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FORORD 
Statens vegvesen Region Øst legger fram forslag til reguleringsplan for ny riksveg 4 i 
Gran kommune. Planen er en del av anleggsparsellen fra Roa i Lunner kommune til Jaren 
i Gran kommune, en strekning på 11,9 km. Om lag 4,5 km av strekningen ligger i Lunner 
kommune, mens de øvrige 7,4 km ligger i Gran. Planen legges nå ut til offentlig ettersyn 
bare i Gran kommune. Utleggingstidspunkt i Lunner kommune er ikke fastlagt. 
Plankartene som legges fram viser likevel planen for hele strekningen, for å vise en 
helhetlig løsning. Det som er vist i Lunner kommune gjelder derfor kun som foreløpig 
illustrasjon og er ikke lagt ut til offentlig ettersyn. 
  
Reguleringsplanen består av åtte plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse. Det tekniske grunnlaget for planen utgjøres av et omfattende materiale i 
form av bl.a. teknisk detaljplan, forprosjekter for tunnel og konstruksjoner, 
grunnundersøkelser mm, jf. liste over vedlegg bakerst i dette hefte.  
 
Hensikten med planen er å fastlegge plassering og utforming av den nye riksveg 4 med 
tilhørende regulering av lokalvegsystemet, avkjørsler og atkomstveger i detalj. 
Reguleringsplanen vil være grunnlaget for erverv av nødvendige arealer og eiendommer 
til gjennomføring av prosjektet.  
  
 
Offentlig ettersyn: 
Planen fremmes av Statens vegvesen etter § 9.4 i plan- og bygningsloven, og vil bli 
behandlet etter denne lovens bestemmelser. 
 
Det tas sikte på politisk behandling av planen i Gran kommune i løpet av 2006. Selv om 
behandlingstidspunkt i Lunner kommune ikke er fastlagt vises likevel planen for hele 
strekningen, for å vise en helhetlig løsning. 
 
Planen legges ut til offentlig ettersyn i Gran kommune. Tidspunkt for utlegging er 
03.07.2006 og frist til å sende inn merknader er 04.09.2006. Dette vil bli kunngjort i 
lokalavisene. Eventuelle merknader kan sendes til: 
 
 Statens vegvesen Region Øst 

Postboks 1010 Skurva 
2605 Lillehammer 

 
Eventuelle merknader til planen bør inneholde opplysninger og hvorfor og hvordan 
planen bør endres. 
 
 
Spørsmål om planen kan rettes til: 
     
Statens vegvesen Region Øst 
Postboks 1010 Skurva 
2605 Lillehammer 
 
Steinar Robøle     Vidar Olderkjær 
 
telefon 24 05 82 46      telefon 61 27 15 50 
 
 
 
Statens vegvesen 
Region øst 
Juni 2006
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Videre planprosess: 
Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn vil Statens vegvesen, i samarbeid med 
kommunene, vurdere de innkomne merknadene og eventuelt foreslå planendringer som 
følge av disse. Etter dette blir planen tatt opp til behandling i kommunens faste utvalg for 
plansaker, før planen blir forelagt kommunestyret for endelig vedtak med rettsvirkning. 
Hvis det er aktuelt med større planendringer, kan planen bli lagt ut til nytt offentlig 
ettersyn. 
 
Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert i lokalavisene. Berørte parter orienteres skriftlig 
om vedtaket sammen med opplysninger om klageadgang. Fylkesmannen, 
fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter kan reise innsigelse mot plangodkjenningen. 
Eventuell innsigelse behandles først som mekling hos Fylkesmannen i Oppland. Dersom 
mekling hos fylkesmannen ikke fører fram, må planen oversendes til 
Miljøverndepartementet for avgjørelse. Når planen er endelig godkjent, vil vedtaket bli 
kunngjort ved annonsering og eventuell skriftlig underretning. 
 
 
 
Utformingen av planforslaget: 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Oppland arbeiderblad den 9.10.2004 og 
i Hadeland 11.10.2004. Aktuelle offentlige etater ble underrettet skriftlig.  
 
Under arbeidet med planen har det vært holdt åpne orienteringsmøter 2 ganger i begge 
kommuner. Det er opprettet grunneierlag i begge kommuner og det er avholdt 6 møter 
med representantene for disse. I tillegg er det avholdt eget åpent møte med orientering 
fra Jordskifteverket om fremgangsmåte ved evt. samferdselsjordskifte etc. 
 
Det er orientert om planarbeidet i fylkeskommunens arealplanmøte, samt avholdt egne 
møter med Jernbaneverket og NVE. 
 
Det er avholdt 6 prosjekteringsmøter der begge kommuner har deltatt. 
 
I forkant av selve reguleringsplanarbeidet ble det gjennomført et forprosjekt med sikte 
på å avklare en del problemstillinger i forkant, slik som vegstandard og vegbredde, 
plassering og type kryss, samt en rekke andre forhold som var viktige for det videre 
arbeidet. Rapport fra dette arbeidet forelå i februar 2005. Denne ble behandlet i 
kommunestyrene i Lunner og Gran kommuner i april. Forprosjektet og vedtakene i 
kommunestyrene ble deretter lagt til grunn for utformingen av reguleringsplanen.  
 
Planleggingen har blitt ledet av Statens vegvesen ved Steinar Robøle, prosjekteringen er 
utført av RAMBØLL Norge AS, Lillehammer v/ Tor Christensen.  
 
Landskapsmessige vurderinger er utført av Rambøll Norge AS v landskapsarkitekt Lene 
Stenersen. 
Vegutformingen er utført av Rambøll Norge AS v Tor Christensen og Svein Oden i nært 
samarbeid med landskapsarkitekt Lene Stenersen. 
Konstruksjonene er prosjektert av Rambøll Norge AS v Øyvind Pedersen, med 
utgangspunkt i skisseplaner fra L2 Arkitekter AS v Ivar Lunde. 
Geotekniske forhold er vurdert av Rambøll Norge AS v Harald R. Jensen i samarbeid med 
bl.a. Erik Sloreby, Statens vegvesen 
Forprosjekt for tunnel og geologiske vurderinger er utført av Rambøll Norge AS v Anders 
Vik, i samarbeid med bl.a. Per Hagelia og Hert Daas, Statens vegvesen. 
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1 PROSJEKTETS BETYDNING 
Den delen av rv. 4 som går i Oppland, er 102 km lang. Vegen er en av 
hovedforbindelsene mellom Vestoppland og Oslofjord-området og har stor betydning for 
næringslivet og arbeidspendlere i Vestoppland. Etter at den nye riksveg 35 mellom Roa i 
Lunner og Gardermoen ble åpnet høsten 2003, ble rv. 4 en enda viktigere veg, spesielt 
for Hadeland, samt Vestre Toten og nabokommunene. 
 
Om lag halvparten av rv. 4 i Oppland har en standard som er langt under det normale, 
noe som fører til stor belastning på miljø, mange ulykker og dårlig framkommelighet. 
Vegen går bl.a. gjennom Gran tettsted, over 10000 kjører gjennom Gran sentrum hvert 
døgn i gjennomsnitt. Om lag hvert tiende kjøretøy er en buss eller en lastebil. 
 
Riksveg 4 er den mest ulykkesbelastede vegen i Oppland.  
I perioden f.o.m. 1995  t.o.m. 2004 ble 27 personer drept og 88 alvorlig skadd på rv. 4 i 
Oppland. På den aktuelle strekningen fra Roa til Jaren har det i perioden skjedd 
116 ulykker med personskade, hvorav 3 mennesker er drept, 22 er alvorlig 
skadd og 151 er lettere skadd. Mange av disse kan relateres til møteulykker, 
kollisjoner i forbindelse med avkjørsler, samt utforkjøringer. Vegen preges også av dårlig 
kurvatur og dårlig sikring av sidearealer, som en kan regne med har bidratt til 
hendelsene og økt alvorlighetsgraden. 
 
De viktigste målene med prosjektet er å oppnå bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet, bedre vegens transportevne, samt å bedre miljøet for de som i dag 
bor langs vegen og i nærområdet. Den planlagte utbygging til 4 felt med 
stamvegstandard på sidearealene forventes å gi meget god effekt mht de ovennevnte 
mål. 
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2 TIDLIGERE PLANER 

2.1 Konsekvensutredning 
Konsekvensutredning for Rv4-Roa-Jaren ble godkjent av både Gran og Lunner 
kommunestyrer den 26.06.2003.  
 

2.2 Kommunedelplaner 
Følgende kommunedelplaner ligger til grunn for denne reguleringsplan: 
 
Navn Status Vedtak 
Rv4 Roa-Jaren, alt B7 Godkjent Gran kommunestyre 26.06.2003 
Rv4 Roa-Jaren, alt A7 Godkjent Lunner kommunestyre 06.05.2004 
Kommuneplan Lunner (arealdel 
sone Roa) 

Godkjent Lunner kommunestyre 29.06.2000 

 
Når det gjelder kommunedelplanene for Rv4 Roa-Jaren omfattet disse særskilte vedlegg 
som formingsveileder og miljøoppfølgingsprogram. Det er tatt utgangspunkt i disse ved 
prosjekteringen. 
 

2.3 Reguleringsplaner 
Planstrekningen berører eller ligger i nærheten av følgende reguleringsplaner: 
 
Gran kommune: 
 
Navn Status Vedtak 
Reg.plan for Jaren bygningsdistrikt 
* 

Godkjent Gran kommunestyre 10.08.1957 (* 
endret ved k-planvedtak) 

Reg.plan for Haug-Grindaker  Godkjent Gran kommunestyre 30.11.1979 
Reg.plan for Vassenden nord Godkjent Gran kommunestyre 07.11.1985 
Reg.plan for Vassenden sentrum Godkjent Gran kommunestyre 07.11.1985 
 
 
Lunner kommune:  
 
Navn Status Vedtak 
Reguleringsplan for Nytt kryss 
Rv4/Rv35 ved Roa Nord 

Godkjent Lunner kommunestyre K-sak 40/98 av 
28.05.1998 

Reguleringsplan for Roa nord Godkjent stadfestet av Fylkesmannen 
22.09.1983 sist endret B-sak 78/87. 

 

2.4 Øvrige planer 
I tillegg til ovennevnte er følgende planer relevante: 
 
Navn Status Vedtak 
Fylkesplan Oppland 2005-2008 Godkjent Oppland fylkesting 07.12.2004 
Fylkesdelplan for Hadeland 2004-
2015 

Godkjent Miljøverndep. 14.05.2004 
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3 TIDSPLAN OG FINANSIERING 

3.1 Tidsplan 
Våren 2001 ga Stortinget klarsignal til å starte utbyggingen av rv. 4 i Oppland med delvis 
bompengefinansiering. Fase 1 av dette arbeidet besto i å bygge nytt forbikjøringsfelt på 
nordsida av Lygna i Gran kommune og ny riksveg mellom Reinsvoll og Hunndalen. 
Forbikjøringsfelt er ferdigstilt og Reinsvoll-Hunndalen vil bli åpnet i 2006.  
 
Fase 2 av utbygginga av rv4 i Oppland omfatter ny veg mellom Roa og Jaren, som her 
reguleres. Videre omfatter fasen forbikjøringsfelt på sørsida av Lygna og utbedring av rv. 
34 mellom Grime og Vesleelva i Søndre Land.  
 
I forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2006 – 2015 er utbygginga her 
foreslått i siste del av perioden, det vil si fra 2011- 2015. 
 
Ved godkjenning av reguleringsplan ila. 2006 kan tidligere anleggsoppstart på deler av 
parsellen være mulig, f. eks. i 2009. 

3.2 Finansiering 
Utbyggingen foreslås finansiert med en kombinasjon av statlige midler og bompenger. 
Det legges opp til å finansiere minst 50 % av utbyggingskostnadene ved bompenger. 
I Fase 2 av rv. 4 utbyggingen i Oppland inngår i tillegg til parsellen Roa - Jaren også 
parsellene Amundrud - Almenningdelet (Lygna sør) og rv. 34 Grime - Vesleelva. 
 
Når alternativ er valgt i Lunner, og reguleringsplan kan fremmes også, der vil det bli 
utarbeidet en finansieringsplan. 
 
Gjennom finansieringsplanen vil det blant annet bli avklart hvilken brukerbetaling 
(bompengetakst) som er nødvendig i tillegg til statlige midler, for å finansiere 
utbyggingen . Finansieringsplanen er en del av Bompengeutredningen, som etter lokal 
behandling i kommunestyrene sendes videre til Fylkestinget for behandling. Deretter er 
det behandling i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet før bompengesaken 
avgjøres i Stortinget. 
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4 VURDERING AV ALTERNATIVE LØSNINGER 

4.1 Vegutforming, kryss etc 
I forkant av selve reguleringsarbeidet ble det gjennomført et forprosjekt som grunnlag 
for valg av systemløsninger for hele strekningen. Hovedspørsmål som ble behandlet i 
forprosjektet var: 
 

 Avklaring av normalprofil (vegbredde) 
 Hovedgrep for linjeføringen / optimalisering av traséløsningen 
 Typer kryss og plassering av kryss 
 Behov for andre krysningstyper (vilt, lokalveger, adkomster) 
 Antall og plassering av rasteplasser. 
 Kunst i vegprosjektet. 

 
Det er utarbeidet egen rapport for forprosjektet, og for detaljer vises til denne. 
Rapporten foreligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg til reguleringsplanen og finnes 
der planen er lagt ut til offentlig ettersyn. Kopi fås utlevert på forespørsel fra 
kommunene eller Statens vegvesen. 
 
Nedenfor er hovedkonklusjonene kort oppsummert: 

4.1.1 Vegstandard 
Vegen skal utformes iht. Statens vegvesens håndbok 235, Stamvegutforming. Sett i 
forhold til aktuelle trafikkmengder utformes vegen da med midtdeler og bredde 20 meter 
mellom skuldre (standardklasse H1 ÅDT 10000-20000), samt toplanskryss.  

4.1.2 Kryss med Rv35 og plassering av ny veg nord for Roa 
Det ble bestemt å legge ny rv 4 noe vest for den trasé som var vedtatt i 
kommunedelplanen og i sammenheng med dette å legge krysset med riksveg 35 som et 
ruterkryss med lokalveg under, plassert litt nord for eksisterende rundkjøring. 
 
Hovedargumentene for konklusjonen er: 
God linjeføring for rv4. Krever mindre terrenginngrep øst for Roa enn andre alternativer. 
Kryssløsningen gir gode stigningsforhold på ramper. Kun 1 bru. Frigir arealer øst for 
dagens rundkjøring. Ivaretar eiendommer nord for Roa. 

4.1.3 Trasé ved Bjørge nedre ca profil 5000-6400 
I området omkring gården Bjørge nedre 237/2 ble det vurdert å flytte linja lenger 
vestover ved gården.  
Særlig stor linjejustering kan vanskelig oppnås pga. kurvaturkravene og vil være uheldig 
mht støy og synlighet fra tunet. 
Det ble konkludert med at vegen bør ligge nede ved og inntil skråningsfoten nedenfor 
tunet, i prinsipp slik som vist i kommunedelplanen. 
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4.1.4 Kryss Gran sentrum sør 

7 alternative løsninger ble vurdert. Det ble anbefalt valgt å gå videre med ruterkryss med 
2 rundkjøringer like øst for kryssingen med dagens rv4 (Alternativ 3). Ved behandling av 
forprosjektet i Gran kommunestyre ble det bestemt at også Alternativ 7, Kryss med 1 
rundkjøring i lokk over rv4 skulle tas med i den videre planlegging. Begge disse 
alternativer er derfor vurdert nærmere i detaljplanleggingen, jf kap. 5.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alt 3       Alt 7 
 
Hovedargumenter: Disse to løsningene ble ansett som best etter en samlet vurdering av 
bl.a: 
 

 Landskapsmessige hensyn (andre alternativer innebar bygging av konstruksjoner 
på flate områder uten tilknytning til terrenget omkring). 

 Hensyn til kjørelengder for lokaltrafikk og gående/syklende 
 Støyforhold 
 Fundamenteringsforhold 
 Økonomi 

4.1.5 Tunnel øst for Gran sentrum 

Det ble bestemt å regulere for bygging av to tunnel-løp. Dette er i samsvar med valget 
av vegstandard for øvrig, samt krav til rømning etc. 
 

4.1.6 Linjetilpassing mellom Gran sentrum og Jaren 

Det ble bestemt å gå videre med en linjeføring der linja var trukket betydelig lenger mot 
øst ift. linja fra kommunedelplanen. 
 
Hovedargumenter: Massebalanse / økonomi (behov for uttak av mer skjæringsmasser og 
reduksjon av fyllingsomfang). Reduksjon av terrenginngrepene (fyllingenes) synlighet.  
 

4.1.7 Stopplasser/rasteplasser 

Det ble bestemt å regulere inn en rasteplass i hver retning. Etter vurdering av flere 
alternative plasseringer ble det valgt å gå videre med en plass ved Holmen (for 
sørgående trafikk) og en plass ved Vøyen (for nordgående). 
 

4.1.8 Forhold til vilt 
Det ble bestemt å forsøke å utnytte nødvendige kryssingspunkter for elver og veger til 
også å kunne fungere for vilt. Aktuelle steder er: 
 

 Volla nord for idrettsanlegget: Kryssing under bru over Vigga 
 Holmen: Krysning i kulvert for adkomstveg. 
 Kolstadsvingen: Viltkryssing i tilknytning til bru over adkomstveg. 
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4.2 Konstruksjoner 
Innledningsvis ble det gjennomført en egen prosess for valg av type konstruksjoner.  
Prosessen ble gjennomført ved at firmaet L2 Arkitekter AS, Oslo, ble engasjert til å 
forestå vurdering av type og prinsipper for utforming av konstruksjonene. Til styring / 
støtte for dette arbeidet fungerte følgende som styringsgruppe:  
 
Deltakere i prosessen var: 
 
Steinar Robøle, Statens vegvesen, prosjektleder 
Grete Kongshaug, Statens vegvesen, landskapsarkitekt 
Tor Christensen, Rambøll Norge AS, oppdragsleder Rambøll 
Lene Stenersen, Rambøll Norge AS, landskapsarkitekt 
Ragnar Langberg, Rambøll Norge AS, fagansvarlig konstruksjoner 
Øivind Pedersen, Rambøll Norge AS, konstruktør 
Ivar Lunde, L2 Arkitekter AS, utførende vurdering  
  
Som bakgrunn for arbeidet ble det foretatt befaring på stedet, avholdt 2 møter i 
styringsgruppen og særmøte med Rambølls ansvarlige for konstruksjoner. 
 
Generelt ble det tatt utgangspunkt i konstruksjoner formet med avrundede former i 
henhold til formingsveileder.  
 
I hovedsak ble det konkludert med at det skal være åpne og slanke konstruksjoner med 
klare, enkle detaljer som er lette å i akta fra avstand. Det ble anbefalt plate eller 
kassebruer i betong med runde søyler eller avrundede skiver. 
Tunnelportalene ble anbefalt utformet  med runde tverrsnitt som i tunnelsnittet og 
sideterreng støttet av betongskiver som visuelt blir en del av portalen. Det ble lagt vekt 
på enhet i parsellen og at konstruksjoner skal være gjenkjennbare. 
 
Resultatene fra vurderingene er oppsummert i notat fra L2 Arkitekter AS av 15.06.2005. 
Etter godkjenning fra Statens vegvesen ble notatets anbefalinger lagt til grunn ved 
prosjekteringen av konstruksjonene.   
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5 BESKRIVELSE AV PLANEN 

5.1 Trafikktall 
Gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på eksisterende riksveg 4 varierer over strekningen.  
For å gi en oversikt over trafikkfordelingen er det nedenfor vist oversikt over forventede 
trafikkmengder i år 2030. Trafikken er vist både for en situasjon der ny riksveg ikke 
bygges (”dagens situasjon”) og med planlagt ny riksveg 4 (”fremtidig situasjon”). 
 
 

Strekning 
Dagens 

situasjon, 
år 2030 

Fremtidig  
situasjon, 
år 2030 

 Eksisterende 
riksveg 4 

Eksisterende 
riksveg 4 

Ny riksveg 4 

Roa X rv35-Volla X fv17) 12300 1000 11300 
Volla X fv17 – X komm.veg 15300 4000 11300 
Volla X komm.veg – Vøyen X fv14 14000 2700 11300 
Vøyen – Gran sentrum sør 16000 2700 11300 
Gran sentrum sør – Granvang X fv 33 16300 8900 7400 
Granvang X fv33 – Gran nord 15600 7200 7400 
Gran nord – Jaren S (Haugsbakken) 14400 1000 13400 
 
Andelen tunge kjøretøy forventes å ligge mellom 12 og 16 %. 
 
 
Etableringen av den nye ny riksveg 4 antas ikke å medføre trafikkøkning ut over normal 
trafikkvekst. 
Dersom ny riksveg 4 ikke bygges kan det antas at det vil oppstå avviklingsproblemer 
som kan bidra til trafikkoverføring til andre hovedveger, f. eks. E6. 
 

5.2 Vegstandard og vegsystem 
 
Vegstandard 
 
Ny riksveg 4 er planlagt med normalbredde 20,0 meter, dimensjonert etter vegtype H1S 
iht Statens vegvesens Stamvegstandard (Håndbok 235).  
 
Vegen er dimensjonert for fartsgrense 100 km/time. Dette innebærer bl.a. minste 
horisontalkurveradius på 450 meter.  
 
Denne standarden tilsvarer også standardklasse S10 iht. Statens vegvesens forslag til ny 
normal for vegutforming (Håndbok 017) (høringsutgave), med unntak av at denne setter 
minsteradius til 600 meter. Kun en kort strekning på nr riksveg 4 har radius under 600 
meter, dette gjelder pr. 11000-11600 (2 kurver R=450 og 550). Utretting av disse til 
R=600 kan forventes å gi betydelige problemer ift. terrenginngrep, bl.a. med alunskifer i 
grunnen. 
 
Kommentarer til linjeføringen for riksveg 4: 
I noen tilfeller er det benyttet relativt små klotoider. Stedvis har dette sammenheng med 
hensynet til tilpasning til sidearealer, samt at dette gjelder kurver med stor radius. Dette 
medfører at avbøyningen ift rettlinjenes forlengelse bli relativt liten. I slike tilfeller er det 
valgt å la hensynet til en rimelig kurvelengde gå foran hensynet til avbøyning. Valgte 
verdier ligger likevel godt over minstekravene i normalene (stamvegstandarden).  
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Strekningen Pr. 2400-3700 er prosjektert med 2 sammenhengende høyrekurver med 
rettlinje imellom. Denne, ut fra linjeføringsteorien, ikke helt optimale løsning har 
sammenheng med hensynet til omgivelsene (landbruket, sammenholdt med hensynet til 
boligene vest for vegen og støyskjermingen av disse). Løsningen er fremkommet etter 
flere justeringer i dialog med grunneierlag/landbruksmyndigheter, beboere, samt under 
avveining av støyforholdene med tilhørende utforming av tiltak mot støy. Da vegen har 
fire felt og romslig kurvatur ift. normalene finner en løsningen riktig etter en samlet 
vurdering. 
 
Nord for tunnelen, strekningen Pr. 9000-11000 er det valgt å benytte 3 påfølgende 
høyrekurver. Denne løsningen er også fremkommet i dialog med flere involverte parter 
og avveininger av en rekke forhold, bl.a. overdekning tunnelmunning, ramper i kryss 
Gran Nord, nærhet til jernbanen, behov for undergang ved Pr. 9700, hensynet til 
eiendom ved Pr. 10400, alunholdig berggrunn nord for denne mm. Ut fra en samlet 
vurdering av hensynet til omgivelsene finner en også denne løsningen akseptabel. 
 
Belysning: Det er forutsatt belysning på ny riksveg 4 over hele strekningen. 
 
Kryss på riksveg 4 skal utformes som toplanskryss. 
 
Gammel riksveg 4 skal opprettholdes som offentlig veg og benyttes som lokalveg. Der 
denne må legges om planlegges den som samleveg S1 eller S2 iht med vegbredde 7,5m.  
 
Eksisterende fylkesveger som må legges om planlegges også som samleveger S1 eller 
S2, med vegbredde 6,5m. 
 
Styrkemessig dimensjoneres disse vegene for 10 tonn helårs aksellast. 
 
Gang- og sykkelveger planlegges med bredde 3 meter og normalt i avstand 3 meter fra 
skulder på parallellført kjøreveg. Unntaksvis planlegges det med smalere gangveg eller 
fortau, eller med smalere rabatter mellom gangveg og kjøreveg, da med bruk av 
kantstein eller rekkverk. 
 
Kommunale og private veger som må legges om planlegges med en standard minst 
tilsvarende dagens situasjon. 
 
Nye adkomstveger til private eiendommer og lignende planlegges med bredde 3 eller 4 
meter, avhengig av antall brukere. 
 
Nye landbruksveger planlegges med normalbredde 3 meter. 
 
 
Følgende parametre / krav er da lagt til grunn: 
 
Parameter Krav  
Fartsgrense 100 km/t 
ÅDT 2009 (Rv4) 9000 
ÅDT 2025 (Rv4) 12000 
Dimensjonerende kjøretøy (offentlig veg) ST  
Standardklasse (Rv4) H1 iht HB 235 10.02 
Vegbredde (Rv4) 20m 
Vegbredde Lokalveg 1 (Gammel Rv4) 7,5m 
Vegbredde Lokalveg 2 (Fylkesveger) 6,5m 
Vegbredde Lokalveg 3 (Adkomstveger) 3,0-4,0m 
Vegbredde Lokalveg 4 (Landbruksveger) 3,0m 
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Overgang mellom 2 og 4 felt 
I start og slutt av parsellen vil det, før utbygging av de tilstøtende parsellene, være 
nødvendig med overgang mellom 2- og 4-felts veg. Reguleringsplanen viser fremtidig full 
4-feltsløsning helt ut til plangrensen i begge ender, dette for å unngå omregulering av 
disse områdene ved senere videreføring av 4-feltsvegen. 
 
Ved parsellavslutning i nord kan de ytre feltene på firefeltsvegen avsluttes ved at disse 
forbindes direkte med dagens ramper i Haugsbakkenkrysset. I sør kan en tenke seg en 
tilsvarende løsning i nytt toplanskryss ved Roa, slik at det fra parsellstart og fram til 
krysset kun bygges 2 felt i første omgang. Alternativt kan det bygges 4-felt med 
midtdeler helt til enden og kort overgang til 2-felt ved parsellstart, innefor planområdet. 
Endelig valg av løsninger for dette vil bli foretatt i forbindelse med byggeplan. 
 
Mulige endringer i standard 
I prosessen med kostnadsberegningen kreves det at det gis vurderinger av muligheter 
for besparelser ift. det som er planlagt. Dette fremkommer i form av en såkalt kuttliste. 
I hovedsak inneholder kuttlista følgende mulige tiltak som kan vurderes av Statens 
vegvesen, for eksempel i forbindelse med byggeplanen: 
 

• Redusere vegbredde fra 20m til 16m 
• Rundkjøringer i Rv4 i stedet for toplanskryss 
• Belysning bare i kryss 
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Vegsystem 
 

I de følgende kapitler beskrives selve vegsystemet. For en 
del berørte tema, som for eksempel landskap, 
konstruksjoner, støy, forhold til vilt, vassdrag etc. vises det 
til egne detaljkapitler. 
 
 
Nordre endepunkt er ved eksisterende toplanskryss ved 
Jaren (Haugsbakkenkrysset). Lengden på planlagt ny 
riksveg 4 er ca 11850 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det etableres nordoverrettet toplanskryss ved Gran nord 
 
 
 
Riksvegen legges i tunnel øst for Gran sentrum 
 
 
 
Det etableres toplanskryss ved Gran sør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det etableres toplanskryss ved Roa nord 
 
Starten på regulert parsell er ved dagens bru over riksveg 4 
sør for dagens rundkjøring / kryss med riksveg 35 på Roa.  
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5.2.1 Ny riksveg 4 

Fra parsellstarten i sør føres ny riksveg ut øst for (ovenfor) den gamle bebyggelsen i 
området, delvis i skjæring over dyrket mark. 
 

 
Digital terrengmodell: Oversiktsbilde fra Roa sør. Idrettsplassen i bakgrunnen. 
 
Det etableres et nytt toplanskryss med tilknytning til gammel riksveg 4 og riksveg 35, 
like sørøst for idrettsplassen. Lokalvegen (gammel riksveg 4) føres her under ny riksveg, 
som ligger på en fylling i høyde ca. 6 meter over dagens terreng i krysningspunktet. 
Kryssingen mellom vegene ivaretas ved bygging av en 3-spenns betongbru. Det 
etableres gang- og sykkelveg under brua, parallelt med lokalvegen. 
 
Videre nordover fra kryssområdet krysses eksisterende riksveg ca 200m nord for 
idrettsplassen. Traséen svinger deretter ut på vestsiden av Felleskjøpets eiendom og 
krysser over elva Vigga i nærheten av kommunalt renseanlegg. Ved kryssingen av Vigga 
er det planlagt etablering av en 3-spenns bru med mulighet for passering under denne 
for gående og vilt (ved normalvannføring i Vigga). 
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Fra Renseanlegget følger ny riksveg vestsiden av elva fram til Vøyen: 
 

 
Digital terrengmodell: Oversiktsbilde sett nordover med renseanlegget til venstre for 
Vigga og Felleskjøpet mellom gammel og ny riksveg i forgrunnen. Bendixbygget og ny 
bru over riksvegen ses nordafor. 
 
Like nord for renseanlegget krysses dagens fylkesveg 17, som bl.a. går fra dagens 
riksveg og opp til Lunner sentrum. Fylkesvegen føres over ny riksveg i en 3-spenns bru. 
 
Ca. 400 meter nord for dette punktet kommer en fram til Flatla mølleveg, som føres 
under ny riksveg i kulvert (undergang), som også vil fungere som landbruksundergang. 
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Nordover mot Holmen legges ny riksveg hovedsakelig i skjæring, fram til området ved 
dagens massetak, der terrengforholdene gjør at vegen kommer ut av skjæring og over 
på en fylling med høyde opp til ca. 8-9 meter over dagens terreng. I dette området 
planlegges de dyrkede områder vest for vegen hevet ved at området brukes til deponi for 
masser som ikke er egnet til selve vegbyggingen.  
 
I nordenden av det dyrkede området viser planen etablering av en rasteplass for 
sørgående trafikk (se eget avsnitt om rasteplasser). Adkomstvegen til gården Helgeland 
skal krysse under riksveg 4 i kulvert. Kulverten har ekstra størrelse av hensyn til vilt og 
landbruk. I samme området skal elva Vigga legges om på en strekning på ca. 350 meter. 
Nevnte adkomstveg vil krysse nytt elveløp i bru.  
 

 
Digital terrengmodell: Oversiktsbilde sett nordover ved Holmen med Helgeland til venstre 
og Bjørge nedre i bakgrunnen til venstre for ny veg. Gran sentrum i bakgrunnen. 
Eksisterende riksveg 4 ses til høyre for den nye med Vigga imellom. Kommunegrensen 
vist med rød strek. 
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På de neste ca 600m ligger vegen forholdsvis nær Vigga i lett sideskrånende terreng 
vekselvis i skjæring og fylling. Etter dette kommer vegen ut på et flatere område ved 
gården Bjørge nedre. Den nye riksvegen vil her, som vist i gjeldende kommunedelplan, 
bli lagt mellom gårdstunet og den dyrkede marka øst for tunet, dette medfører at disse 
blir skilt fra hverandre. Sentralt her har vært å legge vegen slik at støyforholdene mot 
gardstunet blir best mulig, samt at inngrep på dyrket mark blir så lite som mulig. 
Adkomstvegen til gården vil bli ført i en trasé omtrent som i dag, og i bru over ny rv 4. 
 

 
 
Digital terrengmodell: Oversiktsbilde fra Bjørge nedre sett nordover mot Vøyen. Ny 
adkomstveg til Bjørge nedre med bru ses midt på bildet. 
 
Nord for Bjørge nedre og videre framover mot Vøien kommer vegen inn i skjæring og i 
fall nedover mot Vigga og Vøien. Ved Vøien er det planlagt en rasteplass for nordgående  
trafikk (se eget avsnitt om rasteplasser). 
 
Vigga krysses på trespenns bru etter noenlunde samme prinsipp som ved renseanlegget. 
Det settes også her av plass til gående under brua, med noe mer omfattende 
tilrettelegging på den ene siden, for å ivareta gangtrafikk langs dagens fylkesveg 14. 
Fylkesveg 14 føres herfra langsmed vestsiden av ny riksveg, fram til påkobling til 
lokalvegnettet i nærheten av HydroTexaco-stasjonen. 
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Digital terrengmodell: Oversiktsbilde ved Vøien sett mot kryss Gran sør med rasteplass til 
høyre. Gjøvikbanen i forgrunnen til høyre. Gartneriet og dagens kryss med fylkesveg 14 
ses til høyre for ny veg, like før nytt kryss ved Gran sør. Søndre tunnelportal i 
bakgrunnen til høyre. 
 
Det etableres et nytt toplanskryss med tilknytning til gammel riksveg 4, like nord for 
gartneriet og sør for HydroTexacos bensinstasjon. Lokalvegen (gammel riksveg 4) føres 
her over ny riksveg. Kryssingen mellom vegene ivaretas enten ved bygging av en 3-
spenns betongbru med to rundkjøringer eller ved å legge riksveg 4 i to miljøtunneler med 
en rundkjøring over tunnelene. Det etableres gang- og sykkelveg over brua, parallelt 
med lokalvegen. 
 
Nordøst for dette krysset føres riksveg 4 inn i tunnel øst for Gran sentrum. Søndre 
tunnelmunning blir like sørøst for Gran sentrum, og nordre munning mellom eksisterende 
riksveg og jernbanen nord for Gran sentrum. Tunnelen utføres med to separate tunnel-
løp. I søndre ende av parsellen bygges to portalbygg (miljøtunnel) på ca 20m lengde i 
tillegg til vingemurer. I nordre ende bygges to portalbygg med 70-100m lengde, der 
eksisterende riksveg 4 skal gå over portalbyggene slik at den i prinsippet beholdes slik 
som i dag. Reguleringsplanen tar ikke stilling til reguleringsformål i området over 
tunnelen, men det legges restriksjoner på tiltak i grunnen i en korridor på 100m til hver 
side av tunnelen. Området under bakken reguleres til offentlig kjøreveg. Det vises til 
egne avsnitt om tunnelene og konstruksjonene nedenfor, samt egne vedlegg til planen 
med detaljerte opplysninger. 
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Byggingen av nordre portal / tunnelpåhugg medfører at eksisterende riksveg 4 må 
fjernes i det tidsrommet portalbyggene skal etableres. Før dette gjøres tas det sikte på å 
bygge den nye riksveg 4 nordfra tilnærmet ferdig inn mot tunnelpåhugget, inklusive 
avkjøringsrampen mot Gran. Trafikken på riksveg 4 vil da gå på denne delen av ny 
riksveg, samt rampen, mens portalene bygges. Etter at portalene er ferdigstilt vil riksveg 
4 etableres på ny over disse, mens den nyetablerte riksvegen i en periode benyttes for 
transport av tunnelmasser, riggområde o.l. På denne måte er det ikke nødvendig å 
regulere ekstra områder til vegomlegging i anleggsperioden. 
 

 
 
Digital terrengmodell: Oversiktsbilde sett nordfra mot nordre tunnelportal og Gran 
sentrum. Krysset sør for Gran skimtes i øvre billedkant. 
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Digital terrengmodell: Oversiktsbilde sett nordover mot parsellavslutningen ved 
Haugsbakkenkrysset. Nordre tunnelportal i forgrunnen og Haugsbakkenkrysset i øvre 
venstre hjørne. 
 
Nord for tunnelen følger vegen området mellom jernbanen og dagens riksveg, fram til 
kryssing av riksvegen ca. 1 km nord for tunnelmunningen. Herfra legges riksvegen inn i 
fjellskjæring øst for dagens veg, fram til en kommer ut på dagens riksveg igjen etter ca 
500 meter. Dagens veg krysses igjen og det etableres en relativt stor fylling over ca 300 
meter med høyde opp til ca. 10-15 meter på et kortere parti. Ovennevnte linjeføring er 
særskilt vurdert i forhold til det som er vist i kommunedelplanen. I forhold til dette er 
linja lagt lenger mot øst og inn i terrenget. Denne linjeføringen er valgt på bakgrunn av 
at den gir mindre fyllingsbehov og gjør vegen mindre synlig enn kommunedelplanens 
løsning. Opprinnelig var det også vurdert å legge vegen enda lenger mot øst, men 
undersøkelser viste at dette ville gi uttak av større mengder alunholdig fjell. Med de 
miljøproblemer dette kunne medføre ble derfor dette forlatt. 
 
Etter at denne fyllingen er passert kommer ny riksveg inn i dagens trasé og følger denne 
fram til avslutning ved Haugsbakkenkrysset. På denne delen foretas mindre utretting av 
vertikalkurvaturen. Ved parsellavslutning er det foreslått at de ytre felten på 
firefeltsvegen avsluttes ved at disse forbindes direkte med dagens ramper i krysset. 
 
På strekningen fra der ny veg krysser nåværende riksveg ca. 1 km nord for Gran 
sentrum, vil nåværende riksveg bli liggende vest for den nye vegen, eller inngå i ny 
vegtrasé. Der vegen blir liggende igjen vest for ny veg legges den ut til privat veg, mens 
det på østsiden blir bygd ny lokalveg langsmed riksvegen helt framtil Haugsbakken. På 
denne måten blir det etablert eget sammenhengende lokalvegnett på hele strekningen 
fra Roa til Jaren. 
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5.2.2 Kryss 
Ny riksveg 4 er utformet som avkjørselsfri veg. Det planlegges fullverdige toplanskryss 
ved Roa og sør for Gran sentrum. Nord for Gran sentrum planlegges et nordvendt 
splittkryss, det vil si at det her bare blir mulig å kjøre av riksveg 4 fra nord og inn mot 
Gran, samt ut fra Gran og nordover på riksvegen. Utenom disse stedene vil det ikke 
være mulig å komme av eller på vegen. 
 
I forkant av selve prosjekteringen ble det gjennomført et forprosjekt der bl.a. 
kryssplassering og utforming ble vurdert. Denne prosessen er om omtalt i kapittel 4 
foran. 
 
 
Kryss Roa: 
 

 
 
Krysset vil ha funksjon som kryss mellom riksveg 4 og riksveg 35, samt adkomst fra 
riksveg 4 til Roa fra sør, samt Lunner sentrum. 
 
Krysset er utformet som et ruterkryss med lokalveg under ny riksveg 4, plassert litt nord 
for eksisterende rundkjøring.  
 
Fra sør ligger riksveg4 i skjæring og går over på fylling like før lokalvegen krysses, da 
terrenget her skrår ned og en kommer ut over det flate området ved idrettsplassen. 
Fyllingen blir på det høyeste ca 7meter, avtagende til 0 over en lengde på om lag 500 
meter.  
 
For å spare mest mulig areal og redusere terrenginngrep er lokalvegen lagt nede på det 
flate området, men så nær inntil skråningen som mulig. Dette hensynet medfører også at 
lokalvegen krysser riksveg 4 nokså skrått. Dette gir noe større kostnader til 
brukonstruksjonen, men dette forsvares av hensynet til landskapet, samt mer naturlig 
retning på selve lokalvegen. Denne vil fortsatt føre en del trafikk, særlig på den 
sørvestlige del som vil være riksveg 35. Rampene til og fra riksveg 4 knyttes til 
lokalvegen ved 2 rundkjøringer med diameter på 35 meter. 
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Ved krysset legges det til rette for pendlerparkering og med av/påstigning for 
ekspressbuss. Dette utformes med parkeringsplass rett sør for den vestre rundkjøringen 
og busslommer på søndre påkjøringsrampe og søndre avkjøringsrampe. Disse bindes 
sammen med gang- og sykkelveg langs lokalvegen under brua. Gang- og sykkelveg føres 
gjennom kryssområdet på øst- og sørsiden av lokalvegen og vil bli gjennomgående fra 
Roa sentrum og fram til Volla.  
 
Mer omfattende landskapsmessige vurderinger er gitt i beskrivelse av kryssområdet 
under kapittel 6.2 om landskap og vegens sideareal. 
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Kryss Gran sør: 
 
Krysset vil ha funksjon som tilknytning til Gran sentrum, fylkesveg 14 mot vest, samt det 
øvrige underordnede vegnettet i området. I tråd med kommunestyrevedtaket ved 
behandling av forprosjektet legges det fram 2 alternative løsninger. 
 
Området preges landskapsmessig av de flate, dyrkede områdene omkring gartneriet på 
Vøien og nordover mot Gran sentrum, avbrutt av den markerte terrengformasjonen som 
stikker fram mot kryssområdet fra sørøst. Det er derfor sentralt å unngå unødige 
oppfyllinger og konstruksjoner ute på de flate områdene. Samtidig må det tas hensyn til 
boligbebyggelsen på terrengryggen, samt bensinstasjonen ved eksisterende riksveg 4.  
 
Mer omfattende landskapsmessige vurderinger er gitt i beskrivelse av kryssområdet 
under kapittel 6.2 om landskap og vegens sideareal. 
 
 
Alternativ 1: 
 

 
 
Krysset utformes i prinsippet som et ruterkryss med lokalvegen ført over ny riksveg 4.  
 
Fra sør kommer ny riksveg 4 inn mot krysset i en kurve med radius 800meter. Like før 
krysset passerer man da Vigga på bru og deretter legges riksvegen omtrent i 
terrenghøyde gjennom kryssområdet og videre inn mot tunnelportalene ved Gran sør.  
 
Av landskapshensyn er krysningspunktet mellom ny riksveg og lokalveg lagt så nært 
inntil ”spissen” på terrengformasjonen som mulig. Dette gjør det mulig å føre lokalvegen 
(gamle riksveg 4) fra sør opp til nødvendig høyde langs terrengryggen, samtidig som 
fyllingene for rampene trekkes så nær terrengryggen som mulig. For ytterligere å 
begrense terrenginngrep og arealbruk er lokalvegen i dette alternativet ført over 
riksvegen via én større rundkjøring for rampetilknytningene, i stedet for to separate 
rundkjøringer. Rundkjøringen har derfor en diameter på 50 meter, som anses 
tilstrekkelig til å oppnå oversiktlige kjøreforhold. I prinsippet representerer løsningen en 
rundkjøring med 4 armer, der av- og påkjøringsrampene på hver side til sammen 
representerer én arm hver. Riksveg 4 føres i dette alternativet under lokalvegen ved 2 
stk kulverter, i prinsippet utformet på samme måte som portalbyggene for tunnelen like 
nord for krysset.  
Fylkesveg 14 føres inn på gammel riksveg 4 like utenfor selve kryssområdet, like sør for 
dagens bensinstasjon. 
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Det legges ikke særskilt til rette for pendlerparkering eller stopp for ekspressbuss her, da 
det tas sikte på å benytte eksisterende stoppested ved Gran stasjon (jf kap 5.3 om 
kollektivtrafikk). 
 
Gang- og sykkelveg føres langsmed lokalvegen, fra eksisterende gangveg ved 
bensinstasjonen og videre sørover gjennom kryssområdet, over riksvegen og fram til 
eksisterende system ved gartneriet på Vøien. 
 
Løsningen vil medføre innløsning av 3 boligeiendommer. 
 
Landskapsmessig avbøtende tiltak og forslag til forbedringer: 
For å unngå innløsning av eiendom på høyden øst for krysset er det planlagt en 2 meter 
høy og ca. 40 meter lang mur langs påkjøringsrampe mot nord. Muren vil ligge eksponert 
mot vest og bidrar til dårlig terrengtilpassing inn mot landskapsryggen. En relativt høy og 
lang mur virker fremmed i dette åpne landskapet med myke terrengformer. I planen er 
det som avbøtende tiltak foreslått beplantning i forkant av muren, for å skjule og dempe 
innrykket av konstruksjonen.  
 
Terrenget mot tilstøtende dyrkamark i nord og sør er slaket ut. Overganger mellom 
dagens og nytt terreng glir over i hverandre i myke former som harmonerer med 
terrenget i området. Terrengbearbeidingen bidrar til god forankring av krysset til 
landskapet. Arealer mellom ramper og veger bearbeides på en naturlig måte. Det vises til 
O- og E-tegninger for terreng- og vegetasjonsbehandling av krysset.  
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Alternativ 2 
 

 
 
I dette alternativet er føringen av riksveg 4, samt de landskapsmessige vurderingene de 
samme som i alternativ 1. I stedet for å føre riksvegen under lokalvegen gjennom 
kulverter, benyttes her en vanlig brukonstruksjon i betong, med 1 rundkjøring på hver 
side. På grunn av at dette krever mer plass blir inngrepet i terrengryggen i sørøst noe 
større, samt at tilknytningen av fylkesveg 14 ved bensinstasjonen, samt adkomsten til 
denne, er ført via den nordre rundkjøringen, som derved får en ekstra arm. På grunn av 
dette er denne rundkjøringen utformet med en radius på 45meter, mens den søndre har 
radius 35 meter, slik som i kryss Roa. 
 
Gang- og sykkelveg føres i prinsippet på samme måte som i alternativ 1. 
 
Løsningen vil medføre innløsning av 4 boligeiendommer (en eiendom på terrengryggen 
like øst for krysningspunktet, i tillegg til de 3 som innløses i alternativ 1). 
 
Landskapsmessig avbøtende tiltak og forslag til forbedringer: 
Bakkeplanering mot fylling langs dagens rv i sør og tilplanting av skråning langs 
påkjøringsrampe mot nord gir god forankring av krysset mot terrengrygg. Videre gjelder 
de samme prinsippene for bakkeplanering mellom ramper i nord og sør som for alt. 1.  
 
Brua ligger svært skjevt på ny rv4 og får i tillegg en asymmetrisk profil fordi vestre 
rundkjøring er trukket så nær vegen. Dette er estetisk sett noe uheldig. Ut fra estetiske 
hensyn burde vestre rundkjøring vært lagt lenger mot vest og lenger unna vegen, slik at 
brua kunne vært lagt mer vinkelrett. Av hensyn til bensinstasjonen ved nåværende rv. 4 
og bebyggelsen like vest for denne har dette ikke vært mulig. 
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Kryss Gran nord: 
 

 
 
Krysset vil ha funksjon som tilknytning til Gran sentrum til og fra nord. Det etableres ikke 
ramper sørover / sørfra.  
 
Krysset gjør at trafikken mellom Gran sentrum og områdene i nord ikke trenger å 
benytte tunnelene. Videre vil krysset være viktig for kollektivtrafikkens behov for 
rasjonell adkomst til skyss-stasjon og øvrig betjening av Gran sentrum. 
 
Krysset utformes ved at det etableres to ramper mellom gammel og ny riksveg. 
Sørgående avkjøringsrampe føres fra ny veg og opp til eksisterende veg på vestsiden av 
ny riksveg og knyttes til den gamle ved et kort akselerasjons- / flettefelt. Nordgående 
påkjøringsrampe føres ut fra gammel riksveg i et T-kryss og ned til akselerasjonsfelt 
langs den nye riksvegen. I tillegg etableres det like nord for denne en adkomstveg fra 
gammel veg og ned til eksisterende undergang under jernbanen. 
 
Gang- og sykkelveg gjennom området opprettholdes som i dag på sør/østsiden av 
eksisterende riksveg og berøres i prisnippet ikke av kryssrampene. 
 
Krysset medfører ikke innløsning av boliger, ut over de som likevel ville ha måttet løses 
inn uten krysset. 
 
Landskapsmessig avbøtende tiltak: 
Terreng mellom avkjøringsrampe til Gran, lokalveg og tunnelportal skal formes med 
naturlige og myke overganger. Skråning vest for avkjøringsrampe legges med skråning 
1:2. Arealene beplantes med stedegen vegetasjon. Terrenget rundt tunnelportalene 
formes med myke overganger og lengden på sidevangene tilpasses terrenget. 
Sidevangene utformes slik at de visuelt sett blir en del av tunnelportalen. Området 
mellom ny rv, lokalveg og påkjøringsrampe mot nord beplantes, slik at hele området 
rundt tunnelportalene fremstår som et enhetlig grønt område.  
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5.2.3 Gang- og sykkelveger 
 
Planen viser etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg fra eksisterende system 
ved Roa, gjennom det nye krysset ved Roa, langsmed gammel rv. 4 fram til Volla, samt 
over ny bru over rv.4 ved Volla. På denne måten etableres et sterkt forbedret tilbud til 
gående / syklende i området, bl.a. mellom Lunner sentrum og Roa. 
 
Planen viser også etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg fra området ved 
Vøien og gjennom det nye krysset ved Gran sør. På denne måten beholdes dagens tilbud 
for gående/syklende i dette området. I tillegg benyttes deler av gammel fv. 14 sammen 
med tursti under ny bru over Vigga vest for gartneriet, slik at et gangvegtilbud på tvers 
av dalen beholdes her. 
 
Nord for Gran sentrum etableres det ny lokalveg på den strekningen der eksisterende 
riksveg 4 blir nedbygd av den nye. Sammen med gamle riksveg 4 fra Roa til Gran blir det 
på denne måten etablert eget sammenhengende lokalvegnett på hele strekningen fra 
Roa til Jaren.  
 
Trafikken på gjenværende deler av rv. 4 og lokalvegen blir kraftig redusert, fra 
gjennomsnittlig ca 11-13000 i dag til mellom 1000 og 4000 (jf. tabell i kap. 5.1 foran), 
slik at veganlegget samlet sett vil gi et sterkt forbedret tilbud til gående og syklende 
langs hele strekningen fra Roa til Haugsbakken.  
 

 
 
Statens vegvesen Region øst                                                                                                 Juni 2006 



Reguleringsplan  Rv4 Roa – Jaren                                                                                                    side 33 

 
 

5.2.4 Rasteplasser 
 
Det er gjennom forprosjektet konkludert med at det ikke er behov for hovedrasteplass på 
strekningen. Sett i sammenheng med behovet for kontrollplasser mener Statens 
vegvesen det likevel er ønskelig med en rastemulighet i hver retning på strekningen.  
 
Plassene skal inneholde enkel tilrettelegging med:  
 
Oppstilling for 2-4 tunge biler, 8-12 personbiler, 2-3 busser, 2-4 bobiler, toalett, noen 
bord, samt evt gangstier ned til Vigga etc. Det er planlagt to rasteplasser, en ved Holmen 
for sørgående trafikk og en sør for Vøyen for nordgående.  
 
Rasteanleggene og den videre prosessen med utforming av anleggene er beskrevet i 
rapporten ”Kunst i veganlegget” som er utarbeidet for prosjektet og som foreligger som 
ikke mangfoldiggjort vedlegg. Intensjonen om kunst i veganlegget er nedfelt i 
formingsveilederen, og rasteanleggene er utpekt som områder for kunstnerisk 
bearbeidelse. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skisse rasteplass Holmen 
 
I forbindelse med planutarbeidelsen er det  
gjennomført en studie der plassering og utforming  
er vurdert i forhold til trafikantenes behov, utsikt,  
terrenginngrep, kostnader mm. Dette er beskrevet 
i forprosjektrapporten, samt supplert  
i notat av mai-2005 (ikke mangfoldiggjorte vedlegg). 
Terrenginngrep og utforming er vist i teknisk  
detaljplan og på plankartene. 
        Skisse rasteplass Vøien 
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5.2.5 Avstand til jernbane 
Veganlegget ligger nært inntil Gjøvikbanen over en kort strekning like ved 
tunnelportalene i nord.  
 
Minsteavstand mellom veg og jernbane uten spesielle sikringsanordninger er 9m + 
eventuell høydeforskjell. På det nærmeste ligger kjørebanekanten ca 15m fra spormidt, 
over en lengde på ca 40m. Høydeforskjellen mellom vegkant og spor er ca 6m, dvs at en 
ligger nært opptil avstandskravet. Spesielle sikringstiltak i form av forhøyet rekkverk 
eller lignende kan derfor være aktuelt her. Tiltak skal utformes i detalj under 
byggeplanleggingen i samarbeid med Jernbaneverket. 
 

5.2.6 Bomstasjoner 
Det legges opp til bruk av helautomatiske bomstasjoner (antennestasjoner) for 
innkreving uten at trafikantene må stoppe. Det tas i utgangspunktet sikte på å etablere 
én bomstasjon på lokalvegnettet og én på ny riksveg 4.  
 
På lokalvegnettet er stasjonen planlagt plassert på gammel riksveg 4 ved Volla, mellom 
krysset med fylkesveg 17 mot Lunner og Flågenvegen (kommunal veg).  
 
På ny riksveg 4 er antennestasjonen tenkt plassert i nærheten av brua for fylkesveg 17 
litt nord for Roa. Som beskrevet under avsnittet om kryss ovenfor blir det ikke mulig å 
komme av eller på den nye riksvegen mellom Roa og Gran, slik at antennestasjonen på 
riksveg 4 i prinsippet kan plasseres hvor som helst mellom disse kryssene.  
 
Ovennevnte plassering er valgt ut fra drifts- og vedlikeholdshensyn, der adkomst via 
fylkesveg 17 og nærhet til den andre stasjonen er gunstig. 
 

 
 
Kartutsnitt som viser plassering av bomstasjonen på lokalvegnettet. 
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5.2.7 Lokalvegsystem og omklassifisering av vegnettet 
 
Fysiske tiltak på lokalvegnettet som inngår i reguleringsplanen er beskrevet under kap. 
5.2.1 foran. 
 
 
Trafikkøkning pga. bomstasjon: 
I forbindelse med plassering av bomstasjonen på lokalvegnettet må det påregnes noe økt 
trafikk på deler av lokalvegnettet. De mest aktuelle mulighetene for å kjøre utenom 
bomsystemet via lokalvegnettet er vurdert:  
 
Vest for ny rv. 4 vil omkjøring fra Roa (eller Volla) via Lunner sentrum – fv. 5 
Kolsrudlinna – kv. 2006 Bjørgevegen – fv. 14 Grinilinna og fram til Gran sør være mulig.  
 
Øst for ny veg vil omkjøring fra Roa via fv. 14 Oppdalslinna – kv. 3013 Raastadbakken – 
Volla – gml. rv. 4 til Gran sentrum være mulig. (Eller direkte via fv14 Søndre Ålsvegen til 
Gran eller Haugsbakken.)  
 
Disse strekningene er vurdert og bl.a. prøvekjørt med måling av tidsforbruk og 
kjørelengder. Sammenholdt med vegstandarden og stigningsforholdene vurderes begge 
disse strekningene å være så lite attraktive at det ikke vil bli overført uakseptable 
trafikkmengder dit. 
 
Statens vegvesen vil likevel ta forbehold om at gjennomføring tiltak på vegnettet kan bli 
aktuelt dersom trafikkforholdene på lokalvegnettet skulle utvikle seg på uakseptabel 
måte. Dette kan eksempelvis være gjennomkjøringsforbud ved skilting, evt. stengning 
eller ekstra bomstasjoner.  
 
 
Omklassifisering: 
Ved utbygging av ny riksveg 4 er det nødvendig å foreta omklassifisering og evt. 
nedlegging av offentlig veg ihht. veglovens kap. I, samt ta stilling til status på de nye 
vegene som skal bygges. Utbyggingen av ny Rv. 4 ligger noen år fram i tid., og en 
detaljert klassifiseringssak fremmes derfor senere. Hovedtrekkene i en fremtidig 
klassifisering av vegnettet i Viggadalen som følge av Rv. 4 Roa-Jaren gjengis her: 
 

• Det bygges ny riksveg 4 på hele strekningen 
 

• Nåværende rv. 4 fra bru ved Oppdalslinna til rundkjøring rv. 4 / rv. 35 nedlegges 
som offentlig veg og grunnen legges til tilstøtende eiendommer, jfr. veglovens §§ 
7 og 8, 3.ledd. 
 

• Nåværende rv. 4 fra nytt toplanskryss på Roa til Haugsbakkenkrysset på Jaren 
nedklassifiseres i prinsippet til fylkesveg, jfr. veglovens § 7. Deler av strekningen 
vil inngå i det nye riksvegarealet, og på disse strekningene må det derfor bygges 
ny fylkesveg for å få et sammenhengende nett. 
 

• Nåværende rv. 4 på en parsell i Skjervumsmoen nedlegges som offentlig veg og 
legges ut til bruk som privat veg, jfr. veglovens §§ 7 og 8, 2.ledd 
 

• Gang- og sykkelveger langs dagens rv. 4 nedklassifiseres til kommunale gang- og 
sykkelveger, jfr. veglovens § 7. 
 

• Nåværende fylkesveg 58 (Jarenstranda) og fylkesveg 57 (Søndre Ålsvegen) 
nedklassifiseres til kommunale veger, jfr. veglovens § 7. 
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• Det bygges ny kommunal veg fra fv. 17 til renseanlegget på Volla. 
 

• Parsell av fv. 14 ved Vøien nedlegges som offentlig veg og legges ut til bruk som 
privat veg, jfr. veglovens §§ 7 og 8, 2.ledd. 

 
Nåværende rv. 4 skal benyttes som beredskapsveg når ny rv. 4 stenges ved 
tunnelvedlikehold, ulykker og annet. Vegen foreslås derfor som fylkesveg. Tettheten av 
fylkesveger er allerede høy i Jaren- og Granområdet. Siden området på ovennevnte måte 
tilføres en ny fylkesveg, har Statens vegvesen vurdert det som riktig å nedklassifisere fv. 
57 og fv. 58 i Gran kommune til kommunale veger. Disse vegene skal ikke ha en 
beredskapsfunksjon.  
 
Lunner kommune må fatte vedtak om å påta seg drifts- og vedlikeholdsansvar for ny 
kommunal veg ved Volla. For de andre nedklassifiseringsforslagene skal instansene i 
denne sammenheng kun uttale seg, siden en komplett sak formelt blir fremmet nærmere 
byggestart. Oppland fylkeskommune vil da være vedtaksmyndighet for nedklassifisering 
av dagens fylkesvegnett og Vegdirektoratet vil være det samme ved nedklassifisering av 
riksveg. Ved lokal uenighet er denne myndigheten tillagt Samferdselsdepartementet. 
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5.3 Kollektivtrafikk 
 
Roa: 
Roa er tidligere pekt ut som det regionale kollektivknutepunktet for Hadeland, med 
etablering av en regional skysstasjon. Grunnlaget for dette var at krysset mellom Rv 4 og 
Rv35 også er møtepunkt for viktige regionale ruter: 
 

• Landekspressen og pendlerbussen mellom Dokka/Brandbu og Oslo 
• regionruter mellom Lillehammer og Hønefoss 
• regionrute/ Flybuss Hønefoss – Gardermoen (ikke i drift) 

 
Etter en tids drift har det vært stans mht. bussruter mellom Hadeland og Gardermoen.  
Imidlertid er det nylig satt i drift et nytt busstilbud Hønefoss – Klekken - Jevnaker - Roa - 
Gardermoen.  Bussen kjøres av Askeladden reiser og transport, og har 8 avganger hver 
veg på hverdager. 
 
Det har vært skissert konkrete arealer ved Lunner rådhus for en skysstasjon, men den er 
ikke etablert.  I dag fungerer holdeplassen ved Roa videregående skole som 
sentrumsholdeplass for Roa. 
 
For ekspress- og regionruter er det viktig at nye vegløsninger ikke gir vesentlig lengre 
kjøreveg.  Ved etablering av ny veg og nytt kryss er det derfor satt av arealer til 
pendlerparkering med busslommer på kryssrampene. I tillegg er det vurdert om det bør 
settes av arealer for en framtidig kollektivterminal/overgangsholdeplass i området, men 
det er konkludert med at det inntil videre er for mange uavklarte spørsmål knyttet til 
behovet for dette til at det er riktig å sette av arealer til dette i denne omgang. I 
nærheten av området som er satt av til pendlerparkering er det forslått innløsning av en 
eiendom på grunn av støy- og adkomstforholdene. Dette området foreslås regulert til 
annet trafikkareal og kan muligens benyttes til ovennevnte formål i fremtiden. 
 
Gran: 
Gran sentrum betjenes i dag av: 
 

• Landekspressen og pendlerbussen mellom Dokka/Brandbu og Oslo  
• regionruter mellom Lillehammer og Hønefoss 
• lokalruter mellom Brandbu og Roa/Jevnaker/Harestua. 

 
Bussene har hovedholdeplass ved Gran stasjon, som også benyttes som 
overgangsterminal mellom buss og tog.  Holdeplassen ligger sentralt i Gran og betjener 
tettstedet godt. 
 
Det er viktig at region- og ekspressrutene kan benytte den nye vegen i størst mulig grad 
for å gi korte kjøretider.  Den foreslåtte etablering av kryss både sør og nord for gran 
sentrum gir gode muligheter for dette, samtidig som en opprettholder Gran stasjon som 
kollektivknutepunkt.  
 
Det bør derfor ikke være nødvendig med nye kollektivanlegg knyttet til kryssene på 
Gran. 
 
Øvrig: 
På lokalvegnettet er det ikke foreslått endringer i form av nye busslommer, fjerning av 
lommer eller øvrige tiltak. Reguleringsplanen medfører derfor ikke endringer for 
kollektivtrafikken på lokalvegnettet. 
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5.4 Driftsveger for jord- og skogbruk 
Den nye riksvegen vil representere en barriere ift. landbruksdrift, da den deler dyrkede 
områder.  
 
I prinsippet skal adkomst til alle landbruksområder ivaretas. I en del tilfelle er dette lagt 
til rette ved etablering av underganger og i tilknytning til lokalvegbruer, bruer i 
toplanskryssene oa. Disse er vist på plankartene og omtalt i eget kapittel nedenfor. 
 
Det vil likevel bli aktuelt med en del nybygging av driftsveger for jord- og skogbruk. 
Plassering og utstrekning av slike vil være avhengig av eiendomsforholdene i etter-
situasjonen, bl.a. som følge av evt. makeskifte eller kjøp/salg av eiendom. 
Samferdselsjordskifte kan også være aktuelt. På grunn av dette er det i liten grad lagt 
inn konkrete arealer for dette på reguleringsplankartene, men forutsatt at slike veger kan 
anlegges i områdene som reguleres til landbruk eller til midlertidig formål som skal 
tilbakeføres til landbruk. En skisseløsning som viser mulige tiltak er likevel vist i vedlegg 
til planen, teknisk detaljplan. 
 

5.5 Grunnforhold 
Det er utført omfattende grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. 
 
Disse er dokumentert i en rekke rapporter fra Statens vegvesen, kfr vedleggsliste 
bakerst i dette heftet. 
 
Mellom Roa og Gran er det store områder med bløte avsetninger og behov for 
omfattende masseutskiftning, med behov for store arealer til deponering av bløte masser 
og store utfordringer mht. stabilitetsforhold og fundamentering av konstruksjoner 
(kulverter / bruer). 
 
I forbindelse med reguleringsplanen er det på grunnlag av bl.a. 
grunnundersøkelsesrapportene utført geotekniske vurderinger mht. hvordan ovennevnte 
problemstillinger skal håndteres. Arbeidet er utført av Rambøll Norge AS v/ Harald R. 
Jensen. Rapport fra dette forligger som vedlegg til planen. 
 
 

Prinsippskisse for masseutskiftning 
 
Håndtering av utskiftningsmassene er også omtalt i kapitlet om massedeponier. 
Fjellkvaliteter og forholdene omkring dette (bl.a.) om alunskifer er omtalt i kapitlene om 
tunnelen (5.9) utslipp (6.3.2), samt rapport om forprosjekt for tunnel. 
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5.6 Rigg- og midlertidige anleggsområder 

5.6.1 Riggområder 

Statens vegvesen antar at det er mest hensiktsmessig å ha anleggskontoret i nærheten 
av Gran sentrum, både fordi dette vil være i nærheten av midten på anleggsparsellen og 
fordi tunnelarbeidene og krysset ved Gran sør vil utgjøre tunge elementer i den samlede 
anleggsdriften. Gran kommune er for tiden i gang med  planarbeid for bl.a. arealbruken i 
Gran sentrum. Det er naturlig å avvente dette arbeidet før en evt. tar nøyaktig stilling til 
hvor i området riggområdet bør ligge. Det er derfor ikke regulert inn særskilte områder 
til rigg og anleggskontor nå.  
 
Når det gjelder riggområder for øvrig forutsettes det at områdene som er foreslått 
regulert til offentlige trafikkområder og til midlertidige anleggsområder kan benyttes til 
rigg riggområder.  
 
Etter avsluttet anlegg skal riggområder normalt ryddes og tilbakeføres til aktuelt formål. 

5.6.2 Anleggsbelte 

På store deler av strekningen er det regulert inn et midlertidig anleggsbelte på utsida av 
planlagte skråninger. Disse områdene skal kunne brukes av Statens vegvesen i 
forbindelse med gjennomføring av anlegget.  
 
Av hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet, støy/støvforhold og annet er det ikke 
ønskelig å belaste nåværende riksveg 4 med stor anleggstrafikk. Det tas derfor sikte på å 
benytte den fremtidige veglinja i størst mulig grad. For å få plass til gjennomgående 
anleggsveg som kan benyttes i hele byggeperioden, samt rasjonell anleggsdrift for øvrig, 
er det derfor nødvendig å ha tilgang til en del arealer utenfor det området som den 
ferdige vegen vil bruke. I forbindelse med byggeplan skal det utarbeides en detaljert plan 
for denne anleggsvegen, sammen med vurderinger av bl.a. forhold til landbruket 
(herunder støy). Videre forutsettes at områdene kan benyttes til rigg, kontor- spise- og 
sanitærbrakker, parkering av anleggsmaskiner, plassering og drift av sorterings- og 
knuseverk, mellomlagring av masser og liknende. Blant annet vil det være naturlig med 
mindre kontor- spise- og sanitæranlegg i nærheten av de enkelte konstruksjonene. 
 
Etter at anlegget er avsluttet blir områdene ryddet og satt i stand for det permanente 
formål det er regulert til, for det meste landbruk. 
 

 
Eksempel på anleggsbelte (grønn farge) ved siden av permanent offentlig trafikkområde (grått) 
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5.6.3 Områder for massedeponier 

Strekningen fra Roa til Jaren preges av stort behov for oppgraving og utskiftning av bløte 
masser. Særlig gjelder dette området fra nytt kryss ved Roa til renseanlegget, samt 
området fra Vøien til tunnelpåhugget ved Gran sentrum.  
 
Til dels vil disse massene være svært bløte ved oppgraving og kan derfor kun deponeres 
på tilnærmet flate områder. Videre må de legges ut i relativt tynne skikt, sannsynligvis 
fra 1 til maksimalt 2 meter. I tillegg er beregning av mengder for utskiftning av bløte 
masser beheftet med stor usikkerhet, slik at Statens vegvesen ønsker å sikre tilgang til 
store nok områder til å dekke denne usikkerheten. På grunn av dette er det derfor behov 
for relativt store arealer til dette formålet.  
 
Deponiområdene bør ligge i nærhet av oppgravingsområdene slik at unødig 
massetransport unngås. Derfor er det bl.a. foreslått regulert større områder mellom 
nåværende riksveg 4 og Vigga i området omkring idrettsplassen ved Roa. 
Områdene er avsluttet i noe avstand fra Vigga, dette for å ivareta vegetasjonsbeltet ved 
elva, samt hindre tilgrumsing ved avrenning fra massene. 
 
Tilsvarende er det også foreslått noen flate områder ved Vøien til samme formål. 
 
Det antas at utskiftningsmassene etter opptørking vil bli godt egnet for jordbruk. 
 
I tillegg til ovennevnte bløte masser vil det også være behov for deponering av andre,  
mer stabile jordmasser som ikke egner seg til vegbygging, vegetasjonsmasser, stubber 
og røtter o.a. Slike masser kan lagres i tykkere lag og på mer skrånende områder. I 
tillegg til områdene ved Roa og Vøien er det derfor regulert inn en del andre områder til 
massedeponier, bl.a. vest for ny veg ved Volla og Holmen, samt en del mindre områder 
langs veglinja ellers. 
 
I tillegg til de særskilte deponiområdene tas det sikte på å benytte slike masser til 
støyvoller og skråningsutslaking i direkte tilknytning til veganlegget, innenfor områdene 
som er regulert til offentlig trafikkområde. 
 
Alle særskilte deponiområder er foreslått regulert til formålet ”midlertidig anleggsområde 
som skal tilbakeføres til landbruk”. Aktuelle fyllingshøyder er angitt i teknisk detaljplan. 
 

 
Eksempel på deponiområder omkring idrettsplassen ved Roa (skal tilbakeføres til landbruk) 
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5.7 Kabler og ledninger, vann og avløp 
 
Kabler og ledninger: 
Eksisterende kabler og ledninger er kartlagt. Statens vegvesen er kjent med at det blir 
konflikt med høyspentlinjer ved Sand (Pr.930), nord for idrettsplassen ved Roa 
(Pr.2000), ved Volla (Pr.3000) og ved Skjervumsmoen (Pr.10900-11200). 
En har vært i kontakt med linjeeieren (Hadeland Energinett AS) vedr. dette spørsmålet 
og det er her påregnet at linjene vil bli flyttet, evt lagt i jordkabler under veganlegget. 
For øvrig vil det lavspente elnettet og telenettet bli omlagt i nødvendig omfang.  
 
Det forutsettes at slike tiltak skal detaljplanlegges i samråd med linjeeierne i forbindelse 
med byggeplan før anleggsarbeidene tar til.  
 
Offentlig vann og avløp: 
Eksisterende offentlig vann- og avløpssystem i begge kommuner er kartlagt. Det har 
vært avholdt møter med representanter for kommunenes VA-avdelinger, Ingvald 
Struksnes i Lunner kommune og Erik Trehjørningen i Gran kommune.  
 
I Lunner vil det bli konflikt med veganleggene på strekningen Roa – Renseanlegget – 
Volla. I Gran kommune blir det behov for omlegginger på to punkter i området nord for 
nordre tunnelmunning, samt like sør for Haugsbakkenkrysset. 
 
Ved krysset Gran sør skal fremtidig interkommunal ledning krysse vegtraséen. 
   
Forslag til omlegginger og tilpasninger er utformet i samråd med kommunene og vist på 
GH-tegningene i teknisk detaljplan. 
 
Vannrettigheter for landbruket oa: 
Veganlegget kommer i konflikt med en rekke pumpeanlegg for vanning av  
landbruksarealer. Grunneierne langs veganlegget har rettigheter til vann fra Vigga.  
Saken har vært diskutert i møter med grunneierlagene, samt landbrukskontoret.  
  
Eksisterende rettigheter til vann fra Vigga blir opprettholdt, selv om den nye vegen vil 
gjøre at eiendommer stedvis mister eiendomsretten til strandlinjen (strandretten).  
 
Statens vegvesen vil ivareta disse forholdene i forbindelse med grunnervervet, samtidig 
som anlegg som blir skadet eller ødelagt av veganlegget skal settes i stand eller erstattes 
av ny vanntilførsel. Dette gjelder også i tilfeller der tilgang til dagens pumpehus ved 
vannkanten blir sperret av den nye vegtraséen. Detaljplanlegging av slike tiltak skal 
foretas i samråd med de berørte grunneierne i byggeplan før anleggsarbeidene tar til, 
samt tas med i vurderinger ift grunnerverv og evt. jordskifte. 
 
Drenering og avvanning av vegområdet: 
Det er forutsatt en del langsgående dypdrenering samt overvannsledninger. Med unntak 
av drensvann fra tunnelene er det forutsatt at drens- og overvann føres på vanlig måte 
til bekker / elv ved naturlige steder langs linja.  
 
Nærmere beskrivelse av grunnene for dette er omtalt i kapittel 6.3 om Vassdrag. 
Det forutsettes at stikkrenner mv. skal utføres etter prinsippene gitt i Statens vegvesens 
veileder ”Veger og Dyreliv” (håndbok 242). 
 
Drens- og avvanningssystemet er vist på GH-tegningene i teknisk detaljplan. 
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5.8 Konstruksjoner 

 
Prinsippskisse kulvert 
 
Planen innebærer bygging av 15 nye konstruksjoner.  
 
Før prosjekteringen ble satt i gang ble det gjennomført en egen prosess for valg av type 
konstruksjoner, ved at firmaet L2 Arkitekter AS, Oslo, ble engasjert til å forestå 
vurdering av type og prinsipper for utforming av konstruksjonene, i samarbeid med 
landskapsarkitekt fra Rambøll Norge AS. Utgangspunkt for dette arbeidet var bl.a. 
formingsveileder fra kommunedelplanen.  
 
Prosessen er omtalt i kapittel 4 foran. I hovedsak er prinsippene herfra videreført med 
noen endringer. Bl.a. er det vurdert å benytte buet tak på kulverter, men dette er forlatt 
av hensyn til å utnytte fri høyde mest mulig på grunn av landbrukets behov, samt 
problem med hensyn til vannstand. 
 
Ut fra landskapsfaglige hensyn er bruer over daldrag vurdert både ved pr. 4000-4200 og 
ved 11100-11700. Dette anses av prosjektet som uaktuelt ut fra en teknisk-økonomisk 
betraktning og vanlige fyllinger er benyttet i stedet. Det vises til kapitlet om landskap for 
beskriveløse av bl.a. avbøtende tiltak. 
 
Størrelsen på konstruksjonene er valgt i dialog med bl.a. grunneierlag og kommunene. 
For underganger som ligger på adkomstveger oa. og som primært benyttes av 
landbruket er det benyttet ekstra fri høyde og bredde av hensyn til større 
landbruksredskap, der det ligger til rette for dette. Dette gjelder underganger Pr. 820, 
2430, 4040 og 11500. 
 
Underganger og bruer som ligger på riks/fylkesvegnett, slik at jordbruksredskap må 
bruke disse vegene, er utformet i tråd med vegnormalene (fri høyde 4,9,m). 
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Konstruksjonene er prosjektert på forprosjektnivå av Rambøll Norge AS. 
 
Aktuelle konstruksjoner er: 
 
Type / funksjon Plassering Dimensjon  

BxHxL (Kulverter) 
BxL (Bruer) 

Tegningsnr 
i teknisk 
detaljplan 

Komm. 

Kulvert for lokalveg Pr. 820 (Roa) 6,0 x 5,0 x 21 m K10-11    
Bru i Rv4 over fylkesveg Pr. 1440 (i kryss Roa) 21 x 49 K20  
Bru i Rv4 over Vigga Pr. 2430 (v/ Renseanl) 21x62 K30 Også for vilt 
Bru over Rv4 for fylkesveg Pr. 2740 (v/ Volla) 10,5x49,5 K40  
Kulvert for landbruk / 
lokalveg  

Pr. 3230 6,0x5,5x21 K50-51  

Kulvert for landbruk / 
adkomstveg og vilt  

Pr. 4040 v/ Holmen 10x5,5x24,5 K60 Også for vilt 

Bru over Vigga for 
adkomstveg  

Pr. 4040 v/ Holmen 6x8 K60  

Bru over Rv4 for landbruk / 
gårdsadkomst  

Pr. 5630 (v/ Bjørge) 5x50 K70  

Bru i Rv4  over Vigga  Pr. 6840 v / Vøien 21x52 K80 Også for vilt 
Kulverter for Rv under 
fylkesveg 

Pr. 7300 (i Kryss Gran 
sør) 

2 stk ca 10x6x70 K100-1 Alt 1 kryss 
Gran S 

Bru over Rv4  for fylkesveg   Pr. 7300 (i Kryss Gran 
sør) 

12x70 K100-2 Alt 2 kryss 
Gran S 

Søndre tunnelportal inkl. 
kulverter 

Pr. 7700 2 stk ca 12 x 6 x 18 K110-111  

Nordre tunnelportal inkl. 
kulverter  

Pr.9300-9400 2 stk ca 12 x 6 x 67/95 K120-121  

Kulvert for lokalveg  Pr. 9700 4,0x4,0x24,5 K130-131  
Bru i Rv4 over adkomstveg Pr. 10730 21x44 K140 Også for vilt 
Kulvert for landbruk /  
lokalveg  

Pr. 11500 6,0x5,0x21 K150-151  

 
 
Detaljtegninger av konstruksjonene er vist i teknisk grunnlag for reguleringsplan, som 
vedlegg til planen.  
 
Rambøll Norge AS har utarbeidet et eget notat med teknisk beskrivelse av den enkelte 
konstruksjon. Dette foreligger som et ikke mangfoldiggjort vedlegg til planen, se liste 
bakerst i dette heftet. 
 
Plassering og utstrekning av disse tiltakene framgår av plankartene. 
 
På denne måte er byggverkenes plassering, form og størrelse bestemt, slik at det 
forutsettes at vedtatt reguleringsplan vil innebære fritak fra byggemeldingsplikt. 
(Konstruksjonene forutsettes tilstrekkelig utredet i forhold til Plan- og bygningsloven, kfr. 
forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) av 22. januar 1997 nr 34). 
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5.9 Tunnel 
Planen innebærer at ny riksveg 4 legges i tunnel utenom Gran sentrum. 
 
Det reguleres trafikkområde i et volum under bakken. Reguleringsplanen tar ikke stilling 
til arealbruken over tunnelen, men innfører en restriksjonssone mot tiltak i grunnen, 
samt andre tiltak som kan medføre rystelser eller annet som kan skade/påvirke den 
ferdige tunnelen. 
 
På grunn av lav overdekning er det behov for ytterligere undersøkelser  i forbindelse med 
den detaljerte byggeplanleggingen. Da det ikke kan utelukkes at resultatene av disse kan 
medføre behov for å justere veglinja gjennom tunnelene er det satt av en 100m bred 
korridor for trafikkområdet. 
 
 
Det er gjennomført eget forprosjekt for tunnel ved Rambøll Norge AS, med rapport datert 
2205-11-28.  
 
Rapporten omhandler: 
 
1. Beskrivelse av undersøkelser 

 
2. Geologi 

 
3. Anleggstekniske forhold 

 
4. Forhold til omgivelsene (herunder vurdering av fare for grunnvannsenkning og 

setningsskader, samt rystelser fra sprengningsarbeider) 
 

5. Behov for videre grunnundersøkelser 
 

6. Tekniske løsninger: 
a. Vegoverbygning 
b. Drens- /overvannssystem og vaskevannsystem 
c. Vann- og frostsikring 
d. Portaler 
e. Elektrotekniske installasjoner, herunder sikkerhetsutrustning oa. 

 
 
Rapporten foreligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg. For detaljer vises til denne.  
 

 
 
Statens vegvesen Region øst                                                                                                 Juni 2006 



Reguleringsplan  Rv4 Roa – Jaren                                                                                                    side 46 

 
 

 

 
Oversiktstegning tunnel (Utsnitt av ingeniørgeologisk plan) 
 
Kort orientering: 
 
Tunnelen starter ved ca. profil 7710 med en ca. 25 m lang betongportal. Videre fortsetter 
tunnelen i en tunnel med 2 løp. Lengden av fjelltunnelen for de to løpene vil bli 
henholdsvis 1650 (sydgående ) og 1670 m (nordgående). Tunnelen avsluttes med lange 
portalkonstruksjoner (64 m/97 m) som vil gå under eksisterende Rv4. 
 
Det er besluttet at tunnelen skal bygges med to separate løp med to kjørefelt hver. 
 
På grunn av små horisontale kurver gjennom tunnelen (800 m/1200 m) vil det være krav 
til siktutvidelse langs innerkurvene i tunnelen. Dette innebærer at tunneltverrsnittets 
bredde er økt ift kravet i T9,5, opp til 12m og 10,5m for hhv. nord- og sørgående løp. 
 
Det er utført et stort antall fjellkontrollboringer og andre boringer til fjell, refraksjons-
seismiske undersøkelser, prøver og analyser.  
 
Seismiske målinger viser varierende løsmassemektighet langs profilene. Det er registret 
løsmassetykkelser fra 2,5 m til 16 m. De mektigste løsmasselagene er funnet i 
forbindelse med svakhetssoner/depresjoner. 
 
Det søndre påhuggsområdet ligger på jordbruksmark, ca. 50 m syd for gård.  

 
Området har spredt bebyggelse, med tettest konsentrasjon av bygninger vest for 
tunnelens nordre del. Selve tunnelen vil passere hovedsakelig under områder med dyrket 
mark. Ved ca. profil 7800 og 8700-8850 ligger det imidlertid bygninger direkte over 
tunnelløpene. 
 
Det nordre påhugget ligger i umiddelbar nærhet av nåværende riksveg 4 som skal 
beholdes til lokalveg, slik at denne først må fjernes, portalbyggene etableres og deretter 
ny veg bygges over disse. I nærhet av påhugget, mellom nåværende riksveg og 
jernbanen, ligger noe spredt bebyggelse som imidlertid forutsettes innløst på grunn av 
veganlegget. 
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5.10 Byggegrenser 
Byggegrenser er vist på plankartet og er i utgangspunktet satt til følgende avstander fra 
vegenes senterlinjer i tråd med generelle regler etter Vegloven: 
 
 

• Stamveg (Rv4 og Rv35): 100m fra senterlinje veg (CL) 
• Øvrige riksveger: 50m 
• Fylkesveger: 15m 
• Kommunale veger: 10-15m 

 
 
For å tilpasse planen til en del de faktiske forhold og kommunale ønsker mht arealbruk 
bruk er det noen steder gjort avvik fra disse avstandene. Dette fremgår av plankartene. 
 
Områdene innenfor byggegrensene er i samråd med kommunene regulert etter følgende 
hovedprinsipper: 
 
• Reguleringsformålet reflekterer den faktiske bruk som vurderes å være aktuell i 

overskuelig framtid. 
• Eksisterende boligeiendommer reguleres (derfor) normalt til boligformål og 

bebyggelse på landbrukseiendommer til landbruk. 
• Det er ikke tillatt å føre opp nye bygninger innenfor byggegrensene. Eventuell 

dispensasjon fra dette kravet gis av kommunene etter samråd med Statens 
vegvesen. 

• Aktuell avstand til byggegrense brukes normalt uten hensyn til bygningenes 
plassering. 

• Regulerte tomter innefor byggegrensene, som ikke er bebygd, omreguleres til 
landbruk e.a. (ikke byggeområder). 

• Påbygging av eksisterende boliger tillates opp til BYA 300m2 i Lunner og 250m2 i 
Gran, men nye boenheter innenfor byggegrensene tillates ikke. Nybygging / 
ombygging må ikke medføre ytterligere behov for støytiltak iht. T-1442. Forhold til 
nye boenheter og støy gjøres også gjeldende for landbrukseiendommer via 
bestemmelsene for disse, samt med veiledende retningslinje for behandling av 
disp.søknader. 

• For landbrukseiendommer tillates ikke gjøres gjeldende at ombygging av eksisterende 
bygninger med etablering av rom for varig opphold, boenheter for overnatting etc 
ikke tillates innefor byggegrensene. 
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6 MILJØKONSEKVENSER OG MILJØFORBEDRENDE TILTAK 

6.1 Vegtrafikkstøy 

6.1.1  Generell orientering 
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden ,ekvivalent, det vil si gjennomsnittlig støynivå 
over døgnet, korrigert med 5 dB ekstra vekt på støy om kvelden og 10 dB ekstra vekt på 
støy om natten. Måleenhet for dette er desibel A, forkortet dB(A).  
 
Støynivået langs en veg avhenger blant annet av antall kjøretøyer, fordeling mellom lette 
og tunge kjøretøyer, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i 
terrenget i forhold til bygningene. En økning i nivået på en lyd med 8-10 dB(A) oppfattes 
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å 
oppfatte. En grov oversikt over hva slags lydnivå forskjellige støykilder gir er vist i 
figuren under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Retningslinjer f
loven er gitt av
arealplanleggin
 
Ved fasade på 
55 dB(A) lagt t
langs eksistere
vanskelig å kom
 
Vanlige tiltak m
langs vegen. I 
selve husfasad
Eventuelt kan d
 

 
 
Statens vegvesen 
Lydnivå fra ulike støykilder 

or behandling av vegtrafikkstøy ved planlegging etter plan- og bygnings-
 Miljøverndepartementet. Nye retningslinjer for behandling av støy i 
g (T-1442) er gjort gjeldende fra januar 2005.  

bolighus er støygrensa satt til 55 – 60 dB(A). Ved nye veganlegg blir  
il grunn der det er teknisk og økonomisk gjennomførlig. Ved utbedring 
nde veg blir som regel 60 dB(A) lagt til grunn, da det i slike tilfeller ofte er 
me under den laveste grensa. 

ot vegtrafikkstøy er eksempelvis bygging av støyskjermer eller voller 
tilfeller hvor det ikke ligger til rette for slike tiltak, kan det gjøres tiltak på 
en (isolasjon, vinduer, ventiler etc.) for å dempe støynivået innendørs. 
et etableres lokal skjerming av uteplass. 
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6.1.2 Støyforhold i denne plan 
Vegtrafikkstøy er beregnet for aktuelle boliger. Støynivåene er beregnet etter Nordisk 
beregningsmetode for vegtrafikkstøy og iht veileder T-1442. Det er gjort beregninger i 
dagens situasjon og for ettersituasjonen (10 år etter antatt ferdigstillelse av veganlegget 
– 2020). Det er forutsatt skiltet hastighet 100 km/t på ny riksveg 4. 
 
For en del eiendommer, hovedsakelig langsmed nåværende riksveg 4, gir byggingen av 
ny veg i seg selv betydelig bedrede støyforhold sammenlignet med dagens situasjon, da 
trafikkmengden på denne vegen blir kraftig redusert. Grovt anslått fører veganlegget til 
at antall støyplagede på strekningen reduseres med 100 personer, både gjennom at 
hovedtrafikkåren føres lenger vekk fra bebyggelsen og ved gjennomføring av støytiltak. 
 
Beregningene har vist at det er til dels omfattende behov for støytiltak. Hvilke 
eiendommer dette gjelder og type tiltak som kan være aktuelt er angitt i tabell nedenfor. 
Beregnede støyverdier og beregningsnumre er også vist på C-tegningene i teknisk 
detaljplan. Foreslåtte voller og skjermer er vist på reguleringsplankartene med 
rekkefølgebestemmelse. 
 
Type støytiltak er vurdert ut fra forhold til arealbruk, landskapstilpasning, økonomi og 
tiltakenes effekt. Aktuelle tiltak er: 
 
• Voller og skjermer langs ny veg 
• Lokale skjermer ved den enkelte bolig / boliggruppe / gardstun 
• Fasadetiltak og / eller skjerming av uteplass. 
 
Som første prioritet er det lagt opp til langsgående tiltak ved den nye riksvegen, da disse 
gir effekt over større områder, i motsetning til lokale skjermer ved den enkelte eiendom. 
Dette er derfor gunstig når det gjelder områder som kommer utenfor tiltaksgrensene, 
men som likevel får noe økt støybelastning. Der det areal- og landskapsmessig ligger til 
rette for det er det foreslått bruk av voller, mens det i områder der dette ikke er mulig er 
foreslått støyskjermer. 
 
I tillegg er det utarbeidet støysonekart over hele planområdet for både dagens situasjon 
og fremtidig situasjon med ny riksveg 4 og de foreslåtte støytiltak langs denne. Disse 
finnes som ikke mangfoldiggjorte vedlegg.   
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Nedenfor er vist oversikt over beregningsresultatene, inkludert de støytiltak som er vist i 
reguleringsplanen: 
 
B. 
nr 

Gnr/bnr: Profilnr, side Avstand 
fra CL ny 
riksveg 

Vegtr.støy, 
dagens 

situasjon: 

Vegtr.støy, 
framtidig 
situasjon: 

Tiltak tatt med i 
beregning: 

Merknad: 

1  540 VS 134 61 58 Voll v/ rv4  

2 59/105 500 VS 35 59 56 Skjerm v/ rv4  

3 59/19 660 VS 103 68 60 Voll v/ rv4  

4 59/228 580 VS 262 60 56 Voll v/ rv4  

 59/229 590 VS 262 60 56 Voll v/ rv4  

 59/230 610 VS 266 60 56 Voll v/ rv4  

 59/231 610 VS 266 60 56 Voll v/ rv4  

5 57/34 600 VS 303 60 54 Voll v/ rv4  

6 59/5 730 HS 64 65 59 Voll+skjerm v rv4  

7 59/121 700 HS 137 59 54 Voll+skjerm v rv4  

8  610 HS 198 59 52 Voll+skjerm v rv4  

9 ”Hammer” 590 HS 198 59 55 Voll+skjerm v rv4  

10 ”Ramberg” 540 HS 167 59 54 Voll+skjerm v rv4  

11  970 HS 66 ikke ber 57 Voll+skjerm v rv4  

12  910 VS 67 ikke ber 60 Skjerm v/ rv4  

13 41/22 1220 HS 87 59 58 Lokal skjerm  

14 4/17 1200 VS 75 66 61 Voll v rampe Innløses 

15 42/5 1690 HS 135 58 62 Skjerm v/ rv4  

16 38/5 1900 HS 125 62 64 Skjerm v/ rv4  

17 38/5 1850 HS 124 64 65 Skjerm v/ rv4  
18 38/3 1920 HS 44 65 65 Skjerm v/ rv4 og 

ved lokalveg 
 

19 38/84 2120 HS 127 68 63 Voll v/ rv4  

20 38/13 2130 HS 187 63 56 Voll v/ rv4  

21 36/51 2300 HS 206 63 55 Voll+skjerm v rv4 Skjerm på 
bru Vigga 

22 36/53 2320 HS 128 71 55 Voll+skjerm v rv4 Skjerm på 
bru Vigga 

24 36/33 2470 HS 90 66 66 Skjerm v/ rv4 Skjerm på 
bru Vigga 

28 30/32 2690 HS 100 64 58 -  

29 31/34 2840 HS 139 64 65 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
og ny rv  

 

30 36/24 2650 HS 180 72 70 5m fra 
nåv. rv4 

31 38/12 2680 HS 188 72 70 
Fasadetiltak mot 
gml rv 9m fra 

nåv. rv4 
35 35/22 2900 VS 41 ikke ber 61 Voll v/ rv4  

36 31/12 2820 VS 62 ikke ber 59 Voll v/ rv4  

40 35/4 3010 VS 118 ikke ber 65 Voll v/ rv4 Uteplass 
=60dB(A) 

41 35/15 3100 VS 135 ikke ber 64 Voll v/rv4 Uteplass 
=60dB(A) 

42 35/3 3050 VS 176 ikke ber 60 Voll v/rv4  

50 36/83 
36/84 

2930 HS 400 62 62 Lokal skjerm 
detaljeres i bpl 

 

52 36/81 3000 HS 410 62 62 Lokal skjerm 
detaljeres i bpl 

Skj. også 
for 36/34 

55 28/14 3470 HS 53 57 60 Voll v/rv4  

57 36/36 3650 HS 203 72 67 Fasadetiltak mot 
gml rv 

24m fra 
nåv. rv4 

59 36/19 3730 HS 189 72 67 Fasadetiltak mot 
gml rv 

27m fra 
nåv. rv4 

60 36/20 3770 HS 189 72 67 Fasadetiltak mot 
gml rv 

22m fra 
nåv. rv4 

63 28/7 3680 HS 103 57 55 -  

65 28/90 3770 HS 124 58 54 -  
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B. 
nr 

Gnr/bnr: Profilnr, side Avstand 
fra CL ny 
riksveg 

Vegtr.støy, 
dagens 

situasjon: 

Vegtr.støy, 
framtidig 
situasjon: 

Tiltak tatt med i 
beregning: 

Merknad: 

66 36/21 3860 HS 155 72 68 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
og ny rv 

 

67 239/5 4060 HS 160 72 68 Fasadetiltak mot 
gml rv 

 

70 26/1 4270 VS 231 ikke ber 58 Lokal skjerm  

71 26/3 4400 VS 406 ikke ber 54 -  

73 240/13 og 
240/8 

4450 HS 86 72 70 15m fra 
nåv. rv4 

74 240/7 4560 HS 113 68 70  

75 240/6 4620 HS 121 69 70 

Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
rv  

 

76 237/2 5480 VS 89 ikke ber 54 Voll v/ rv4  

78 246/6 6500 HS 299 69 69 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
rv  

 

79 246/24 6700 HS 130 64 69 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
og ny rv  

 

80 261/15 7180 HS 120 68 69 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
rv  

 

81 260/15 7390 HS 63 68 64/69 Fasadetiltak  64 dB(A) i 
kryssalt 1 

82 260/22 7270 VS 120 63 63 Fasadetiltak   

83 260/16 7560 HS 141 50 62  

84 260/16 7650 HS 191 ikke ber 58 
Fasadetilt el 
lok.skj.   

86 260/26 7520 VS 175 63 63 Fasadetiltak   

90  9580 HS 101 72 62  

95  9680 HS 144 69 61  

96  9720 HS 148 69 62 

Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
rv  

100 266/2 9770 VS 113 ikke ber 67 Fasadetilt el 
lok.skj. mot ny rv 
/ nsb 

 

102 267/7 10400 VS 69 61 58 Tett rekkverk rv4  

110 280/11 11390 HS 89 69 59 Voll v/ rv4 39m fra 
nåv. rv4 

111 280/26 11460 HS 82 69 60 Voll v/ rv4  

112 280/15 11490 HS 86 69 61 Voll+skjerm v rv4  

115 280/10 11480 VS 69 64 69 Fasadetilt el 
lok.skj. mot gml 
rv 

(Tett 
rekkv = 
64 dB) 
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6.1.3 Skjermtyper 

Det er foreslått et modulsystem for støyskjermer langs ny rv. 4. Systemet består av tre 
varianter som gir mulighet for tilpasning til stedlige forhold og behov. Hovedprinsippet 
for utformingen er treskjermer med innslag av glass, alle med stående spiler/bord. 
Grunnen til at det er valgt vertikale bord, er ønsket om at skjermene i størst mulig grad 
følger vegens horisontale linjeføring. Elementene lages som parallellogrammer etter mål 
for terrengtilpasning, for å unngå knekker ved vinkelforandring på terrenget. Prisnippet 
for utforming er vist nedenfor. Opprissene viser skjermene i skrått terreng. 
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6.2  Landskap og vegens sideareal 
 

6.2.1  Beskrivelse av planområdet 
Landskapets hovedform mellom Roa og Jaren er en nord-sørgående vid u-dal. Åsene som 
avgrenser dalen er skogkledde. Dalbunnen og dalsidene består av et konglomerat av 
åkerlapper, spredt bebyggelse, skogteiger og frodige randsoner med vegetasjon.  I 
dalbunnen snor elva Vigga seg. På grunn av jordbruksvirksomhet er deler av Vigga 
kanalisert og elveløpet er lagt i rette linjer. Men enkelte steder har elva bevart sitt 
opprinnelige meandrerende løp og fremstår som frodig og vakker.  Vigga med randsoner, 
Gjøvikbanen og eksisterende rv4 tegner viktige linjer i landskapet. Tettstedene Roa og 
Gran ligger i dalbunnen og er viktige knutepunkt i området.  
 
Området er preget av et rikt, variert og sammenhengende kulturlandskap med velholdte 
gårdstun. Landskapet er bakkete med åpne sammenhengende jordbruksareal på begge 
sider av Vigga, og området tilhører noen av de beste jordbruksbygdene i Norge. 
Husmannsplasser og småbruk har karakteristisk beliggenhet på terrasser i de bratteste 
lisidene, ved de gamle vegene og i dalbunnen. For å få en god og kortfattet beskrivelse 
av området, Viggadalens historie og kulturmiljø henvises det til rapporten ”kunst i 
veganlegget” som er utarbeidet for prosjektet.  

 
 
 

 
 
Karakteristisk dalside i Viggadalen med spredt bebyggelse, frodige åkre og skogkledte åsrygger. 
 
Landskapet fra Roa til Jaren kan deles inn i områder med ulik karakter. Området mellom 
Roa og Volla fremstår som et relativt avgrenset landskapsrom med en klart definert 
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elveslette og oppdyrkede åssider. Vigga er kanalisert i området og er mindre 
fremtredende som landskapselement her enn lenger nord. Enkelte større skogteiger deler 
opp dyrkamarka. Bebyggelsen i området er spredt og uensartet. 
 
Fra Dalby/Volla til Holmen blir dalen smalere. Bebyggelsen er spredt, det og Vigga delvis 
kanalisert også her. Gården Kaggerud i østre dalside et er historisk viktig gårdstun i 
området. 
 
Ved Holmen skjer et sprang i terrenget. Terrengform og vegetasjon markerer  
overgangen til et viktig landskapsrom som strekker seg fra Holmen til Vøyen. Dalen 
åpner seg og fremstår som et frodig og vakkert kulturlandskap. Gårdene Dynna og Hval 
er eksempler på to gårdstun i området som forteller om lang kontinuitet i 
bosetningshistorien. Området fremstår som enhetlig med tanke på landskap og 
bygningsmiljø og er mer sårbart for inngrep enn områdene lenger sør.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gården Hval danner en vakker silhuett i 
landskapet 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigga har bevart sitt opprinnelige løp flere 
steder i området med frodig kantvegetasjon og 
meandrerende løp. Bildet er tatt litt sør for 
Vøyen. 
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Landskapet nord for tunnelen forbi Gran er skogkledt og heller ned mot Jarenvannet. 
Området er en del av et større landskapsrom rundt vannet. Dalsiden består i hovedsak 
av skog og enkelte mindre områder med dyrket mark. Enkelte steder har man utsikt til 
kulturlandskapet vest for Jarenvannet. Eksisterende rv4 og jernbanen ligger parallelt i 
dalsiden. På høyden i øst ligger Skjervumsmoen, et større sammenhengende 
skogsområde og et viktig friluftsområde for folk i Gran og omegn.  
 

 
Fra området langs Jarenvannet. Til venstre: beiteområde ved avkjørsel til Jaren med utsikt mot vestre dalside. 
Til høyre: dagens rv4 skjærer gjennom et større sammenhengende skogsområde. 
 
 
 

6.2.2 Beskrivelse av tiltak langs vegen 
 
Prinsippene som er lagt til grunn for arbeidet er i tråd med formingsveilederen som er 
utarbeidet for prosjektet. De ulike prinsipper for utforming av vegens sideareal er vurdert 
fra sted til sted. Et stort og viktig spørsmål for dette prosjektet er hensynet til jordvernet 
i forhold til utforming av tilstøtende terreng. Enkelte steder har man valgt 
minimumsløsninger for å hindre inngrep på dyrka mark. Andre steder er det lagt opp til 
omfattende bakkeplanering og oppfylling av masser. Slike tiltak gir store lokale inngrep i 
anleggsperioden, men resultatet blir et godt terrengtilpasset anlegg og gode muligheter 
for oppdyrking på flate områder.  
 
Viktige prinsipper for terrengbearbeiding og vegetasjonsbehandling: 

• Fyllinger er i utgangspunktet lagt med helning 1:2 
• Utslaking av sideterreng/bakkeplanering til 1:4 for å unngå rekkverk er foreslått 

der det er aktuelt, evt. 1:6/1:8 for tilbakeføring til landbruk 
•  Jordskjæringer er lagt i 1:2 
• Fjellskjæringer er lagt med helning 10:1 
• Jordskjæringsprofil er vurdert ved lave skjæringer, eller en kombinasjon av begge 
• Det plantes ikke nærmere enn 8 meter fra kjørebanekant langs motorvegen 
• Følgende tiltak er vist på egen O-tegning:  

o Etablering av naturlik vegetasjon 
o Bevaring av eksisterende skogsvegetasjon 
o Naturlik revegetering 
o Trær 
o Gressbakke 
o Busker 

 
I tillegg er det vist områder til massedeponi og områder avsatt til bakkeplaneringstiltak.  
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Strekningen Roa - Volla 
Hovedutfordringen på denne strekningen har vært å finne en god plassering for et nytt 
toplanskryss ved Roa. Krysset er plassert i overgangen mellom flatt og hellende terreng 
nord for Roa. Ny rv 4 ligger på fylling og krysser lokalveg i bro. Det er valgt bro fremfor 
kulvert, da broløsningen gir et åpnere og lysere profil og en mer oversiktelig og tiltalende 
adkomst til Roa. Lokalvegen krysser skjevt under broa. Vurderingene som ligger bak en 
slik løsning er å hindre større inngrep å lia i øst og unngå større arealbeslag på den flate 
dyrkamarka i vest. Skjæringen i østlia ligger med helning 1:1,5 for å begrense inngrepet. 
Krysset ligger inn mot en større sammenhengende skogteig i øst. Det er derfor naturlig å 
beplante skråning og restarealer mellom kryss og eksisterende skog. Terrengforming 
mellom ramper og rv og beplantning bidrar til at krysset får en naturlig forankring i 
landskapet. Inngrep i et mer sårbart bakkete jordbruksareal i sør unngås. Det samme 
gjelder inngrep på den flate elvesletta.  E-tegninger for krysset viser kotert terreng.  
 
Helt i sør er det planlagt støyvoller på begge sider av vegen. Bak østre voll er det 
planlagt bakkeplanering for å oppnå god terrengtilpassing. Området tilbakeføres 
landbruk. Nord for krysset ligger vegen på en lav fylling. Vegen krysser et relativt flatt 
jordbruksområde før den gjør en sving og krysser dalen og Vigga. 
 
 

 
 
Snitt A ved profil 660, bakkeplanering og beplantning  i bakkant av voll 
 
På grunn av behov for masseutskiftning i området er det satt av store areal til 
deponiområder. Områdene på vestsiden av rv4 er flate jordbruksområder avsatt til 
deponi. Oppfyllingshøyden er satt til maks. en meter. Det er avsatt en buffer mot Vigga 
på 15 meter hvor det ikke skal fylles opp. Terrenget legges med slake skråninger fra 
topp fylling til eksisterende terreng. Det slakt hellende jordbruksområdet på østsiden er 
også avsatt til deponi. Det fylle opp til ca. kote 235. Deponiområdene ligger tilpasset 
landskap, eksisterende terreng og vegetasjon.  
 
 

 
 
Snitt C ved profil 1840, deponiområde mot Vigga i vest og på dyrkamark i øst 
 
Det er behov for flere støyskjermingstiltak på strekningen. Formingsveilederen er fulgt 
opp med bruk av voller. I sør er voll brukt i kombinasjon med skjerm. I kryssområdet er 
det behov for skjerming mot bebyggelse i øst. I krysset og mellom ny og eksisterende rv 
er det planlagt skjerm. Det samme gjelder over Vigga ved renseanlegget. I tilknytning til 
flere av støyskjermingstiltakene er det planlagt vegetasjon, enten på voll eller i bakkant 
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av skjerm. Dette for å at tiltakene skal bli mindre fremtredende i landskapet sett fra 
åssiden. 
 
Ved Volla/Dalby er det registrert sumpskog av middels til stor verdi og stor sårbarhet. 
Skogen er sårbar for hogst og grøfting. Ny rv4 krysser området, men skogen nærmest 
Vigga blir uberørt. Der er viktig at det i anleggsfasen sørges for god sikring av dette 
sumpskogområdet.   
 
 
Strekningen Volla - Holmen  
På strekningen fra renseanlegget ved Volla til Holmen er dalen relativ smal og vegen 
ligger trukket inn mot vestre dalside.  
 
Fra renseanlegget til bebyggelsen ved Nystuen ligger vegen i skjæring. Fylkesvegen til 
Lunner sentrum krysser her i bro. Vegen krysser videre et slakt skrånende område over 
dyrkamarka ved Nystuen. Vegen ligger her på fylling. Det er planlagt en 6 meter høy voll 
mot bebyggelsen, og området i bakkant er avsatt til deponiområde. Voll i kombinasjon 
med bakkeplanering/deponi er et prinsipp som er gjennomført flere steder på 
strekningen. Prinsippet gir god forankring av det nye anlegget til landskapet, og ivaretar 
behovet for massedeponier til ubrukbare masser, som er et stort behov på anlegget.  
 

 
 
Snitt E ved profil 3080, massedeponi bak støyvoll ved Nystuen, vollen beplantes Snitt E 
 
Vollen ved Nystuen beplantes for å dempe virkningen av den tekniske skråningen mot 
vegen og skape en buffer mot bebyggelsen. På motsatt side av vegen er terrenget flatt 
mot Vigga. Her er ligger skråningen med helning 1:2 for å redusere inngrepet på 
dyrkamarka. 
 
Flatla mølleveg er et lokalt kulturminne med historisk verdi. Vegen har funksjon som 
viktig tverrforindelse i dalen for landbruket og som skoleveg.  Vegen har i dag frodig 
randvegetasjon. Vegen vil bli flyttet noe over en strekning på ca 300m, og bli ført under 
ny riksveg i undergang ved Pr.3230 med bredde 6m og fri høyde 5,5m, disse relativt 
store dimensjonene er valgt av hensyn til landbruket, og gjør også at en unngår en for 
trang og mørk passasje for de gående. Det legges opp til planting av stedegen 
vegetasjon langs vegen for å gjenskape vegens opprinnelige profil. 
 
Ved Holmen blir det omfattende terrenginngrep i et større område. Fra å ligge i 
dobbeltsidig skjæring i sør krysser den ved Holmen i en 8-9 meter høy fylling. Det er 
avsatt et stort areal til deponi i bakkant av fyllingen. Deler av deponiet skal benyttes til 
rasteplass for sørgående trafikk. Det er viktig at rastepassen får en naturlig forankring og 
tilknytning til eksisterende terreng, da målet bla. er å knytte anlegget til en traktorvei 
(viser til kunstrapport med beskrivelse og intensjoner med anlegget). 
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Snitt F ved profil 4120, massedeponi ved Holmen. Vigga er lagt om i øst, randsonene langs elva beplantes. 
 
Grunnet vegens linjeføring må Vigga legges om ved Holmen. Området mellom ny rv4 og 
elva formes naturlig og plantes til. Det er også avsatt et 5 meter bredt belte på motsatt 
side av Vigga til vegetasjon. Øst for omlagt Vigga ligger et sandtak. Her finnes en koloni 
med sandsvaler. Dette området må skjermes og tiltak er påkrevet i anleggsperioden. 
 
Et av tre viktige vilttrekk i planområdet krysser ved Holmen. Det tas hensyn til dette i 
dimensjoneringen av kulverten for kryssende lokalveg. Vegetasjonsbelte langs 
lokalvegen opp til gården Helgeland må bevares av hensyn til vilttrekket. Skogen er en 
godt utviklet gråor/heggeskog. Av hensyn til skogen er det ikke foreslått oppfylling av 
terreng i bakkant av fylling på sørsiden av lokalvegen.  
 
 
Strekningen Holmen – Gran sør 
Fra Holmen til Vøyen åpner dalen seg. Vegen ligger i lia vest for eksisterende rv og 
Vigga. På strekningen fra Holmen til gården Bjørge ligger vegen med skjæring opp mot 
åsen og fylling mot dalen. Det er ikke foreslått beplantning på denne strekningen, da 
vegen krysser åpen jordbruksmark. En viktig problemstilling som det må tas en 
prinsipiell avgjørelse på er utslaking mot dyrkamark. På hele strekningen fra Holmen til 
Bjørge er utslaking ønskelig av estetiske hensyn. Skråningsutslaget på planen som 
foreligger er vist med helning 1:3.  
 

 
 
Snitt G ved profil 5320, mot øst avrundes skråning mot eks. terreng. Mot vest er det ønskelig med ytterligere 
utslaking for å unngå rekkverk. 
 
Adkomstvegen til Bjørge er hevet og krysser ny rv i bro. Prinsippet med utslaking er 
gjennomført langs gårdsvegen for å hindre at vegen blir liggende som en kunstig rygg 
over dyrkamarka.  
 
Fra Bjørge og videre nordover ligger vegen i dobbeltsidig fjellskjæring. Det er planlagt 
utsprengt to vegetasjonsnisjer à 2,5 x 20 meter mellom profil 5900 og 6000 for å gi et 
mer frodig og variert vegrom. Det kraftige skråningsutslaget ved profil 6000 beplantes 
med stedegen vegetasjon. 
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Snitt H ved profil 5960, vegetasjonsnisje 
 
Lenger nord ligger vegen på fylling. Det er planlagt et deponiområde i vest mot fyllingen. 
I øst ned mot Vigga er det planlagt en rasteplass for nordgående trafikk. Rasteplassen 
ligger med nær tilknytning til elva og området er godt egnet til rast og rekreasjon (se 
også beskrivelsen av området og intensjonene i kunstrapporten).  
 
 
Kryss Gran sør 
Inn mot kryssområdet ved Gran virker dalen noe smalere. Dette skyldes bla. en 
fremskutt vegetasjonskledt rygg ved Vøyen i området ved bensinstasjonen. For å gi 
krysset en forankring til terrenget er det lagt inn mot den fremskutte ryggen i området. 
Dette for å utnytte høydeforskjellen til å plassere ramper og lokalveg.  
 
Alternative passeringer er vurdert. En plassering lenger nord ville komme i konflikt med 
portalområdet til tunnelen (for tett på). I området litt mot sør ville krysset komme i 
konflikt med Vigga, samt at det var ønskelig å opprettholde åpenheten gjennom det noe 
smalere daldraget. Arealbeslag har også vært en viktig faktor i utformingen av krysset.  
 
Kommentarer til alternativ 1 (tunnelløsning): 
Krysset har en ryddig utforming med en sentral rundkjøring plassert på et lokk. 
Lokalveg, ramper mot øst og rundkjøringen ligger forankret mot fremskutt rygg. For å 
hindre innløsning av eiendom over krysset i øst er det nødvendig med mur langs 
påkjøringsrampe mot nord. Muren blir 2 meter høy og ca. 40 meter lang. Det er foreslått 
beplantning mellom mur og rampe for å dempe virkningen (muren ligger eksponert ut 
mot dalen). Arealer mellom ramper og veger i øst beplantes (knyttes til eksisterende 
skogbrem i øst). Det plantes en trerekke på hver side av tunnelportalene. Krysset 
forøvrig sås til og terrenget formes med myke overganger mellom veger og ramper og 
mot dyrkamarka. Det er flott utsikt fra rundkjøringen mot vest og derfor ikke beplantet 
her. Rundkjøringen foreslås enkelt utformet med gress eller belegning og større 
naturstein i sentraløya.  
 

 
 
Snitt I ved profil 7305, kryssområde ved Gran, kryssalternativ 1 
 

 
 
Statens vegvesen Region øst                                                                                                 Juni 2006 



Reguleringsplan  Rv4 Roa – Jaren                                                                                                    side 60 

 
 

Kommentarer til alternativ 2 (kryss med broløsning): 
Østlige ramper og rundkjøring ligger som for alternativ 1 trukket inn mot terrengryggen. 
Eiendommen over krysset i øst løses inn og terrenget legges med helning 1:2 og plantes 
til. Dette gir en bedre tilpasning mot terreng mot ryggen enn for alt. 1. Rundkjøringen i 
vest ligger trukket helt inn mot ny rv4. Dette medfører at det må bygges en mur mot 
vegrommet for å ta opp høydeforskjellen mot vegen. Dette vurderes som en dårlig 
løsning estetisk sett. Krysset burde ha gjennomgående skråninger under 
brokonstruksjonen for å oppnå balanse og symmetri. Brua krysser også svært skjevt på 
hovedvegen, noe som forsterker ubalansen i krysset. Det er planlagt beplantning langs 
rv4 og bakkeplanering mot tilgrensende jordbruksareal.  
 

 
 
Snitt J ved profil 7330, kryssområde ved Gran, kryssalternativ 2 
 
For begge alternativer er det foreslått å plante en trerekke mot Gran sentrum for å 
markere adkomsten til tettstedet. Denne kan evt. forlenges inn mot sentrum. E-
tegninger for kryssalternativene viser kotert terreng.  
 
Mot tunnelen ligger vegen i skjæring over hellende dyrkamark. Portalene utformes med 
myke overganger mot terreng. Tunnelsnitt formes også med myk overgang mot 
sidevange (viser til notat angående konstruksjoner fra arkitekt). Portalområdet må sikres 
med gjerde. For å hindre at gjerde blir veldig fremtredende i det åpne 
jordbrukslandskapet er det foreslått beplantning rundt portalene.  
 
 
Strekningen Gran nord – Jaren 
Nord for Gran er terrenget skrånende ned mot Jarenvannet. Ny trasè krysser i hovedsak 
ytterkant av skogsområdet Skjervumsmoen.  
 
Portalområdet i nord ligger i bratt skrånende terreng på nedsiden av dagens rv4. 
Portalene utformes med myke overganger mot terreng etter samme prinsipp som i sør. 
Avkjøringsrampe til Gran ligger på fylling vest for tunnelmunningen. Terrenget formes 
med jevnt fall fra dagens rv til rampe. Påkjøringsrampa ligger litt lenger sør, i nærheten 
av kulvertkryssing ved profil 9700. Hele området rundt portalområdet og langs og 
mellom ramper foreslås beplantet slik at området fremstår som et enhetlig grønt område.  
 
Traseèn har vært gjenstand for endel endringer underveis og det er foretatt vurderinger 
av linja i forhold til eksponering mot dalsiden i vest. Den endelige traseèn ligger i liten 
grad eksponert mot vest. Terrenginngrepene er relativt store på deler av strekningen, 
spesielt i områdene ved profil 10500 og 11000. På disse delstrekningene må det 
sprenges ut for både ny rv og lokalveg. Linja ligger trukket noe mot øst og ligger derfor 
delvis skjult av terrengformer og tett skog i vest.  
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Snitt N ved profil 11055, begge veger ligger i skjæring.  
 
Med noen få unntak ligger vegen på fylling mot vest. Det er ikke foreslått utslaking mot 
eksisterende terreng her. Vegen krysser i hovedsak skog og det er ønskelig å redusere 
inngrepet og bevare eksisterende vegetasjon. Skråningen er derfor beholdt i 1:2. Enkelte 
steder ligger det små lapper med dyrket mark. Også her er 1:2 utslaget beholdt for å 
redusere inngrepet, da åkerlappene er relativt små og smale. Det blir derfor tilnærmet 
gjennomgående rekkverk langs vegen mot vest. På skråninger med store utslag er det 
planlagt revegetering med naturlig innvandring av vegetasjon.  
 

 
 
Snitt M ved profil 10680, terrengforming og vegetasjonstiltak 
 
Ved profil 10000 er det planlagt et deponiområdet mellom ny og gammel rv. Det 
anbefales ikke å anlegge deponier på østsiden av gammel rv inn mot skogen da det fra 
profil 9900 –10700 er registrert kalkskog med stor verdi.  
 
Ved profil 10750 er det planlagt bro og viltkryss. Det er viktig at det den 
omkringliggende skogen på begge sider av anlegget bevares med tanke på viltet.  
 
Fra profil 10200 og frem til planens avslutning ved Jaren ligger ny rv 4 og lokalveg 
parallelt  med varierende avstand. Terrenget er formet med naturlig overgang mellom de 
to traseène og med unntak av områdene ved profil 10500 og 11000 unngår man 
rekkverk langs lokalvegen. I disse områdene ligger de to vegene svært tett og 
lokalvegen ligger høyere i terreng enn ny rv. Begge veger ligger i skjæring her. Fjellet 
sprenges vekk mellom vegene og det etableres en 1:2 skråning som beplantes.  På hele 
strekningen fra 10200 til slutt beplantes arealet mellom rv og lokalveg med stedegen 
vegetasjon. Dette for i størst mulig grad skape et markant fysisk skille mellom vegene 
som hindrer ubehagelig blending fra motgående trafikk.  
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Fra profil 11200 til 11600 skal det etableres støyvoller mellom rv og lokalveg.  Vollene 
beplantes etter samme prinsipp som nevnt over, med unntak av strekningen langs 
bebyggelsen. Her plantes lavere buskvegetasjon for å bevare utsikt mot vannet (gjelder 
nordre eiendom).  
 

 
 
Snitt O ved profil 11355, terrengforming og vegetasjonstiltak ved voll og sideterreng mot vest 
 
 
Helt i nord ligger det tilrette for et lite massedeponi, samt at det er lagt opp til 
bakkeplanering langs lokalvegen for å få til god terrengtilpassing.  
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6.3 Vassdrag 

Veganlegget ligger langs elva Vigga. Den nye riksvegen krysser elva 2 ganger, ved 
renseanlegget ved Volla og ved Vøien, like sør for Gran sentrum. Det er forutsatt at elva 
skal legges om over en strekning på ca 100 meter ved Holmen. I tillegg ligger vegen på 
noen partier relativt nært inntil vassdraget. 

 

6.3.1 Flom- og vassdragstekniske forhold 

I forbindelse med disse forhold har en vært i kontakt med Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). Det er mottatt skriftlig innspill og avholdt ett møte i forbindelse 
med planleggingen. Kontaktperson i NVE har vært Gaute Gangås.  

 

Det er lagt opp til at behandlingen av reguleringsplanen skal erstatte konsesjonssøknad 
etter vannressursloven (§20).  

Dimensjoneringskriterier: 

Ved valg av dimensjoneringskriterier skilles mellom viktig (dim for 100-årsflom) og svært 
viktig (dim for 200-årsflom) infrastruktur. 

For riksveg 4 vil konsekvensen være stenging når 100-års flomnivå overskrides. Statens 
vegvesen vurderer dette som forsvarlig og de vurderinger som er utført ifbm. den 
foregående konsekvensutredning er derfor lagt til grunn bl.a. når høyden på kjørebanen 
er valgt. Bl.a. består dette materialet i ”Flomberegning i innløpet til Jarenvatn”, NVE, 
Turid-Anne Drageset, 18.09.2001.  

Når det gjelder de øvrige arealer og flomforhold for disse ligger vurderingen hos NVE. Av 
størst betydning for disse forholdene er brukryssingene over Vigga. Etter råd fra NVE er  
vannmengder for 200-årsflom lagt til grunn ved dimensjoneringen av disse, slik at  
konstruksjonene både skal motstå slik flom, samt at slippe gjennom aktuell vannmengde 
uten å forårsake oppstuvning.  

Grunnlagsdata: 

De dimensjonerende vannmengder er fremskaffet ved henvendelse til NVE og herfra 
mottatte utvidede flomfrekvensanalyser; ”Flomberegning i Viggavassdraget, Oppland 
fylke”, NVE, Thomas Væringstad, 13.06.2005, der data for 200-årsflom er beregnet.  

 

Planlagte tiltak av betydning for flomforholdene: 

Følgende planlagte tiltak anses å være av særskilt betydning for flomforhold:  

 
• Bru i Rv4 over Vigga Pr. 2430 (v/ Renseanl)  se tegning K30 
• Bru i Rv4 over Vigga Pr. 6840 (v / Vøien)   se tegning K80 

 
De beregnede vannmengder for 200-årsflom legges til grunn ved dimensjoneringen 
av disse, slik at konstruksjonene både skal motstå slik flom, samt slipper gjennom 
aktuell vannmengde uten å forårsake oppstuvning. Den forholdsvis store lysåpningen 
under brua vil ved normal vannføring ivareta behovet for forgjengerpassasjer langs 
elvekantene på begge sider av elveløpet. Ny elvebunn og -sider skal plastres med 
sprengstein eller liknende for å sikre bunnstabilitet og unngå erosjon på sidene. I 
byggeplan skal det særskilt påses at ovennevnte kriterier videreføres og 
kvalitetssikres. 
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• Bru for adkomstveg over Vigga Pr. 4040 (v/ Holmen) se tegning K60 
 
Denne brua har funksjon som adkomstveg til ett gårdsbruk. Bruket har også en 
høyereliggende alternativ adkomst via kommunal veg og planovergang over 
jernbanen, som kan benyttes i en flomsituasjon. Brua dimensjoneres derfor ikke for å 
tåle 200-årsflom. Videre ligger brua og vegen inntil denne fra begge sider i høyde 
med sideterrenget, slik at det forutsettes at disse vil bli oversvømt ved 200-årsflom. 
 

 
• Omlegging av Vigga Pr. 3930-4270    se tegning C203 

 
Over en strekning på 350 meter skal det anlegges nytt elveløp, da riksvegen her 
foreslås lagt over en slyng i elva. På denne måte unngås 2 kryssinger av elva. 
Tiltaket er prosjektert i detalj og vist i teknisk detaljplan med plan, lengdeprofil og 
tverrprofiler. Etter råd fra NVE er det nye elveløpet er planlagt med en del kurver, 
tilnærmet som på tilstøtende ikke kanaliserte strekninger av elva, for på denne måte 
å unngå økning i strømningshastighet. Tverrsnittet er utformet med utgangspunkt i 
eksisterende elveløp. Ny elvebunn og sider skal plastres med sprengstein eller 
liknende for å sikre bunnstabilitet og unngå erosjon på sidene. Dette skal videreføres 
og kvalitetssikres i byggeplan. 

 

• Øvrige bekkereguleringer etc.    se tegninger GH 201-208 
 
Øvrige reguleringer begrenser seg til føring av eksisterende bekker og grøfter under 
ny veg, herunder noe samling og langsgående føring. Det er ikke foretatt særskilt 
dimensjonering av dette, men valgt størrelser etter skjønn, med utgangspunkt i 
eksisterende stikkrenner og bekkelukkinger. Gjennomgående er valgt tilsvarende eller 
større dimensjoner på nye stikkrenner og grøfter. Aktuelle tiltak er vist i teknisk 
detaljplan. 
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6.3.2 Utslipp og fare for forurensning fra veganlegget 

Grunnlag: 
I KU er temaet omhandlet i temarapport om Georessurser og vannressurser. Som 
avbøtende tiltak er her anført rensing av sannsynlig sur avrenning fra drensvannet i 
tunnelen, ved kalksteinsfilter. Øvrige avbøtende tiltak er ikke anført eller anbefalt. 
 
I miljøoppfølgingsprogrammet til reg.plan er det angitt at tiltaket ikke skal føre til 
forurensning av Vigga. Krav om rensing av tunneldrensvann er gjentatt. Det er angitt at 
sedimentasjonsbassenger skal vurderes, evt i sammenheng med tilsvarende bassenger 
for jordbruket. 
 
Tunnelen: 
Drens- og avvanningssystem for tunnelvann er vist på tegninger GH205 og GH206 i 
teknisk detaljplan. 
 
Generelt om drens- og avvanningssystemet: 
 
Tunnelene (2 løp) bygges med separat system for drensvann og vaskevann i henhold til 
Statens vegvesens håndbok 021, hvor traubunn anlegges med ensidig fall mot drensgrøft 
(hovedgrøft). Grøfta langs den ene tunnelsiden. 
 
Inspeksjonskummer på drensledning utføres som ”minikummer” i plast med betongring 
og kjøresterkt lokk med kumavstand ca. 80 meter. På ledning for oppsamling av 
vaskevann etableres sandfang med kjeftsluk for integrering i kantstein. Sandfangene 
kobles i serie og med avstand ca. 80 meter.  
 
Etter ønske fra Statens vegvesen er det medtatt vannledning for brannslukking. 
Vannledningen er tilkoblet kommunalt nett i nord. I tunnel-løpene er det kummer for 
brannvannsuttak med avstand ca. 250 meter.  
 
Behov for hjelpedren på motsatt side av hoveddrensgrøften må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle når faktisk innlekking kan registreres, etter at tunnelen er utsprengt. 
 
Det er ikke satt spesielle krav til utslipp av vann for driftsperioden, men systemene for 
ivaretagelse av drens- og vaskevannet er utformet slik at det er muligheter for 
oppsamling av lekkasjer etter ulykker. 
 
Tunnelene har svakt fall mot sør og drens- og vaskevannet føres ut fra portalene i sør 
gjennom forskjæringa fram til kryssområdet utenfor portalene i sør. På grunn av plass- 
og fallforhold synes det påkrevd og naturlig å etablere eventuelt behandlingsområde og 
pumpestasjon her. Det vil være nødvendig med pumping av drens- og vaskevannet fra 
dette området og til Vigga.  
 
Fare for forurensning: 
 
Ved skiferholdig fjellgrunn (alunskifer) kan en viss behandling av drensvannet være 
aktuelt. Vegdirektoratet har foretatt undersøkelser av alunskifer, mørk kalkstein og mørk 
skifer langs ny Rv 4 , bl.a. i området ved tunnelen. Bl.a er det foretatt logging av et stort 
antall prøver av borkaks fra veglinja. Det er her konkludert med at det neppe vil bli sur 
avrenning fra tunnelen. Rapport for dette foreligger som ikke mangfoldiggjort vedlegg.  
 
Selv om undersøkelsene tyder på at sur avrenning er lite sannsynlig er det likevel satt av 
areal til å føre drensvannet via kalksteinsgrøfter før pumping til Vigga.  
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Vaskevannet ledes via oljeutskiller før det pumpes til Vigga, uten øvrige rensetiltak. Det 
forutsettes at vasking, dvs. utslipp av vaskevann ikke skal foregå i lavvannsperioder, jfr. 
KU, temarapport geo- og vannressurser. 
 
 
Fra veganlegget for øvrig: 
Det er forutsatt en del langsgående dypdrenering samt overvannsledninger. Med unntak 
av vannet fra tunnelene er det forutsatt at drens- og overvann føres på vanlig måte til 
bekker / elv ved naturlige steder langs linja. De er ikke forutsatt bygging av 
sedimentasjonsbassenger. 
 
Drens- og avvanningssystemet er vist på GH-tegningene i teknisk detaljplan. 
 
Fare for forurensning: 
 
I miljøoppfølgingsprogrammet er det angitt at sedimentasjonsbassenger skal vurderes, 
evt i sammenheng med tilsvarende bassenger for jordbruket. 
 
Følgende vurderinger er lagt til grunn ved valg av løsning: 
 
Resipienten Vigga har i lange perioder lav vannføring, i perioder under 1 m3/s (NVE, 
målestasjon Hvalskvern). Det antas derfor at vassdraget er ømfintlig for omlegging av 
eksisterende bekker og grøfter som fører ut i elva. Diffus avrenning vil derfor være å 
foretrekke. 
 
Håndtering av drens- og overvann fra veganlegget via sedimentasjonsbassenger vil føre 
til konsentrasjon av utslippene på grunn av det nødvendigvis begrensede antall 
bassenger som vil kunne anlegges. 
 
Det må påregnes at den nye vegen gir betydelig redusert ulykkesrisiko ift. dagens 
situasjon og at vegbyggingen derved reduserer faren for forurensning fra trafikkuhell. 
 
Sedimenteringsbassenger vil legge beslag på ytterligere arealer, mest sannsynlig på 
dyrket mark, da plassering av disse nødvendigvis må ligge på de laveste områdene ned 
mot Vigga. Hvis bassenger skulle benyttes ser det ut til å være behov for 4 stk. Ut fra 
vurderingen av (den reduserte) risikoen for forurensning synes det ikke riktig å 
beslaglegge arealer til dette formålet. 
 
Spørsmålet om arealbruk til bassenger og evt. sambruk med oppsamlingsbassenger for 
landbruket er tatt opp i møter med kommunale landbruksmyndigheter og 
grunneierlagene. Det er her konkludert med at det ikke er planer om etablering av slike 
tiltak for landbruket og at samordning heller ikke er aktuelt. 
 
Med støtte i ovennevnte vil etableringen av den nye vegen etter Statens vegvesens 
vurdering ikke medføre økt risiko for forurensning av vassdraget. 
 

 
 
Statens vegvesen Region øst                                                                                                 Juni 2006 



Reguleringsplan  Rv4 Roa – Jaren                                                                                                    side 67 

 
 

6.4 Naturmiljø 

 

6.4.1 Vilt 
I forbindelse med vurderingene har man vært i kontakt med miljøvernkonsulentene i 
kommunene: 
Kari Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune 
Grete Gausemel, Gran kommune 
 
Videre er vurderingene og utformingen av foreslåtte tiltak utført i samråd med 
naturforvalter i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Siri Guldseth. 
 
Registrerte arter og trekk: 
I områdene langs planstrekningen finnes både elg og rådyr. Hjort er også observert i 
området. 
 
Mangelen på store sammenhengende skogsområder i Viggadalen gjør at det er relativt 
lite elg nær dagens rv. 4. Konklusjonen i konsekvensutredningens temarapport for 
naturmiljø er at trekkene er av lokal verdi. De er altså ikke viktige regionale trekk 
mellom beiteområder for mange dyr. Skogsområdene rundt vilttrekket ved Holmen gis 
middels verdi som leveområde for hjortevilt. 
 
Det er registrert tre trekkruter for vilt innenfor planområdet: 
 

1. Pr. 2200-2400: Rett nord for klubbhuset i Lunner. Sesongtrekk for elg. Trekket 
har lokal verdi.  

2. Pr. 4000-4500: Ved Holmen, langs grensen mellom Lunner og Gran. 
Sesongtrekkrute for elg. Lokal verdi. 

3. Pr. 10500-11000: I Gran finnes det et markert vilttrekk ved avkjøringen til 
Nordtangen. Her har det jevnlig, men ikke årlig, skjedd påkjørsler av elg og rådyr. 

 
For rådyr i Lunner er det kulturlandskapet i nordre del av bygda som er mest attraktivt 
både sommer og vinter. Her finner dyra mat og ly hele året og det foregår betydelig 
døgn- og beitetrekk, i tillegg til vintertrekk. Det er spesielt i brunsttida og vintertid, da 
dyra er i stor aktivitet og rådyrtettheten høy, at faren for påkjørsler er stor.  
 
I Viggadalen er det registrert relativt lite elg i nærheten av dagens rv. 4, selv om 
påkjørsler forekommer. Det er i Lunner kommune registrert påkjørsel av gjennomsnittlig 
9 elg og 5 rådyr pr. år. 
 
Vegnormalenes krav: 
Viltgjerder utgjør en permanent barriere for de fleste dyrearter, og bør i utgangspunktet 
unngås. (Vegnormalene, Håndbok 018, Statens vegvesen) 
 
På veger som går gjennom viltrike områder og der ÅDT er større enn 10 000 anbefales 
bruk av viltgjerder dersom ikke andre tiltak er tilfredstillende i forhold til 
trafikksikkerheten. Der viltgjerder settes opp bør behovet for viltoverganger vurderes og 
ivaretas. Eksempel på andre tiltak er siktrydding. Viltsluser med krysning i plan anbefales 
ikke brukt. 
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Tiltak som er vurdert: 
Viltkryssinger kan etableres som egne konstruksjoner der viltet kan krysse over vegen, 
eksempelvis med løsmassetunneler av for eksempel 40-60 meters lengde. Det kan også 
etableres kryssinger i form av bruer med beplantning og terrengforming oppå.  
 

 
Løsmassetunnel (E18 Vestfold) 
 

 
20m bred betongbro med beplantning og terreng 
(”Ekobro”, Malmø, Sverige) 
 
Alternativt kan viltkryssing foregå under veg, evt. i tilknytning til konstruksjoner som 
etableres i kombinasjon med annen bruk (lokalvegkryssinger, bruer over vassdrag etc.). 
 
Slike løsninger er svært kostbare, særlig dersom de ikke kan kombineres med øvrige 
aktuelle kryssinger for lokalveger eller lignende. 
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Årsdøgntrafikken for strekningen varierer fra 8000 – 10000 kjøretøyer. Ved ÅDT over 
10000 er bruk av viltgjerder anbefalt, men dette gjelder i viltrike områder.  
 
Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med gjennomgående viltgjerder, da dette utgjør en 
konstant barriere for viltet. 
Ved de registrerte trekkene er det snakk om få dyr. 
Trekket ved Holmen er det viktigste. 
Hyppig viltkryssing i plan over en 4-felts motorvei med midtdeler er ikke ønskelig. 
 
 
Foreslåtte tiltak: 
På bakgrunn av ovenstående har en ikke funnet riktig å foreslå sammenhengende 
viltgjerder langs parsellen. De viktigste trekkene ligger på steder der det er nødvendig 
med konstruksjoner av andre årsaker (kryssing av Vigga, landbruk og adkomster). Det er 
derfor tatt utgangspunkt i disse og gjort tilpasninger for å legge til rette for viltkryssing 
via disse konstruksjonene.  
 
I byggeplansammenheng vil det bli gjort nærmere vurderinger av om det er nødvendig å 
benytte noe viltgjerder i nærhet av konstruksjonene for å lede viltet mot disse. Videre 
kan det bli aktuelt å foreta nærmere vurderinger av viltgjerder på grunnlag av faktiske 
forhold, i tiden etter at vegen er åpnet. Det er derfor i bestemmelsene tatt inn at det er 
tillatt å oppføre viltgjerder innenfor offentlig trafikkområde. 
 
Det er gjort spesielle tilpasninger som gir planfrie krysningsmuligheter for vilt ved de 
ovennevnte 3 registrerte vilttrekk: 
 
1. Bru i Rv4 over Vigga Pr. 2430 (v/ Renseanl)  se tegning K30. 

Her er det satt av plass til passasje på begge sider av selve elveløpet, dette for å 
ivareta mulighet for friluftsliv, flom og også vilt. 

 

 
 
Prinsippskisse bru over Vigga Pr. 2430 (L2 Arkitekter, Ivar Lunde) Se også tegning K30. 
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2. Kulvert landbruk / adkomstveg Pr. 4040 (v/ Holmen) se tegning K60 
 

 
 
Snitt av kulvert ved Holmen Pr. 4040. Utsnitt av tegning K60. (Rambøll Norge AS) 
 
For å ivareta funksjon som viltpassasje er denne kulverten er forutsatt bygget med 10 m 
bredde, basert på Statens vegvesens veileder Vilt og Veg, samt i samråd med Statens 
vegvesens viltforvalter. 
 
3. Bru i Rv4 over adkomstveg Pr. 10730    se tegning K140 
 

 
 
Lengdesnitt av bru Pr. 10730. Utsnitt av tegning K140. (Rambøll Norge AS). 
 
Trespenns bru med stor frihøyde (8,5m) og lavtrafikkert adkomstveg. 
 
I tillegg til de ovennevnte passasjemuligheter, der det er registrert viltkryssinger, vil det 
også være mulig å krysse ved brua over Vigga ved Vøien (på samme måte som ved brua 
ved Pr. 2430), og over tunnelen ved Gran. 
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Vegetasjon 
Ifbm Miljøregistrering i skog (MiS) har Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2003 
gjennomført en undersøkelse av kalkskogslokaliteter, i samarbeid med Viken 
skogeierforening. I notat fra NINA v Tor Erik Brandrud er det registrert en lokalitet , 
nr.296 Skjervumsbråtan, som er gitt verdivurderingen ”høy” og som er vist på kartskisse 
i ovennevnte notat. 
 
Den planlagte vegtraséen passerer i nærheten av kanten på det området som er skissert. 
Av hensyn til inngrep i terrenget og for å begrense innsyn i vegtraséen fra vest finner en 
det likevel ønskelig å legge vegen slik som vist i reguleringsplanen. 
 
Ut over dette er Statens vegvesen ikke kjent med at veganlegget vil komme i konflikt 
med naturområder som inneholder spesielt sårbare arter av dyr eller planter og som 
dermed krever særskilte tiltak i forbindelse med gjennomføring av vegprosjektet. 
 

6.5 Kulturminner  
Det er gjennomført kulturminneundersøkelser i veglinja ved graving/sjakting i forbindelse 
med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Vi er ikke kjent med at det er registrert 
automatisk fredete eller andre kulturminner som vil komme i konflikt med 
vegutbyggingen. 
 
Hensynet til kulturminner er for øvrig ivaretatt i planen ved at reguleringsbestemmelsene 
angir at det dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete 
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det skal gjennom byggeplan 
og konkurransegrunnlag stilles krav om at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent 
med denne bestemmelsen og at melding om funn straks skal sendes fylkeskommunens 
kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 

6.6 Barn og unges interesser 
Det er til dels betydelig spredt bosetting på strekningen langs nåværende rv. 4 og stor 
trafikk på riksvegen. Det kan påregnes at det for de som bor ved nåværende rv. 4 
oppleves som et problem å gå og sykle langs vegen.  
 
Etter at ny veg er bygd vil trafikkmengden på nåværende veg bli kraftig redusert, slik at 
det vil være lettere og tryggere å ferdes langs vegen for myke trafikanter.  
 
Fra Roa til Volla vil det bli etablert ny gang- og sykkelveg atskilt fra kjørevegen. Dette 
må anses å innebære en positiv konsekvens for barn og unges interesser. For øvrig kan 
en ikke se at vegutbyggingen vil ha spesielle negative konsekvenser i forhold til barn og 
unges interesser. 
 
Det vises også til kapitlet om friluftsliv. 
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6.7 Friluftsliv 
Den nye riksvegen vil representere en barriére i landskapet. Sør for Gran ligger likevel 
vegen for en stor del i jordbrukslandskap, mens den nord for Gran ligger i noenlunde 
nærhet av eksisterende riksveg. 
 
Det vises for øvrig til KU, temarapport for friluftsliv. I forbindelse med 
detaljplanleggingen er den viktigste bruken av området ifbm friluftsliv vurdert i 
samarbeid med kommunene. Mest brukt er turveg/stisystem i området ved Volla-
Holmen, stedvis langsmed Vigga, samt i området Skjervumsmoen nord for Gran 
sentrum. 
 
Stisystemer Roa-Gran: 
Reguleringsplanen legger opp til å ivareta/utvide stisystemet sør for Gran og langsmed 
Vigga, bl.a. ved å sette av areal til gangmulighet langsmed Vigga fra Roa til 
renseanlegget, passasje under ny bru over Vigga og ny kommunal veg fra renseanlegget 
fram til fylkesvegen som krysser ny riksveg ved Volla. På denne måten knyttes 
stisystemet til planlagt gangvegsystem, slik at det vil bli etablert en sammenhengende 
gangmulighet fra Roa, langs Vigga, til Volla og tilbake langs ny G/S-veg. 
 
Videre fra Volla vil det være mulighet for gangforbindelse via fylkesvegen fram til Flatla 
mølleveg, som er ivaretatt og ført under ny veg i kulvert ved Pr. 3230 og videre langs 
denne fram til Vigga. Herfra kan Vigga følges fram til adkomstvegen ved Holmen, som 
føres over Vigga i bru, samt under ny riksveg. Denne adkomstvegene kan deretter følges 
opp til Bjørgevegen ovenfor jernbanen. 
 
Ved Vøien legges det opp til en gangforbindelse på begge sider av Vigga under brua over 
Vigga, slik at gangmuligheten langsmed Vassdraget ivaretas. Det legges opp til enkel 
tilrettelegging av gangsti på vestsiden av elva, og noe mer omfattende opparbeidelse av 
offentlig G/S-veg på østsiden. Langs vestsiden av elva kan det derfor etableres en 
sammenhengende gangmulighet fra nåværende riksveg 4 sør for Vøien, langs Vigga forbi 
planlagt rasteplass, videre fram til brua over Vigga og på omlagt fylkesveg 14 / offentlig 
gangveg helt fram til Gran sentrum. 
 
De ovennevnte stisystemer er vist med symbol på plankartene og i teknisk detaljplan  
(C-tegninger). 
 
Nord for Gran, Skjervumsmoen – Nordtangen: 
Langs ny riksveg vil det bli bygd ny lokalveg på hele strekningen. Deler av nåværende 
riksveg legges ut til privat veg. Dette nye lokalvegsystemet vil bedre 
adkomstmulighetene til områdene i Skjervumsmoen og ned mot Nordtangen.  
 
Mellom Skjervumsmoen og Nordtangen vil lokalvegen føres under ny riksveg (Bru 
Pr.10730), slik at det vil bli etablert en planfri forbindelse mellom disse områdene. Dette 
vil innebære at den betydelige barriére som nåværende riksveg representerer vil bli 
fjernet og derved legge til rette for en bedre forbindelse mellom Jarenvannet og 
områdene øst for riksveg 4. 
 
En kan ikke se at vegutbedringen vil ha andre vesentlige konsekvenser for friluftslivet. 
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6.8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål, at all virksomhet i etaten 
skal gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. 
 
Det er utarbeidet egen HMS-plan for reguleringsarbeidet, som setter fokus på hvilke 
faktorer som skal ivaretas i planleggingen i forbindlese med HMS. Denne foreligger som 
ikke mangfoldiggjort vedlegg. 
 
Rapporten påpeker bl.a. følgende forhold som viktige i ivareta i forbindelse med 
gjennomføringen av det planlagte tiltaket: 
 

• Nærhet til og kryssing av vassdrag (Vigga) 
• Grunnforhold og fare for påvirkning av grunnvannstand (drenering/blokkering) 
• Fare for sur avrenning fra tunnel / alunholdige fyllmasser (sprengstein) 
• Hensyn til jordbruksdrift og husdyr i området 
• Hensyn til trafikkavvikling i anleggsfasen (arbeid langs/ved tilknytning til 

eksisterende veger, samt regulering av plass for midlertidige omlegginger etc) 
• Hensyn til anleggstrafikk på eksisterende veger 
• Hensyn til gående og syklende 
• Vurdering av støytiltak 
• Drikkevann (private brønner) 
• Hensyn til vilt  

 
Disse forholdene er vurdert ifbm prosjekteringen og nødvendige tiltak skal innarbeides i 
byggeplanen for prosjektet. 
 
 
Ved den fremtidige gjennomføring av byggeprosjektet er følgende arbeidsoperasjoner 
vurdert som risikoutsatte: 
 

Faregrad  Operasjon / arbeidstype 
Stor Middel

s 
Lite

n 
Miljø-

belastende
1 Arbeid på og nær trafikkert veg x   Liten 

2 Fjerning av dårlige masser inkl. deponering x   Middels 

3 Høye fyllinger  x  Liten 

4 Sprengingsarbeid i dagen  x   Middels 

5 Sprengingsarbeid i tunnel  x   Middels 

6 Arbeid nær høyspentlinjer i luft / i jord x   Liten 

6 Oppføring av murer / portalbygg  x  Liten 

7 Bygging av bruer / underganger  x  Middels 

 
Det presiseres at opplistingen ikke er uttømmende. 
 
I tillegg til risikoutsatte arbeidsoperasjoner som her er listet opp, skal en ved  
byggeplanlegging / utforming av konkurransegrunnlag være spesielt oppmerksom mht. 
avdekking av evt. ytterligere arbeidsoperasjoner som kan være risikoutsatte. 
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7 GRUNNERVERV 

7.1 Oversikt over areal som går med 
Nødvendig grunn erverves normalt med en minste avstand fra vegens skulderkant på 
minst 10m. Der skjæring eller fylling slår lenger ut enn dette erverves det normalt til 3-5 
m utenfor skjæringstopp/fyllingsfot. Området som er regulert til offentlige trafikkområder 
er i utgangspunktet definert ut fra dette, med tillegg av områder mellom hovedveg og 
lokalveger, kryssområder m.v. Det vil det være normalt at Statens vegvesen erverver 
disse områdene. I tillegg til disse områdene kommer arealene som er foreslått regulert til 
midlertidige anleggsområder, disse vil normalt ikke erverves, men disponeres av Statens 
vegvesen i anleggsperioden etter særskilte avtaler. 
 
Vegbredde på 20m og sidearealer med normert grøftebredde på 6,5 meter gir et 
arealbehov som i utgangspunktet tilsvarer en korridor med gjennomsnittlig bredde på ca. 
50 meter inklusive skjæringer og fyllinger. I tillegg kommer arealer som går med i 
kryssområder og til omlegging av lokalveger, nye gang- og sykkelveger og 
adkomstveger. 
 
Nøyaktig beregning av areal som må erverves fra den enkelte eiendom vil bli gjort i 
forbindelse med grunnervervet. 
 
Totalt går følgende arealer med (Permanent regulerte offentlige trafikkområder): 
 
Dyrket mark   ca. 483 daa 
Skog    ca. 174 daa 
Beitemark   ca.   36 daa 
Restarealer   ca.   38 daa 
 
Anleggsbelte, 10-15 meter fra fyllingsfot/ skjæring (Midlertidig anleggsområde som 
tilbakeføres til landbruk): 
 
Dyrket mark   ca. 160 daa 
Skog    ca.   55 daa 
Beitemark   ca.   15 daa 
 
I tillegg vil det normalt bli betalt erstatning for arealtap som følge av spesialproduksjon 
og vekselbruk, samt for ulemper både i anleggsperioden og permanent. 
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7.2 Bygninger 
 
Planforslaget innebærer at følgende antall bygninger foreslås innløst: 
 
 
Lunner:  
1 gårdstun (Sandstad, ved nytt kryss Roa) 
2 boliger med garasje 
2 garasjer 
1 låve 
 
Gran: 
4 boliger uten garasje/uthus  
1 næringsbygg  
3 fritidsboliger 
8 boligeiendommer med flere enn en bygning  
1 stabbur 
3 garasjer/uthus  
 
Boliger som foreslås revet / innløst er vist på plankartene med rødt symbol. 
 
 

7.3 Partsliste 
Så langt Statens vegvesen er  kjent med er følgende hjemmelshavere berørt eller naboer 
til veganlegget i Gran kommune: 
 
Gnr Bnr Fnr Eier Adresse Postnr 
26 1  Paul Eid HORNSLINNA 384 2760 Brandbu 

239 2  Sigmund Olav Skatvedt SKOGSTIEN 1 
2436 VÅLER I 
SOLØR 

239 3  Tore Dynna OSLOLINNA 396 2750 GRAN 

240 2  Pål-Arne Oulie OSLOLINNA 426 2750 GRAN 

238 6  Bente Johannessen OSLOLINNA 421 2750 GRAN 

238 4,5  Hans Olav Brækkeli OSLOLINNA 419 2750 GRAN 

238 1  Hans K Smedsrud FLÅGENVEGEN 9 2750 GRAN 

238 2  Hans Erik Braastad BJØRGVEGEN 22 2750 GRAN 

239 1  Gudbrand Dynna OSLOLINNA 392 2750 GRAN 

246 4,5  Statens vegvesen/ tidligere Arne Gunstad  

237 2,7  Kari Stastad OSLOLINNA 307 2750 GRAN 

236 1  Olaf Espen BJØRGVEGEN 4 2750 GRAN 

236 4  Petter Hval Oslolinna 260 2750 GRAN 

236 3  Hans Bjørge Bjørgevegen 6 2750 GRAN 

247 1  Lars Amund Hval SØNDRE ÅLSVEGEN 3129 2750 GRAN 

235 1,3  Lars Koller GRINILINNA 24 2750 GRAN 

235 2  Johannes Koller GRINILINNA 20 2750 GRAN 

234 1  Marit Grini GRINILINNA 16 2750 GRAN 

233 1  Arne Håkon Velsand GRINILINNA 12 2750 GRAN 

233 2,3  Paul Arne Grini GRINILINNA 6 2750 GRAN 

246 6  Mikael Wøien OSLOLINNA 224 2750 GRAN 

246 24  Tom Martinsen OSLOLINNA 201 2750 GRAN 

246 24  Bjørg Helene Rasjø GJESTAVEIEN 30 1903 GAN 
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Gnr Bnr Fnr Eier Adresse Postnr 
248 1, 2  Geir Arne Wøien VØIENLINNA 23 2750 GRAN 

261 8,41  Hilde Grøndahl Tangen VØIENLINNA 6 2750 GRAN 

260 36  Anners Bjorne  2750 GRAN 

260 36  Knut Engen 2380 BRUMUNDDAL  

260 11  Lars Vøien VØIENLINNA 49 2750 GRAN 

   Bjørn Hagen OSLOLINNA 174 2750 GRAN 

   Mona Knudsen KONGEVEIEN 19E 1412 SOFIEMYR 

261 36  Johan Daniel Larsen OSLOLINNA 170 2750 GRAN 

261 1  Hans Morstad Morstad Nordre 2750 GRAN 

260 2  Anders Magne Morstad OSLOLINNA 162 2750 GRAN 

260 7,10,14  Magne Wøien OSLOLINNA 158 2750 GRAN 

260 8  Thore Martin Morstad Skullerudstubben 20  1188 Oslo 

260 15  Karen Øverns Død 8/1-87 

skiftet bo 1/2 Martha Øvern Vøien, 2750 Gran 
og 1/2 Johannes Øvern, Skumsjøvegen 201, 
2827 Hunndalen 

260 22  Hydro Texaco AS Drammensv 134 Hus 3 0277 OSLO 

260 24  Gulbrand Bråthen OSLOLINNA 149 2750 GRAN 

260 31, 38  Arne Tore Myrstuen Lunnerlinna 17 2730 LUNNER 

260 17  May Stenberg Barø OSLOLINNA 145 2750 GRAN 

260 17 1 Edith Stenberg Lusetjernv. 35 1253 OSLO 

260 17 1 Jan Angeltun Lusetjernv. 35 1253 OSLO 

260 1  Peder Morstad Søndre Ålsvegen 93 2750 Gran 

260 5  Emil Hasle GRANAVOLLEN 30 2750 GRAN 

261 4  Magnhild Morstads dødsbø   

260 6  Ove Morstad død 23/3-01 
V/Margrethe Morstad 
Søndre Morstadgutua 2750 GRAN 

263 51  Goro Ballangrud HORGENMOEN 2 2750 GRAN 

264 5  Rolf Ballangrud BØDAL 
2653 VESTRE 
GAUSDAL 

264 5  Erik Ballangrud Risbakkvegen 115 2770 JAREN 

264 5  Martha Gunvor Bø Ballangrud HVINDENVEGEN 1 2750 GRAN 

265 47  Per Alfred Pedersen Granumsvegen 11 2750 GRAN 

267 11  Sissel Marit Brovold SAUGSSTIEN 9 2750 GRAN 

267 4  Kai Ivar Linstad Nordre Ålsvegen 367 2750 GRAN 

267 12  Eldbjørg Skjervum Nielsen MOVEGEN 133 2770 JAREN 

267 12  Torleif Nielsen MOVEGEN 133 2770 JAREN 

266 7  Odd Hellerud HORGENMOEN 22 2750 GRAN 

266 7  Tove Hellerud HORGENMOEN 22 2750 GRAN 

266 25  Kari Framstad Lokrheim Granumsvegen 25  2750 GRAN 

266 25  Dag Lokrheim Granumsvegen 25  2750 GRAN 

266 25 1 Elisabeth Nygård HORGENMOEN 24 2750 GRAN 

266 27  Elise Olivia Nygård HORGENMOEN 32 2750 GRAN 

266 
2,6 og 

267/8,9  Kari Framstad Lokrheim GRANUMSVEGEN 25 2750 GRAN 

266 1  Halvor Molden Nordre ålsvegen 273 2750 GRAN 

267 1  Inger Johanne Sundmark LINLYKKJA 30 2750 GRAN 

267 2  Harald Olaf Framstad Sykehjemsvegen 2 2750 GRAN 

267 7  Kjersti Flovild HORGENMOEN 50 2750 GRAN 

267 6  Harald Olaf Framstad Sykehjemsvegen 2 2750 GRAN 

278 6  Erik Melstrøm HORGENMOEN 51 2750 GRAN 

278 14  Julie Holm Nilsen RUGDEBERGET 47 1266 OSLO 
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Gnr Bnr Fnr Eier Adresse Postnr 
278 14  Marit Hansen Kemner Ruuds veg 7 3610 Kongsberg 

278 13  Else Gunvor Solvang MYRVEIEN 42 1482 NITTEDAL 

278 20  Camilla Marie Fossheim HORGENMOEN 76 2750 GRAN 

278 21  Ingeborg Ivins HORGENMOEN 78 2750 GRAN 

278 22  Inge Karsten Tangen OSLOLINNA 247 2750 GRAN 

278 15  Knut Haugom HORGENMOEN 56 2750 GRAN 

278 16  Bente Mortensen HORGENMOEN 58 2750 GRAN 

278 16  Roy Mortensen HORGENMOEN 58 2750 GRAN 

278 17  Solveig Olerud HORGENMOEN 60 2750 GRAN 

278 18  Hans Bråten HORGENMOEN 62 2750 GRAN 

278 8  Else Skovly HORGENMOEN 80 2750 GRAN 

279 2  Knut Horgen Nordre ålsvegen 146 2750 GRAN 

279 1  Janicke Horgen Rolid Nordre ålsvegen 133 2750 GRAN 

280 3  Marta Prestesæter Nordre ålsvegen 107 2750 GRAN 

280 26  Hanne Marie Eggen MOV 96 2770 JAREN 

280 15  Helga Alise og Rune Norghaug HORGENMOEN 105 2770 JAREN 

280 11  Knut Arne Kolstad HORGENMOEN 97 2770 JAREN 

280 10  Otto Gustavsen HORGENMOEN 108 2770 JAREN 

281 1  Tor Kristen Grindaker Gustav Vigelands vei 46 0274 OSLO 

281 32  Harald Kvernstad død 10-9-04 
V/Marie Kvernstad 
RISBAKKVN. 74 2770 JAREN 

282 3  Gudbrand Thron Grymyr Nordre Ålsvegen 55 2770 JAREN 

282 1  Ole Johannes Haug Nordre Ålsvegen 51 2770 JAREN 

282 7  Solveig Irene Heggen  SOLVEIEN 22 1430 ÅS 

282 7  Lasse Heggen Raa  Marselisgt. 31 B 0551 OSLO 

282 66  Gran kommune RÅDHUSVEGEN  39 2770 JAREN 

240 6  Margrethe Jetlund Oslolinna 422 2750 GRAN 

240 7  Marie Hansen Oslolinna 430 2750 GRAN 

240 8  Berit og Ole Asbjørn Eriksen Oslolinna 434 2750 GRAN 

240 13  Solfrid Moen-Holten og Olav Holten Oslolinna 434 2750 GRAN 

260 16  Bergljot Berven Oslolinna 146 2750 GRAN 

 Mona Knudsen Kongeveien 19E 1412 Sofiemyr 261 15 
 Bjørn Hagen Oslolinna 174 2750 GRAN 

260 23  Else Eriksen Søndre Morstadgutua 1 2750 GRAN 

 Karin Mathilde Morstad Søndre Morstadgutua 31 2750 GRAN 261 27 
 Arne Petter Morstad Roalinna 42 2740 ROA 

Eier Kolbjørn Hoff Hovsvegen 13 2750 GRAN 262 175 
Fester Gran kommune  2770 JAREN 

 Vibecke Elisabeth Morstad Brattstien 14 2750 GRAN 261 2 
 Thor Morten J. Morstad Søndre Morstadgutua 29 2750 GRAN 

261 17  Henrik Morstad Midtre Morstadgutua 21 2750 GRAN 

264 12  Ingebjørg Roll-Matthiesen Øgardsbakka 3 2750 GRAN 

262 114  Thorstein Hoff Hovsvegen 15 2750 GRAN 

262 119  Kai Ivar Linstad Nordre Ålsvegen 367 2750 GRAN 

262 1  Kolbjørn Hoff Hovsvegen 13 2750 GRAN 

262 2  Hans Gunnar Hoff Søndre Ålsvegen 3 2750 GRAN 

262 36  Sigmund Bjørge Øgardsbakka 12 2750 GRAN 

262 12  Hans Hval Øgardsbakka 13 2750 GRAN 

262 33  Torgeir Grini Øgardsbakka 17 2750 GRAN 
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Gnr Bnr Fnr Eier Adresse Postnr 
262 181  Alf Johansen Øgardsbakka 23 2750 GRAN 

264 2  Oddvar Hofsmarken Øgardsbakka 25 2750 GRAN 

263 6  Synnøve Smedsrud Øgardsbakka 39 2750 GRAN 

 Kari Sørum Roll-Matthiesen Øgardsbakka 27 2750 GRAN 264 1 
 Atle Roll-Matthiesen Øgardsbakka 27 2750 GRAN 

263 5  Hans Olav Tunheim Øgardsbakka 47 2750 GRAN 

263 123  Elisabeth Mjør Øgardsbakka 35 2750 GRAN 

264 10  Oddvar Hval Øgardsbakka 29 2750 GRAN 

267 62  Torgeir Skjervums dødsbo   

Eier Inger Johanne Sundmark Linlykkja 30 2750 GRAN 

Fester Gran kommune  2770 JAREN 

Line Merethe Johnsen Åkerstien 4 2750 GRAN 
267 33 

F.Fester 

Jens Werner Haugård Åkerstien 4 2750 GRAN 

266 3  Inge Arild Johansen Horgenmoen 38 2750 GRAN 

266 106  Tore Dyrud Granumsvegen 21 2750 GRAN 

266 24, 78  Ivar Håvelsrud Granumsvegen 19 2750 GRAN 

266 76  Kari Haugsbakken Granumsvegen 17 2750 GRAN 

266 91  Anne Hidem Granumsvegen 17 2750 GRAN 

266 13  Kåre Peter Paulsrud Granumsvegen 13 2750 GRAN 

265 1  Torstein Alm Nordre Ålsvegen 291 2750 GRAN 

265 52  Karin Alm Presteskjærvegen 
1450 
Nesoddtangen 

266 9  Ingrid Helene Framstad Mjør Vienlinna 624 2750 GRAN 

266 26  Haldis Framstads dødsbo   
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VEDLEGG: 
 
Vedlegg – finnes på utleggingsstedene: 
 
 
Vedlegg 
nr. 

Tittel Utgiver Ref. etc Dato 
 

 

B1 
Teknisk detaljplan,  
tegninger, perm 1 og 2 Statens vegvesen 

Rambøll Norge AS, 
Tor Christensen mai – 2006  

B2 
Teknisk detaljplan,  
tverrprofiler Statens vegvesen 

Rambøll Norge AS, 
Tor Christensen mai – 2006  

 
 
Ikke mangfoldiggjorte vedlegg - utleveres på forespørsel til Statens vegvesen: 
 
Vedlegg 
nr. 

Tittel Utgiver Ref. etc Dato 
 

 

B3 
Rv4 Roa-Jaren, Reguleringsplan  
Rapport Forprosjekt Statens vegvesen 

Rambøll Norge AS, 
Tor Christensen 2005-02-23  

B4 
Rv4 Roa-Jaren, Tunnel ved Gran, 
Forprosjekt Rambøll Norge AS Anders Kr. Vik 2005-11-28  

B5 Notat rasteplasser Rambøll Norge AS Lene Stenersen 2005-05-23  
B6 Støysonekart dagens sit., tegn X100 Rambøll Norge AS Tor Christensen   
B7 Støysonekart fremt. sit., tegn X200 Rambøll Norge AS Tor Christensen   

B8 
Undersøking av alunskifer, mørk 
kalkstein og mørk skifer langs Ny 
Rv 4 Gran 

Teknologiavdelinga, 
Vegdirektoratet 

Seksjon for Geo- 
og tunnelteknikk, 
Per Hagelia   

B9 
Kunst i veganlegget Statens vegvesen  

Rambøll Norge AS, 
Lene Stenersen 2006-05-01  

B10 
Kvalitetsplan for  
reguleringsfasen Statens vegvesen 

Rambøll Norge AS, 
Tor Christensen 2005-11-23  

B11 
HMS-plan for  
reguleringsfasen Statens vegvesen 

Rambøll Norge AS, 
Tor Christensen 2005-11-23  

B12 

Rv4 Roa-Jaren, Rapport Geoteknisk, 
Grunnforhold for linjealternativene 
A1-A8 og B1-B3 fram til Gran 
sentrum Statens vegvesen 

Arkivnr. R4RJ4, 
EMS 2003-02-17  

B13 
Oppdrag E-234 A, rapport nr. 2, 
Rv4 Roa-Jaren, Vurdering av 
tunnelalternativer 

Statens vegvesen, 
vegdirektoratet Edvard Iversen 12.12.2001  

B14 
Rv4 Roa-Jaren, Tunnel Gran 
sentrum. Rapport 
refraksjonsseismiske undersøkelser 

Geophysix / Statens 
vegvesen, Region Øst OPPDRAG 04101 

udatert, sist 
daterte 
tegningsvedlegg 
18/5-04  

B15 

Resultater / Data fra supplerende 
grunnundersøkelser Roa-Gran sør, 
utført 2004–2005: 
Rapport  

B15A 
Vedl. til rapport 2005-6-14, 
Tegn.hefte tverrprofil 1-50   

B15B 
Vedl. til rapport 2005-6-14, 
Tegn.hefte tverrprofil 51-113  

Statens vegvesen EMS 2005-6-14 

 

B16 
Rv4 Roa-Jaren, reg.plan. 
Miljøoppfølgingsprogram Statens vegvesen  Sept. 2004  

B17 
Rv4 Roa-Jaren, reg.plan. 
Formingsveileder Statens vegvesen  Sept. 2004  

B18 
Rapport fra oppmåling og 
laserscanning høsten 2004 Scan Survey AS  Jørgen Ravn 2004-12-23  

B19 Referater fra prosjekteringsmøter Rambøll Norge AS Tor Christensen fortløpende  
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