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FORORD 
Statens vegvesen Region øst utarbeidet reguleringsplan for Rv. 4 Roa-Gran grense i 2013-2015. 

Planen ble vedtatt av kommunestyrene i Lunner og Gran den 19.2.2015. 

 

Etter dette har finansieringssituasjonen, gjennom bompengesak og Stortingets vedtak av ny Nasjonal 

Transportplan (NTP), gjort det nødvendig for Statens vegvesen å bygge en lengre strekning på rv. 4 Hadeland 

enn tidligere forutsatt. 

Som følge av dette er Statens vegvesen nå pålagt å bygge 3 delstrekninger av rv. 4 på Hadeland:  

1. Roa-Gran grense i Lunner 

2. Sandvoll-Amundrud i Gran 

3. Almenningsdelet-Lygnebakken i Gran (Lygna). 

Denne situasjonen har gjort det nødvendig å foreta kostnadsreduserende tiltak på de tidligere planlagte 

strekningene nr 1 og 2, Roa-Gran grense og Sandvoll-Amundrud. 

I tillegg til dette har gjennomført grunnervervsprosess på Roa-Gran grense medført at behovet for 

adkomstveger er endret gjennom at en del eiendommer er innløst / revet og derfor ikke har behov for 

adkomst, samtidig som adkomst til andre eiendommer kan løses på andre måter enn i opprinnelig 

reguleringsplan. 

På bakgrunn av dette er det gjennomført en prosess med å finne mer rasjonelle og mindre kostnadskrevende 

løsninger for adkomst til noen eiendommer. 

I hovedtrekk innebærer dette at 2 planlagte bruer over ny rv. 4 utgår og at en lengre adkomstveg langs ny rv. 4 

foreslås tatt ut av planen og erstattes av adkomstveger med tilknytning til hhv. fylkesveg 14 og kommunal veg 

Flågenvegen. 

Disse tiltakene medfører behov for endring av gjeldende reguleringsplan. 

På samme måte som ved gjeldende plan er det avtalt med Lunner kommune at Statens vegvesen etter plan- og 

bygningslovens § 3-7 overtar de oppgavene planadministrasjonen i kommunen normalt har med å organisere 

planarbeidet og utarbeide planforslag. Dette innebærer at Statens vegvesen har utarbeidet forslaget til 

planendring og legger dette ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge vegenes beliggenhet og utforming. Det framgår av planen 

hvilke arealer som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til midlertidige og permanente 

rådighetsinnskrenkninger. Forslaget til reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av teknisk detaljplan der 

utformingen av veganlegget er prosjektert i detalj. 

Til gjeldende plan foreligger en komplett planbeskrivelse som omtaler alle forhold og virkninger av gjeldende 

plan, også basert på konsekvensutredning og kommunedelplan. Hovedtrekkene i gjeldende plan endres ikke. 

Dette notatet beskriver de forhold som foreslås endret i forhold til gjeldende plan og virkningene av disse.  
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1 PLANPROSESSEN 
 

Oppstart 

Planinitiativ ift endringene ble oversendt Lunner kommune den 14.8.2018. 

Formelt oppstartsmøte med Lunner kommune ble holdt den 23.8. 

Det er avtalt med Lunner kommune at Statens vegvesen i henhold til plan og bygningslovens § 3-7 utarbeider 

og legger forslaget til reguleringsendringer ut til offentlig ettersyn. 

Informasjonsmøte for berørte grunneiere bla avholdt den 25.9.2018 på Statens vegvesens anleggsrigg på Roa. 

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanen ble varslet i avisen Hadeland og på Statens 

vegvesen sine hjemmesider den 3.10.2018. Samtidig ble berørte grunneiere ut fra tilgjengelige oversikter, samt 

aktuelle offentlige etater underrettet skriftlig.  

Det ble avholdt arbeidsmøte med Lunner kommune den 4.12.2018 der de konkrete forslag til endringer ble 

gjennomgått, samt nye informasjonsmøter hos Statens vegvesen på Roa (åpen kontordag) for berørte 

grunneiere 18. og 19.12.2018. 

 

Utarbeidelse 

Planarbeidet er styrt av Statens vegvesen Region øst der Therese Høy er prosjektleder og Ole Kristian Haug er 

planprosessleder for denne reguleringsplanen. 

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS ved Vegard Sagbakken og Tor Christensen. 

Det har vært et nært samarbeid med Lunner kommune med Ingun Bjørgli Juul-Hansen som kontaktperson. 

Siden hele området er regulert tidligere er det ikke utført nye undersøkelser ift. kulturminner. 

 

Offentlig ettersyn 

Statens vegvesen Region øst legger i samarbeid med Lunner kommune forslag til endring av reguleringsplan ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10. 

Endringsforslaget er tilgjengelig på nettsiden: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland, på 

rådhuset i Lunner kommune, Statens vegvesen sin anleggsrigg på Roa, samt på kommunens nettsider.  

Frist for å komme med skriftlige kommentarer er 11. mars 2019. 

 

Høringsuttalelser og merknader kan sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 

2605 Lillehammer, eller på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no.  

Forsendelsen må merkes med saksnummer: 18/213506. 
 

Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til: 

 

Statens vegvesen  

ved Ole Kristian Haug 

ok.haug@vegvesen.no  
Tlf: 61 13 72 63 / 950 67 830 
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Behandling av innkomne merknader 

Etter høringsperioden vil de enkelte innkomne merknader bli oppsummert og kommentert i eget notat om 

merknadsbehandlingen, der Statens vegvesen sine forslag til behandling av merknadene blir beskrevet, med 

aktuelle justeringer av planen der merknader foreslås tatt til følge. 

 

Sluttbehandling 

Vurdering av innkomne merknader og planforslaget inkludert eventuelle endringer oversendes til Lunner 

kommune for behandling i planutvalget og endelig vedtak i kommunestyret. 
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2 BESKRIVELSE AV PLANLAGTE ENDRINGER 
I det følgende beskrives det som foreslås endret i forhold til gjeldende plan. Utformingen og linjeføringen for 

selve rv. 4 endres ikke. 

 

2.1 Ny adkomstveg ved Sand 

2.1.1 Generell beskrivelse 

Flere eiendommer øst for ny rv. 4 i området er innløst og revet gjennom grunnervervsprosessen. Det er derfor 

ikke lenger behov for en langsgående adkomstveg på østsiden av ny rv. 4 nord for planlagt Sandstad. En står da 

igjen med behovet for adkomst til de gjenværende eiendommene som er løst via Sandstad bru i gjeldende plan 

(41/1, 41/22 og 58/2). En er derfor kommet fram til at adkomst til disse bør løses sammen med en utbedret 

adkomst til eiendommene ved Møllevegen lenger sør (56/121, 56/232, 56/251, 56/252, 56/267, 56/283, 59/61, 

59/65 og 59/197). Disse har i dag adkomst via fv. 14, som anses ikke tilfredsstillende ift bl.a. siktforhold mot 

fylkesvegen. En foreslår derfor en løsning med felles adkomstveg for alle disse eiendommene med adkomst fra 

ny avkjørsel fra fv. 14. Dette medfører i prinsippet følgende endringer i reguleringsplanen: 

 
Gjeldende plan 

(1) Adkomstveg fra gammel rv. 4 inkludert regulert Sandstad bru over ny rv. 4 utgår. 

(2) Adkomstveg langs østsiden av ny rv. 4 utgår. 

 
Forslag til endring 

(3) Ovennevnte erstattes av ny adkomstveg fra fv. 14 i sør.  

I tillegg til dette er midlertidig rigg/anleggsområde på eiendommen 41/1 redusert (4) og midlertidig 

anleggsområde på formål BS, SE2 og SE3 lagt til (5).  

1 

2 2 

3 

3 

4 

5 
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2.1.2 Standard på ny adkomst 

 
Plan og profil av ny adkomstløsning  

Ny felles adkomstveg er planlagt med normalbredde 5,0 m pluss breddeutvidelse for vogntog i kurver. Dette 

tilsvarer større bredde enn Vegnormalenes krav til lokalveg (Standardklasse L2 Øvrige lokalveger i Statens 

vegvesens håndbok N100), samt Veiklasse 1og 2 etter Normaler for landbruksveger fra Landbruks- og 

Matdepartementet. Største stigning er satt til 10 % på korte strekninger under 60m, iht sistnevnte normal.  

 

2.1.3 Reguleringsformål og bestemmelser.  

Adkomstvegen reguleres til felles adkomstveg for de ovennevnte eiendommene, med bestemmelser om ansvar 

for vedlikehold etter Veglovens kap. VII. 

Arealene som i gjeldende plan er regulert til de adkomstveger med tilliggende skråningsarealer som utgår 

foreslås omregulert til landbruksformål. 

 

2.1.4 Virkninger av endringene 

En kan ikke se vesentlige endringer i planens konsekvenser for miljø og samfunn. Endringene medfører 

følgende virkninger: 

• Planen medfører at berørte brukere nord for Møllevegen får adkomst med omtrent tilsvarende avstand til 

offentlig vegnett (ca 6-700m) og like god standard som de ville fått iht. gjeldende plan. I stedet for å 

komme ut på offentlig vegnett på gammel rv. 4 nord for Sand vil de nå komme ut via fv. 14 sør for Sand. 

Hensiktsmessigheten av dette er avhengig av hvor man skal videre, men hvis en skal ut på ny rv. 4 / E16 vil 

forskjellene være små.  

• Berørte brukere sør for Møllevegen som også i dag har adkomst via fv. 14 vil få tilnærmet uendrede 

avstandsforhold, men bedre vegstandard og trafikksikkerhet. 
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• Arealbeslaget vil i all hovedsak være på dyrket mark. Arealene til de adkomstvegene som utgår er om lag 

16,6 daa, mens ny løsning beslaglegger ca 13,5. daa, dvs en netto innsparing på ca 3. daa dyrket mark.  

• Forholdene mht avvanning, vassdrag og flom blir omtrent tilsvarende som i gjeldende plan, bortsett fra at 

aktuell konstruksjon for kryssing av Møllebekken som i gjeldende plan krysses av ny rv. 4, to kryssramper 

og ny lokalveg på vestsiden nå også vil krysses av den nye adkomstvegen, dvs at strekningen som må 

legges i rør blir om lag 10m lenger, sett i bekkens strømningsretning. Bestemmelsene med krav til 

dimensjonering av slike tiltak er uendret. 

• Støyforholdene eller andre miljømessige konsekvenser påvirkes ikke i vesentlig grad. Støysituasjonen i 

influensområdet domineres helt av støy fra ny rv. 4 og støytiltak foreslås ikke endret.  
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2.2 Ny adkomstveg ved Volla/Brennbekkvegen 

2.2.1 Generell beskrivelse 

Eiendommer øst for ny rv. 4 i området har i dag adkomst via Brennbekkvegen direkte fra dagens rv. 4. I 

gjeldende plan er det vist ny adkomst til disse via bru over ny rv. 4 Volla bru, sammen med kombinert 

landbruksadkomst og turveg ifbm eksisterende boliger og gårdsbruk sørøst for brua. Disse er nå innløst 

gjennom grunnervervsprosessen, slik at gjenværende eiendommer knyttet til denne adkomsten er de som i vil 

benytte Brennbekkvegen (36/4, 36/12, 38/24 og 38/71). Ut fra dette og foran nevnte kostnadshensyn er det 

sett på andre løsninger for adkomst til disse. Det foreslås da følgende: 

 
Gjeldende plan 

(1) Adkomstveg fra gammel rv. 4 inkludert regulert ny Volla bru over ny rv. 4 utgår. 

(2) Adkomstveg fra brua opp til Brennbekkvegen langs jordet på østsiden av ny rv. 4 utgår. 

 

 
Forslag til endring  

(3) Det etableres ny adkomstveg fra kommunal veg Flågenvegen i nord, føres via gammelt vegfar fram til 

Brennbekkvegen. I tilllegg vises egen landbruksveg med bestemmelse om brk som turveg inn, fram til 

landbruksarealer lenger sør (4). 

1 

2 

3 

4 
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2.2.2 Standard på ny adkomst 

 
Plan og profil av ny adkomstløsning  

Ny felles adkomstveg er planlagt med normalbredde 5m. Dette tilsvarer større bredde enn Vegnormalenes krav 

til lokale veg (Standardklasse L1 Lokale veger i Statens vegvesens håndbok N100), samt Veiklasse 1 og 2 etter 

Normaler for landbruksveger fra Landbruks- og Matdepartementet. Største stigning er satt til 10 % på korte 

strekninger under 60m, iht sistnevnte normal.  

I tillegg er det planlagt landbruksveg videre sørover fra Brennbekkvegen, parallelt med ny rv. 4, for å sikre 

tilkomst til dyrkede arealer langs ny rv. 4 i sør. 

 

2.2.3 Reguleringsformål og bestemmelser.  

Adkomstvegen reguleres til felles adkomstveg for de ovennevnte eiendommene, med bestemmelser om ansvar 

for vedlikehold etter Veglovens kap. VII. Landbruksvegen fra Brennbekkvegen og sørover reguleres som 

landbruksveg med egen bestemmelse om bruk som turveg (§ 7.3 i bestemmelsene). 

Arealene som i gjeldende plan er regulert til adkomstveg med tilliggende skråningsarealer som utgår foreslås 

omregulert til landbruksformål. Arealet med formål Bolig/Forretning/Industri (B/F/I) ved tidligere regulert Volla 

bru utvides noe, når fylling mot planlagt bru utgår. 
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2.2.4 Virkninger av endringene 

En kan ikke se vesentlige endringer i planens konsekvenser for miljø og samfunn. Endringene medfører 

følgende virkninger: 

• Planen medfører at berørte brukere i Brennbekkvegen får adkomst med noe lenger avstand til offentlig 

vegnett (ca 200 m lenger), men like god standard som de ville fått iht. gjeldende plan. I stedet for å komme 

ut på offentlig vegnett på gammel rv. 4 ved Volla vil man nå komme ut via den kommunale Flågenvegen 

noe lenger nord. Hensiktsmessigheten av dette er avhengig av hvor man skal videre. Skal man f.eks. til 

Sand / Roa sentrum blir avstanden noe lenger, skal man til Lunner sentrum blir den omtrent uendret og 

skal man til Gran via dagens rv. 4 blir den kortere. 

• Arealbeslaget vil i all hovedsak være på dyrket mark. Store deler av ny adkomstveg ligger i et gammelt 

vegfar som ikke er dyrket i dag. Arealene til de adkomstvegene som utgår er om lag 8.71 daa, mens ny 

løsning beslaglegger ca 9.85. daa, dvs en netto økning på ca 1 daa dyrket mark, da inkludert vegfaret som i 

praksis ikke er dyrket. 

• Forholdene mht avvanning, vassdrag og flom blir ikke endret ift. gjeldende plan. Bestemmelsene med krav 

til dimensjonering av slike tiltak er uendret. 

• Den nye adkomstvegen betjener 4 eiendommer, noe som ikke gir vesentlig endring i trafikkbildet i 

området. 

• Av samme grunn påvirkes ikke støyforholdene eller andre miljømessige konsekvenser i vesentlig grad. 

Støysituasjonen i influensområdet domineres helt av støy fra ny rv. 4 og støytiltak foreslås ikke endret. 
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3 RISIKO- OG SÅRBARHET 
Det var utført risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med gjeldende plan. Endringene anses ikke å innebære 

noen vesentlige endringer ift dette, bortsett fra at trafikksikkerhet ved eksisterende tilknytning av adkomstveg 

ved Sand bedres vesentlig. 
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