

5.3

Tematisk og funksjonell avgrensing

Når det gjelder den tematiske avgrensingen så anbefaler vi at jernbanen inkluderes. Dette
gjelder ikke bare dagens Gjøvikbane, men også koblingen mellom Dovrebanen og

Gjøvikbanen. En eventuell kobling ligger antagelig langt frem i tid. Vi mener likevel det er
viktig at dette tas med, slik at det ikke konkluderes på konsept som legger unødige

beskrankinger på en eventuell fremtidig utvikling av jernbanen uten at dette er tilstrekkelig
godt vurdert.

Rutetrafikken over Fagernes lufthavn er liten. Alternativet til person og godstransport
mellom Fagernes lufthavn og Oslo/Gardermoen er E16. Vi kan ikke se at utviklingen i
trafikken over flyplassen har noen spesiell betydning for utviklingen av rv. 4 eller
tilgrensende veger. Vi finner det derfor ikke naturlig å ta dette med i KVUen.

Når det gjelder den funksjonelle avgrensing av jernbanen så bør den være Oslo-Trondheim.

En konsekvens av dette er at det må gjøres kvalitative vurderinger av effekten på andre deler
av banenettet, f.eks strekningen Alnabru-Lillestrøm-Eidsvoll-Moelv og Rørosbanen. Det bør

også grovt redegjøres for tiltak utenfor den geografiske avgrensingen som kan ta ut

mernytte av konseptet.

En funksjonell avgrensing for veg vil tilsvarende kunne fange opp rv. 4s rolle i forhold til

sentrale målpunkter utenfor den geografiske avgrensingen, slik som Oslo lufthavn og Oslo
havn. Influensområdet er dermed betydelig større enn den geografiske avgrensingen.
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6. Prosjektorganisasjon

Figuren under viser en skisse for organiseringen av prosjektet. Organiseringen bør ivareta
behovet for regional og lokal involvering i tilstrekkelig grad.

Figur 12: Utkast organisasjonskart

I bestillingen fra Samferdselsdepartementet er det bedt om at Statens vegvesen tar ansvaret

for utredningen. Statens vegvesen Region øst står som prosjekteier og leder styringsgruppa.
I tillegg deltar Vegdirektoratet og Jernbaneverket i styringsgruppa. Styringsgruppa skal fatte
beslutninger etter hvert som analyser blir lagt frem av prosjektgruppa. Styringsgruppa har

ansvaret for den endelige anbefalingen på valg av konsept og å sikre tilstrekkelige ressurser
til at prosjektet kan gjennomføres i tråd med planen.

Prosjektgruppa har ansvar for gjennomføring av utredningsarbeid i tråd med prosjektplanen

og krav/retningslinjer for KVU-arbeidet. I tillegg vil prosjektgruppa ha ansvar for å legge til
rette for den lokale involveringen. Prosjektgruppa består av ansatte i Statens vegvesen og

Jernbaneverket. Det er valgt å ha en relativt liten prosjektgruppe som i stor grad må dra
nytte av interne ressurser i de ulike etatene og eksterne konsulenter gjennom ulike
arbeidsgrupper/ressursgrupper som vil opprettes undervegs i prosjektet.

Det foreslås å opprette en administrativ kontaktgruppe som prosjektgruppa relativt hyppig

kan ha dialog med. Det er ønskelig at denne gruppen består av administrativt utpekte
personer fra de mest berørte kommuner og fylkeskommunen. Hensikten med denne

organiseringen er å kunne få innspill og synspunkt fortløpende i prosessen. Denne gruppa
vil også være et bindeledd mot øvrige aktiviteter som skjer i kommunene. Det kan være

aktuelt med møter i denne gruppen annenhver måned eller hyppigere. Møtene vil i hovedsak

legges til Gjøvik.

Referansegruppa vil være en bredt sammensatt gruppe som vil ha mulighet til å komme med
innspill til utredningen ved ulike milepæler i arbeidet. Referansegruppa skal sikre dialog og
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medvirkning i utredningsarbeidet og bidra til økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget.

Prosjektgruppa skal ved sentrale milepæler legge frem arbeidet for referansegruppa. Det må
vurderes om referansegruppa skal ta utgangspunkt i noen av de organene som i dag
eksisterer knyttet opp mot rv. 4. Vi ser for oss 2-4 møter i referansegruppa i året.

Verkstedet er en del av metodikken knyttet til Konseptvalgutredningene. Her blir et bredt

utvalg aktører invitert til å bidra til både situasjonsbeskrivelsen, beskrivelsen av

utfordringene, målsettingene og de aktuelle tilnærmingene. Hensikten med verkstedene er å
få en interaktiv prosess der de ulike deltakerne kan reagere på hverandres innspill
undervegs. Det tas sikte på et verksted i november 2014.

7. Innspill fra lokale myndigheter

Et utkast til utfordringsnotat ble 1. juli sendt til de berørte kommunene og fylkeskommunen
for innspill med frist 22. august. Innspillene er vedlagt. Dette utfordringsnotatet er

bearbeidet noe i forhold til innspillene. Hovedtrekkene i innspillene er omtalt under.
Oppland fylkeskommune
Fylkesrådmannen er i hovedsak enig i de vurderingene og beskrivelsene som er presentert i
utfordringsnotatet. Videre peker Oppland på at utfordringsnotatet ikke vurderer

vegforbindelsen til Oslo lufthavn og Oslo havn og forutsetter at dette blir drøftet i KVUen.
Oppland mener persontransporten på jernbane må løftes mer frem og at en avklaring av

Gjøvikbanens framtidige standard i eksisterende trase er et klart prosjektutløsende behov.
Oppland mener videre at det skisserte samfunnsmålet kan slås sammen til ett. Oppland

fylkeskommune mener videre det er problematisk at deltakelse fra en regional aktør som
fylkeskommunen ikke forankres sterkere i prosjektorganisasjonen all den tid KVUen også

omhandler flere områder der kommunene og fylkeskommunene har interesser og ansvar,
slik som fv. 33.

Gjøvik kommune
Gjøvik kommune mener samfunnsmålet er for smalt og at det bør inn ett samfunnsmål som
tar opp rv. 4 sin betydning i nasjonal sammenheng som alternativ rute sør-nord(vest) på

indre Østlandet. Dette både for persontransport og godstransport. Gjøvik understreker at
jernbane er viktig å inkludere, men peker på at det for Gjøvik er viktigere med god

forbindelse mot Oslo enn nordover mot Lillehammer. Gjøvik har som mål å bli mere BY og en
tilrettelegging for og utvikling av arbeidsplasser og bedrifter i den viktige næringsaksen

Gjøvik – Raufoss er derfor viktig. Byutvikling gjør det også viktig med løsninger som sikrer

bysentrum bedre Mjøskontak. Gjøvik støtter en geografisk avgrensing som tar med fv. 33
som knytter Gjøvik til E6 og videre mot Gardermoen.
Vestre Toten

Kommunen slutter seg til hovedbildet som beskrives i notatet, men ønsker at enkelte aspekt

framheves bedre. Spesielt gjelder dette å få fremhevet regionens innovative industri og gode
forskningsmiljøer. Dette gjelder både lokalt/regionalt som arbeidsmarked, og nasjonalt som
utviklingsarena for nye industriarbeidsplasser i Norge. Kommunen ønsker at betydningen av
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gode transportløsninger for produkter fra Raufoss næringspark blir tydeligere fremhevet i

notatet. Vestre Toten peker også på at industrien er i konstant beredskap med hensyn til nye
miljøkrav fra kunder og at godstransport på bane derfor må fremheves. Persontransporten
må fremheves som nødvendig for bo-regionens attraktivitet.
Gran
Gran kommune støtter at konseptvalgutredningen tar med seg jernbanen som et viktig

transportmiddel. Utbedring av Gjøvikbanen og sammenkobling med Dovrebanen, vil kunne

redusere/forsinke trafikkøkningen på rv.4. Gran kommune er opptatt av at det også utvikles

konsept som har lavere investeringsnivå og kortere tidshorisont, slik som forsterket

kapasitet på Gjøvikbanen mellom Jaren og Gjøvik, noe som gjør det mulig å pendle med tog
fra Hadeland til Gjøvik. På lang sikt bør det utredes om høydeutfordringene over Lygna kan

løses ved en trase for rv. 4 langs eksisterende jernbanelinje mellom Jaren og Eina, eventuelt
om en ny felles korridor for veg og jernbane bør utredes. Gran kommune vil imidlertid også
minne om at det planlegges en betydelig utvikling i Lygnaområdet.

8. Framdrift

Vi tar sikte på at Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles i løpet av 2015. For øvrig er
forslag til sentrale milepæler:

Utfordringsnotat
•
•
•
•
•
•
•

Organisering av prosjektet og oppstart av arbeid med Utfordringsnotat, 1. mai.2014
Møte med lokale myndigheter, orientering 3. juni

Møte Styringsgruppa 19. juni

Utsendelse av skisse til utfordringsdokument for kommentarer og innspill ca. 1. juli
Styringsgruppa behandler endelig utkast i august
Sendes Vegdirektoratet primo september

Sendes Samferdselsdepartementet medio september

Konseptvalgutredningen
•
•
•
•
•
•
•

Mandat fra SD høsten 2014

Mulighetsstudie, november 2014

KVU verksted, november 2014

Endelig fastsettelse av samfunnsmål, februar 2015
Konseptutarbeidelse, våren 2015

Kostnadsvurderinger og nyttevurderinger, august 2015

Ferdigstillelse KVU, behandling i Styringsgruppa, november 2015
o

Oversendelse Vegdirektoratet
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Figur 13: Skisse til fremdriftsplan
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Innspill fra Oppland fylkeskommune
Vedlegg 2: Innspill fra Gjøvik kommune
Vedlegg 3: Innspill fra Vestre Toten kommune
Vedlegg 4: Innspill fra Gran kommune

24

Statens vegvesen
Region øst
Strategi-, veg og transportavdelingen
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

