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Forord 
 
Statens vegvesen legger fram forslag til reguleringsplan for rv. 4 Lygna, nærmere bestemt 
strekningen Almeinningsdelet-Lygnebakken. 
 
Statens vegvesen legger planen ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 3.7, etter avtale 
med Gran kommune. 
 
Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold, forutsetninger for planarbeidet, beskrivelse av 
tiltaket som foreslås, samt virkninger og konsekvenser av tiltaket i henhold til fastsatt planprogram. 
 
Planprogrammet ble fastsatt av Planutvalget i Gran kommune i sak nr 44/18 den 31.10.2018. 
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart og reguleringsbestemmelser  
• Planbeskrivelse  med konsekvensutredning 
• Tekniske tegninger – grunnlag for reguleringsplan 

 
I tillegg foreligger rapporter om egne tema, som er utarbeidet i tilknytning til planarbeidet: 

• Rapport fra grunnundersøkelser / geotekniske undersøkelser 
• Forprosjekt 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

 
 
Hensikten med planen er å fastlegge veganleggets beliggenhet og utforming i detalj.  
Det framgår av planen hvilke arealer som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til 
midlertidige og permanente rådighetsinnskrenkninger. Forslaget til reguleringsplan er utarbeidet på 
grunnlag av teknisk detaljplan der utformingen av veganlegget er prosjektert i detalj. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Structor Lillehammer AS for Statens vegvesen Region øst. 
 
 
 
 
Statens vegvesen  
Mars 2020 
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Sammendrag 
 
Utgangspunktet for reguleringsplanen er Stortingsvedtak om Nasjonal Transportplan, der det er 
fastsatt at rv. 4 på Hadeland skal utbedres ved bygging av 3 parseller: 
 

• Roa-Gran grense 
• Sandvold-Amundrud 
• Lygna (Almenningsdelet-Lygnebakken, heretter kalt Lygna). 

 
Sistnevnte er den nordligste av disse 3 strekningene. Mellom disse strekningene er det relativt nylig 
bygd nye parseller:  
 

• Gran grense-Jaren 
• Jaren-Sandvold 
• Amundrud-Almenningsdelet (Lygna sør). 

 
Med utbygging av alle disse parsellene vil rv. 4 ha tidsmessig vegstandard iht normalkravene fra Roa 
til over Lygna. Det vil være 4-felts veg (H8) fra Roa til Sandvoll (kryss med rv. 34 mot Brandbu) og 2/3-
felts veg (H5) fra Sandvold over Lygna. 
 
Parsellen Lygna inngår i felles finansieringspakke / bompengeprosjekt sammen med Roa-Gran grense 
og Sandvold-Amundrud. Det er tidligere gjennomført en omfattende planlegging med godkjente 
reguleringsplaner for disse to prosjektene, vedtatt i 2015. 
 
Regulering av den siste strekningen over Lygna gjenstår. 
 
Det foreligger gjeldende reguleringsplaner for det meste av planområdet og tilliggende områder fra 
før, bl.a. for Lygna skisenter, fritidsbebyggelse, fjelltak/pukkverk, samt parseller av eksisterende rv. 4. 
 
I utgangspunktet er derfor det meste av planområdet regulert tidligere. Planforslaget går imidlertid 
ut på en del endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner og overordnet plan. 
I tråd med Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger er det derfor utarbeidet 
planprogram for å sikre fullstendig avklaring ift konsekvenser, samt avklare planprosessen. 
 
Planprogrammet ble drøftet med Gran kommune og sendt på høring sammen med varsling av 
oppstart av reguleringsplanen, samt benyttet som arbeidsplan for gjennomføring av 
reguleringsplanprosessen for de involverte partene. Planprogrammet ble fastsatt av Planutvalget i 
Gran kommune i sak nr 44/18 den 31.10.2018. 
 
Forslag til reguleringsplan ble lagt ut til høring første gang i april 2019. Planforslaget er i ettertid 
justert, med ny kryssløsning ved Lygnasæter og en enkelt kurveutbedring.  
 
Planområdet utgjør ca 970 daa. 
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Kort beskrivelse av planforslaget og planområdet 
Hovedmålsetting for prosjektet er å sette av arealer til oppgradering / ny rv. 4 med tidsmessig 
vegstandard.  
 
Dette innebærer utbedring til motorveg med utgangspunkt i kravene fra Statens vegvesens håndbok 
N100 og standard på tilstøtende vegnett.  
 
Det bygges ny rv. 4 i ny trasé forbi Lygnasæter, med nytt planskilt kryss som ivaretar fv. 180, 
Lygnasæter vegserviceanlegg / bensinstasjon og hotell/restaurant, hyttefelt og ny adkomst til Lygna 
skisenter. 
 
Vegklasse H5 etter normalen utgitt 2019 legges til grunn for reguleringsplanen.  
 
Vegen har standard som motortrafikkveg og forutsetter planskilte kryss. Vegen skal være 
avkjørselsfri. 
 

 
Tverrprofil for standardklasse H5 (Statens vegvesen) 
 
Etter standarden skal det være minst ett forbikjøringsfelt pr. 10 km. Denne planen omfatter ikke 
forbikjøringsfelt, siden det er forbikjøringsmuligheter både sør og nord for parsellen. 
 
Standardklasse H5 har minste horisontalkurveradius 400 meter.  
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Lokalveger planlegges etter vegklasse L1, Lokale veger med vegbredder som vist under:  

 
Tverrprofil for standardklasse L1 (Statens vegvesen) 
 
Krysset mellom fv. 180 og rv. 4 på Lygna inkludert adkomst til Lygna skisenter, nærings- og 
fritidsbebyggelse vil bli ombygd til planskilt kryss i tråd med nevnte vegnormal. 
 
Planområdet består stort sett av skogsområder, gjennomskåret av eksisterende riksveg 4 med 
tilliggende vegserviceanlegg på Lygna med hotell, kafeteria / restaurant og bensinstasjon. I 
umiddelbar nærhet av planområdet vest for rv. 4 ligger Lygna skisenter som er et høystandard 
langrennsanlegg med snøproduksjon, lysløyper, rulleskianlegg mv. På motsatt side ligger det større 
felt med eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse. Mellom disse anleggene er det i dag planfri 
kryssing under rv. 4 med skiløype. 
 
Virkninger og konsekvenser av tiltakene 
Ved en gjennomføring av prosjektet vil en oppnå en sterk økning i trafikksikkerheten på strekningen, 
kombinert med høyere fartsgrense, slik at den samfunnsøkonomiske nytten av rv. 4 blir økt.  
 
Ny adkomst til Lygna skisenter blir ivaretatt gjennom utbyggingen av det planskilte krysset, dette vil 
gi en spesielt stor økning av trafikksikkerhetsnivået sammenlignet med den eksisterende avkjørselen. 
 
Trafikksikker kryssing med skiløype og for gående blir ivaretatt ved bygging av 2 stk nye planfrie 
løypekryssinger, alternativt en skibro sør for Lygnasæter. Det presiseres at en eventuell skibro er 
avhengig av privat initiativ for å kunne realiseres, da det ikke er tilgjengelige midler i rv. 4-prosjektet 
til en slik løsning. Statens vegvesen er imidlertid positive til løsningen og dialog er opprettet med 
interessenter og kommunen om finansiering. Dersom dette skulle mislykkes, vil Statens vegvesen 
bygge kulvertkryssinger.  
 
Amundrudkrysset 
I forbindelse med tiltaket er det foretatt en vurdering av tiltak i Amundrudkrysset. Her har en 
konkludert med at kryssetbeholdes som i dag, med åpning i midtrekkverket i kryssområdet. Dette er 
en normert løsning iht vegnormalene for standardklassen U-H5 som er valgt for strekningene 
Sandvoll-Amundrud og Amundrud-Almenningsdelet (Lygna sør). 
 
Øvrig 
Etablering av veganlegget vil ellers kreve erverv av grunn, men ingen innløsning av bebyggelse eller 
næringsarealer.  
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1 Planprosessen 
 
Planprosessen gjennomføres etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), kapittel 12 Reguleringsplan. Iht § 3-7 i samme lov forestår Statens vegvesen etter 
avtale med Gran kommune planforberedelsene, inkludert utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Etter avtale med Gran kommune legges det opp til følgende planprosess og framdrift (gjennomførte 
prosesser er merket grønt): 
 

Pros 
Nr 

Arbeidsopplegg/Beskrivelse Start Slutt 

1 Planinitiativ oversendes til Gran kommune  19.3.18 
2 Oppstartsmøte med kommunen. 

Avtale om hovedpunkter i framdrift, utlegging iht pbl §3-7, hovedinnhold i plan. 
 13.4 

3 Utarbeidelse av planprogram. 19.4.18 11.5.18 
4 Regionalt planforum  13.11.18 
5 Varsling av oppstart og høring av planprogram: Annonse, brev/planskjema 

til overordnede myndigheter og berørte grunneiere. Høringsfrist 6 uker. 
4.6.18 1.8.18 

6 Åpent møte, Lygnasæter  12.6.18 
7 Teknisk detaljplan, 1-utkast. 12.4.18 12.6.18 

8 Fastsetting av planprogram (Planutvalget Gran kommune)  31.10.18 

9 Utarbeidelse av plandokumenter, konsekvensutredning mm 31.10.19 20.3.19 

10 Utsendelse til off. ettersyn.  9.4.19 

11 Offentlig ettersyn (6 uker) 9.4.19 21.5.19 

12 Åpen kontordag Statens vegvesen  23.4.19 

13 Merknadsbehandling: Notat/oppsummering innkomne merknader etter høring, inkl. 
vurdering og forslag til behandling. Oversendes kommunen.  21.5.19 01.11.19 

14 Møte med kommunen. Gjennomgåelse av plan og innkomne merknader.  4.9.19 

15 (Evt) justering av plankart og bestemmelser iht merknadsbehandling 20.5.19 22.11.19 

16 Utsendelse til 2. gangs off. ettersyn 11.03.2020 29.04.2020 

17 Offentlig ettersyn (7 uker)   

18 Merknadsbehandling   

19 (Evt) justering av plankart og bestemmelser iht. merknadsbehandling   

20 Oversendelse planforslag til kommunen for behandling   

21 Behandling Planutvalg   

22 Vedtak Kommunestyre   

 

Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om klagefrist. Vedtaket 
kan da påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker etter at det er 
offentliggjort. 
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2 Bakgrunn for planforslaget 
 
Utgangspunktet for reguleringsplanen er Stortingsvedtak om Nasjonal Transportplan, der det er 
fastsatt at rv. 4 på Hadeland skal utbedres ved bygging av 3 parseller: 
 

• Roa-Gran grense 
• Sandvold-Amundrud 
• Lygna (Almenningsdelet-Lygnebakken) 

 
Sistnevnte er den nordligste av disse 3 strekningene. Imellom disse strekningene er det relativt nylig 
bygd nye parseller:  
 

• Gran grense-Jaren 
• Jaren-Sandvold 
• Amundrud-Almenningsdelet (Lygna sør). 

 
Strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken har en vegbredde på mellom 6,0 og 8,3 meter og har til 
dels dårlig bæreevne. Det er ikke plass til midtrekkverk og forsterket midtoppmerking. Det er derfor 
et standardsprang mellom strekningen mellom Almenningsdelet og Lygnebakken og tilstøtende 
strekninger. 
 
Med utbygging av alle disse parsellene vil rv. 4 ha tidsmessig vegstandard iht normalkravene fra Roa 
til over Lygna. Det vil være 4-felts veg (H8) fra Roa til Sandvoll (kryss med rv. 34 mot Brandbu) og 2/3-
felts veg (U-H5 og H5) fra Sandvold over Lygna. 
 
Parsellen Lygna inngår i felles finansieringspakke / bompengeprosjekt sammen med Roa-Gran grense 
og Sandvold-Amundrud. Det er tidligere gjennomført en omfattende planlegging med godkjente 
reguleringsplaner for disse to prosjektene, vedtatt i 2015. 
 

2.1 Generelt 
De viktigste målene med prosjektet er å oppnå bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt å 
bedre vegens transportevne. Den planlagte utbyggingen forventes å gi meget god effekt mht disse 
målene. 
 
Hensikten med planen er å fastlegge veganleggets beliggenhet og utforming i detalj.  
Det framgår av planen hvilke arealer som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til 
midlertidige og permanente rådighetsinnskrenkninger. Forslaget til reguleringsplan er utarbeidet på 
grunnlag av teknisk detaljplan der utformingen av veganlegget er prosjektert i detalj. 
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2.2 Planområdets beliggenhet og avgrensning 
Planområdet utgjør ca 970 daa og omfatter et område langs og omkring den eksisterende rv. 4. 
Parsellen starter der dagens midtrekkverk sør for Lygna slutter, går forbi krysset med fv. 180 ved 
Lygnasæter og videre nedover/nordover til der den eksisterende 3-felts vegen nedover mot 
Einavatnet starter. (Alt sett i retning nordover mot Gjøvik). 
 
Strekningen er om lag 5 km lang: 
 

 
Planområdet, oversiktskart (Kartbakgrunn: Kartverket/Statens vegvesen) 
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Planområdet (Kartbakgrunn: Kartverket/Statens vegvesen) 
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2.3 Mål for prosjektet 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny / utbedret riksveg 4 (heretter: rv. 4) på 
strekningen Almenningsdelet-Lygnebakken, inkludert kryss, nødvendige lokalveger / adkomstveger 
og annen infrastruktur. 
 
Planen har også som mål å fullføre lokalvegsystemet parallelt med rv. 4 fram til Lygnasæter. 
 
Planen fastsetter utforming av veganlegget med tilhørende infrastruktur og annet i detalj. 
 
Forslagsstiller er Statens vegvesen. 
 

2.4 Generelt om rv. 4 i Innlandet fylke 
Den delen av rv. 4 som ligger i Innlandet er ca 100 km lang. Vegen er en av hovedforbindelsene 
mellom Innlandet vest og Oslofjord-området og har stor betydning for næringslivet og 
arbeidspendlere i Innlandet vest. Etter at den nye E16 (riksveg 35) mellom Roa og Gardermoen ble 
åpnet i 2003 ble rv. 4 en enda viktigere veg, spesielt for Hadeland, men også for Vestre Toten og 
nabokommunene. 
 
Etter at ny rv. 4 på strekningen Gran grense-Sandvoll er ferdigstilt har fortsatt opp mot halvparten av 
rv. 4 en standard som er langt under normalkravene, noe som fører til stor belastning på miljø, 
mange ulykker og dårlig framkommelighet. Det er meget stort behov for tiltak for å bedre denne 
situasjonen. Det er stedvis ikke egen lokalveg og forholdene for gående og syklende er svært 
utilfredsstillende. Om lag hvert tiende kjøretøy er en buss eller en lastebil. 
 
Riksveg 4 er den mest ulykkesbelastede vegen i Innlandet fylke.  
 
På rv. 4 i Innlandet har det i løpet av de siste 10 årene skjedd mer enn 150 trafikkulykker med totalt 
182 personer skadet. I disse ulykkene ble 6 personer drept, 3 meget hardt skadd og 27 hardt skadd. 
Siden 1990-tallet har totalt mer enn 1000 personer blitt skadd eller drept. 
 
Vanligste ulykkestyper er utforkjøringsulykker, møteulykker, kryssulykker og ulykker knyttet til 
påkjøring bakfra. 
 
På strekningen som berøres i denne planen (Lygna) har det i løpet av 10 år skjedd 12 ulykker med 
personskade: 
 
• 2 er alvorlig skadd 
• 16 er lettere skadd 
 
I kryssområdet ved Amundrud har det i perioden skjedd 1 ulykke hvor 1 person ble lettere skadd. 
 
De fleste av disse uhellene kan relateres til vegens standard med dårlig kurvatur og siktforhold, samt 
avkjørsler og plankryss, der ny veg vil redusere denne typen ulykker kraftig. 
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2.5 Eksisterende planstatus 

2.5.1 Kommuneplan 
 
Området er vist i arealdelen i gjeldende kommuneplan, vedtatt 16.5.2011, se utsnittet under. 
Området er i kommuneplanen vist til LNFR-område (grønn), delvis med hensynssone friluftsliv (skrå 
skravur) og sikringssone nedslagsfelt drikkevann (skrå skravur venstre). Rv. 4 og fv. 180 er vist som 
hovedveger, med svarte linjer. 
 
Planforslaget vil også kunne berøre eller ligge i nærhet av arealer som er vist som byggeområde for 
næringsbebyggelse, fritidsbebyggelse, råstoffutvinning mm. 
 

 
Utsnitt av kommuneplan (Gran kommune/Planinnsyn) 
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2.5.2 Reguleringsplaner 
 
Det foreligger flere gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i nærheten av planområdet: 
 

 
Oversiktskart gjeldende reguleringsplaner (Gran kommune / Planinnsyn) 
 
 

1) Rv. 4 Amundrud-Almenningsdelet, vedtatt 6.5.2004 
2) E-104 Lygna, vedtatt 23.2.1995 
3) E-104 Lygna sør R3 Bebyggelsesplan, vedtatt 2005 (Hyttefelt 1) 
4) E-198 Rv.4 Nytt kryss Lygna, vedtatt 16.6.2011 
5) E-216 Lygna felt 2, vedtatt 12.4.2012 
6) E-229 Områderegulering Hyttefelt Lygna sør, vedtatt 25.9.2014 
7) E-241 Områderegulering Lygna skisenter, vedtatt 7.5.2015 
8) E-248 Kortungen massetak, vedtatt 14.12.2017 
9) E-257 Stenersen massetak, vedtatt 14.12.2017 
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2.6 Dagens situasjon 

2.6.1 Generelt om planområdet 
 

 
Flyfoto med planområdet inntegnet (Gran kommune/Planinnsyn) 
 
Planområdet består i dag i hovedsak av skogs- og myrområder, stedvis med: 
 

1) Eksisterende rv. 4 med tilhørende sidearealer. 
2) 2 stk fjelltak/pukkverk (Stenersen massetak og Kortungen massetak) 
3) Hyttefelt / fritidsbebyggelse 
4) Parkering for friluftsliv/ski 
5) Lygnasæter kro/hotell/bensinstasjon 
6) Kryss rv. 4 x fv. 180 med rasteplass/hvileplass 
7) Lygna skisenter med adkomst, parkeringsarealer, servicebygninger og løypenett 
8) Bekk/vassdrag (Lygnaelva og Skjerva) 
9) Høyspenttraséer 
10) Badstuvegen 
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2.6.2 Spesielt om dagens rv. 4 
 
Dagens veg har som nevnt foran ikke tilfredsstillende standard ift gjeldende krav: 
 

• Vegbredde mellom 6,0 og 8,3 meter.  
• Horisontalkurveradier hovedsakelig i spennet 200-400 meter  
• Korte høybrekksradier (2000-4000 m) sør for Lygna gir utfordrende siktforhold 
• Akseptable stigningsforhold med unntak av partiet inn mot Lygnasæter fra sør, som ligger på 

6,1% 
• Nærføring til Lygnasæter med Kro og bensinstasjon, gir utfordringer med tanke på utforming 

av planskilt kryss 
• Store partier med nedsatt bæreevne.  

 
Søndre del av parsellen har fartsgrense 70 km/t, nordre del har 80 km/t, mens det er 60 km/t forbi 
Lygnasæter.  
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3 Beskrivelse av forslaget til reguleringsplan 

3.1 Standard på ny veg 
Reguleringsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i kravene fra Statens vegvesens håndbok N100 
og standard på tilstøtende vegnett.  
 
Vegklasse H5 etter Statens vegvesens håndbok N100 utgitt mai 2019 legges til grunn for 
reguleringplanen.  
 
Vegen har standard som motortrafikkveg og forutsetter planskilte kryss. Vegen skal være avkjørselsfri 
 

 
Tverrprofil for standardklasse H5 (Statens vegvesen) 
 
Etter standarden skal det være minst ett forbikjøringsfelt pr. 10 km. Denne planen omfatter ikke 
forbikjøringsfelt, siden det er forbikjøringsmuligheter både sør og nord for parsellen. 
 
Standardklasse H5 har minste horisontalkurveradius 400 meter.  
 
 
 
Lokalveger planlegges etter vegklasse L1, Lokale veger med vegbredder som vist under:  

 
Tverrprofil for standardklasse L1 (Statens vegvesen) 
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3.2 Valg av løsning  
Valg av løsning på parsellen kan i hovedsak deles i to, med et skille ved Lygnasæter. 
 
I søndre del har en valgt fremføring av rv. 4 i ny trase med grunnlag i følgende faktorer: 
 

• Kurvaturen på dagens rv. 4 er ikke forenlig med kravene til ny standard. 
• Rv. 4 i ny trase gjør det mulig å gjenbruke dagens rv. 4 til fremføring av ny lokalveg fram til 

Lygnasæter. 
• Etablering av planskilt kryss på Lygnasæter krever en betydelig avstand til eksisterende 

bebyggelse. 
• Største stigning på ny trase er 3,2%, mot dagens 6,1%, med positive ringvirkninger blant 

annet for tungtransport. 
• Fremføring i ny trase på halve parsellen muliggjør mer rasjonell anleggsdrift.  

 
Nord for krysningen av Lygnaelva ligger forholdene bedre til rette for utvidelse av dagens veg. Med 
unntak av to kurver møter linjeføringen kravene til valgt standard. Topografien i området, med 
dagens veg klemt inne mellom bergknauser i øst og Lygnaelvas våtmarker i vest gjør at en har falt 
ned på ensidig breddeutvidelse mot øst, med unntak av venstrekurven i profil 3800, som må 
utbedres ved hjelp av utfylling og kanalisering av Lygnaelva over et strekk på 100 meter. 
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3.3 Planlagt arealbruk og arealregnskap 
Arealene innenfor planområdet er foreslått regulert til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
-  Skianlegg: BSA 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
-  Kjøreveg: SKV 
-  Annen veggrunn – grøntareal: SVG 
-  Parkering: SPA 
-  Veg: SV 
-  Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer komnbinert med andre angitte 

hovedformål SAA 
 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
-  Vegetasjonsskjerm: GV 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 
-  Landbruksformål: LL 
-  Friluftsformål: LF 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6) 
-  Friluftsområde i sjø og vassdrag: VFV 
 
Sikringssoner (pbl § 12-6, a. 1) 
- Frisikt  
 
Bestemmelsesområder (pbl §12-7, nr. 1) 
-  Midlertidig anleggs- og riggområde: # nr 
 
 
Arealbruken fordeler seg slik på de forskjellige permanente hovedformål: 
 

Formål/Område Areal 
(daa) 

Skianlegg BSA 70 
Kjøreveg SKV 134 
Annen veggrunn SVG 233 
Parkering SPA 1 
Privat veg SV 2 
Kombinerte formål veg/andre angitte formål SAA 2 
Vegetasjonsskjerm GV 42 
Landbruksformål LL 162 
Friluftsformål LF 312 
Friluftsområde i sjø og vassdrag VFV 8 
Totalt 967 
  

 
Det er ingen dyrkede områder som omdisponeres.  
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3.4 Strekningsvis beskrivelse fra Almenningsdelet (sør) til Lygnebakkbrua (sør) 
Sørligste del av planen omfatter forlengelse av Amundrudvegen fra Rundmyra. Forlengelsen er lagt 
som ny veg parallelt med rv. 4, gjennomgående med en avstand på ca 8 meter. 

 
Planens søndre avgrensning, forlengelsen av Amundrudvegen tjener som lokalveg og tilbud til gående og syklende. 
Avkjørsel til PUKK1 inn til venstre.  
 
Dagens kryss mot Lygna Pukkverk, Kortungen og Skålsetra direkte fra rv. 4 forutsettes stengt og 
vegen knyttes til den nye lokalvegen.  

 
Vegen mot Skålsetra forbi Lygna pukkverk til venstre i bildet får adkomst via ny lokalveg, som kobler seg på 
eksisterende/avlastet rv. 4 i høyre billedkant.  
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Omleggingen av rv. 4 i ny trasé starter på høyde med nevnte kryss, og ny trasé følger foten av 
skråningen øst for dagens rv. 4, noe lenger ned i terrenget. 

 
Ny rv. 4 ligger øst for eksisterende. Lokalvegen fortsetter på avlastet vegnett.  
 
 

 
Rv. 4 legges i rett linje på utsiden av Lygnasæter kro, dagens rv. 4 benyttes som avkjøringsrampe fra sør mot Lygna. 
 
For å etablere planskilt kryssløsning ved Lygna er det nødvendig å legge ny rv. 4 i større avstand fra 
bebyggelsen til Lygnasæter kro / bensinstasjonen mv. Ny rv. 4 krysser derfor eksisterende rv. 4 på 
høyde med Stormyra og har et rettlinjet forløp fram til den knyttes tilbake til eksisterende veg 200 
meter nord for krysset mot fv. 180 Hurdalsvegen. Fra krysningen i sør smalnes eksisterende rv. 4 til 
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ett felt, og benyttes som avkjøringsrampe fra sør mot Lygna. Dagens utfartsparkering på østsiden av 
rv. 4 beholdes. 
 
Av- og påkjøringsramper for sørgående trafikk på ny rv. 4 knyttes til ei rundkjøring med armer 
østover under rv. 4 til Lygnasæter kro og vestover til Amundrudvegen/Lygna skisenter.  
Likeledes vil av- og påkjøringsramper for nordgående trafikk på ny rv. 4 knyttes til ekisterende rv. 4, 
og møter kryssingsarmen under ny rv. 4 vestfra i en ny rundkjøring på høyde med dagens søndre 
adkomst til Lygnasæter kro.  
 
 

 
Kryssystem Lygna, Lygnasæter kro og bensinstasjon i nedre billedkant. Ny skiløype føres under ny rv. 4 og 
Amundrudvegen midt i bildet, alternativt på skibru i venstre billedkant, sør for Lygnasæter kro.  
 
Sør for Lygnasæter forutsettes eksisterende skitunnel under rv. 4 beholdt. Skiløypa legges derfra om 
noe for å oppnå rettvinklet kryssing under ny rv. 4 og Amundrudvegen. Skiløypa vil få ubetydelig 
stigning på den omlagte strekningen. Til annen gangs høring er det i tillegg prosjektert og regulert en 
alternativ kryssing på bru over rv. 4 og lokalveg sør for Lygnasæter. Brua er 74,6 meter lang og har 
føringsbredde på 8,0 meter.  
 
Amundrudvegen skiller lag med eksisterende rv. 4 ved Stormyra og føres i ny trase vest for ny rv. 4 
fram til rundkjøringa. Lygna skisenter får ny adkomst via Amundrudvegen, som etter skisenterets 
ønske legges langs eksisterende VA-trase, noe lenger sør enn første høringsutkast.   
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Amundrudvegen legges i ny trase over Stormyra, parallelt med rv. 4, føres over ny skiløype, eventuelt under ny skibru og 
tilsluttes ny rundkjøring. Ny adkomst til Lygna skisenter vises i nedre billedkant. . 
 
Ny rv. 4 slutter seg til eksisterende rv. 4 ved dagens kryssing av Lygnaelva i profil 2480, 600 meter 
nord for Lygnasæter kro, og er med unntak av èn enkelt kurve regulert som ensidig utvidelse mot øst 
herfra til parsellslutt. 
 
Utvidelsesstrekningen møter kravene til vegklasse H5 fram til profil 3750, hvor kurvaturen på 
eksisterende rv. 4 ikke møter kravene til minste horisontalkurveradius i en venstrekurve som har 
radius 280 m. Kurven foreslås rettet ut til R=400 meter som en utfylling og påfølgende kanalisering av 
Lygnaelva over en strekning på 100 meter.  
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 Kurven i profil 3800 har rettes ut fra horisontalradius 280 til 400 meter for å møte H5-standardens minstekrav. Dette 
gjøres med utfylling og kanalisering av Lygnaelva over en strekning på 100 meter.  
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3.5 Alternativer som er vurdert  
Behovet for tilknytning til eksisterende rv. 4 og utfordrende topografi i parsellens søndre og nordre 
del gjør at alternativsvurderingene i denne planen i stor grad har dreid seg om trasevalg og 
kryssløsning ved Lygnasæter. 
 

3.5.1 Alternativ 1, Dyp rv. 4 i skjæring og lokalveg over rv. 4 i kryss 

 
Alternativ 1 - dyp rv. 4 
 
I horisontalplanet har alternativet mange likhetstrekk med alternativet som nå foreslås regulert. 
Lengdeprofilet viser imidlertid at hovedlinja her er lagt dypt i terrenget, med brokryssinger over ny 
veg for skiløype og lokalveg. Alternativet ble vurdert til å gi positive virkninger for støy, og riksvegens 
visuelle barrierevirkning ville blitt redusert ved å «gjemme» den under terrenget. 
 
Alternativet ble forkastet av hensyn til overvannshåndtering, da hovedlinja ville hatt nivå under 
Lygnavannet og under grunnvannsnivå, uten mulighet til naturlig drenering av veglegemet. 
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3.5.2 Alternativ 2, med lokal skjæring for rv. 4 

 
Alternativ 2 - skiløype i kulvert og lokalveg på bru 
 
Rv. 4 har lik planløsning som foregående, men ligger høyere forbi skiløypa, som krysser i kulvert 
under, før hovedlinja senkes lokalt forbi lokalvegkryssing på bru.  
Planskissen viser også alternativ traseføring for Amundrudvegen inn mot rundkjøringa, som unngår 
kryssing av Stormyra.  
 
Alternativet har samme ulemper for overvannshåndtering som det foregående, i tillegg gjør 
lokalvegsystemet det totale arealbeslaget uhensiktsmessig stort. 
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3.5.3 Alternativ 3, med høy rv. 4 og redusert fyllingsbehov 

 
Alternativ 3 - høy rv. 4 med redusert fyllingsbehov 
 
Reguleringsforslaget med høy rv. 4 og rettlinje forbi Lygnasæter ligger med en vinkel som krever et 
relativt stort fyllingsvolum over myrdraget like vest for Lygnasæter. Alternativet fra skissen over har 
en linjeføring som følger terrengformene bedre og krysser myrdraget mer rettvinklet. alternativet 
ligger også så lavt som mulig, med sikte på å redusere visuell barrierevirkning og fyllingsbehov.  
 
I og med at Lygnaplatået knapt har høydeforskjeller på strekningen, ligger linja imidlertid med kun 
1% lengdefall. I kurvekombinasjoner som denne er det dermed ikke mulig å oppnå tilstrekkelig 
overflatedrenering (krav til resulterende fall) og linjen er forkastet.  
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3.5.4 Alternativ 4, todelt kryss 

 
Alternativ 4 med todelt kryss 
 
Alternativet er utredet blant annet etter ønske fra lokalt næringsliv. Kryssutforming skiller seg fra de 
øvrige ved at sørgående avkjøringsrampe har en dedikert kryssing av hovedlinja som kobles til 
eksisterende rv. 4 på høyde med Hurdalskrysset. Lokalveg fra Lygnasæter krysser rv. 4 noe lenger sør 
og knyttes til Amundrudvegen, som i dette alternativet er gjennomgående til Lygna skisenter. 
Alternativet er også tegnet ut uten bruk av rundkjøringer, dvs med mer direkteførte bevegelser for 
de største trafikkmengdene. 
 
Spredte kryss har utfordringer med lesbarhet og logikk for de vegfarende, så også med dette 
alternativet. De optimaliserte svingebevegelsene for de største trafikkmengdene gir tilsvarende 
dårligere bevegelser for øvrig trafikk, bl.a. ift trafikken på ny lokalveg sørfra. Disse forholdene 
kombinert med økte kostnader på grunn av en ekstra konstruksjon tilknyttet sørgående 
avkjøringsrampe gjør at alternativet er valgt bort til fordel for den løsningen som reguleres. 
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3.5.5  Alternativ 5, rundkjøring på rv. 4 

I henhold til vedtatt planprogram skal også «rundkjøring i plan» vurderes som kryssalternativ. Med 
dette menes en ikke planskilt kryssløsning med rundkjøring i rv. 4.  
 
Kryss i form av rundkjøring er anerkjent som en trafikksikker og kompakt løsning i og rundt tettbygde 
strøk. Kryssformen er oversiktlig for kjørende og peker seg ut med få potensielle konfliktpunkter og 
en utforming som tvinger hastigheten ned gjennom krysset. Kapasitet for trafikkavvikling er også 
god. I og med at krysninger foregår i samme plan er man ikke begrenset av stigningsforhold på 
sideveier i samme grad som ved planskilte kryss. Rundkjøringen er dermed mer fleksibel med tanke 
på plassering, og er mindre arealkrevende.  
 
For myke trafikanter og særlig syklister kan rundkjøringen imidlertid medføre økt ulykkesrisiko, blant 
annet fordi oppmerksomheten til kjørende rettes mot sirkulasjonsarealet til venstre for fører og 
myke trafikanter derfor lett overses.  
 
Rundkjøring i plan kan ofte være en god løsning for et vegnett med veger av relativt samme «verdi». I 
dette tilfellet likestiller en i så fall rv. 4 med avkjøring Lygnasæter og skistadion, dette er selvsagt ikke 
en løsning Statens vegvesen ønsker. Rv. 4 er en veg med regional verd og fremkommelighet for 
gjennomgående trafikk må prioriteres. 
 
Et annet vesentlig moment ved rundkjøringen som kryssform er at den forutsetter et lavt fartsnivå 
for å fungere. Som ledd i et trafikksystem med høy fartsgrense, som tilfelle er på rv. 4, må man 
dermed skilte ned hastighet i god tid før krysset. Rundkjøring som kryssløsning får dermed 
konsekvenser for reisetid og drivstofforbruk, særlig for tunge kjøretøy, og spiser dermed opp en 
betydelig del av den samfunnsøkonomiske gevinsten ved en vegutbedring. I senere år har 
vegmyndighetene tatt konsekvensen av dette og strammet inn bruken av rundkjøringer langs 
hovedveger betydelig.  
 
Vegnormalenes omtale av kryssløsning for vegklasse H5 (N100 s. 37) er gjengitt under:  
 
Kryssløsninger  
For ÅDT ≥ 8 000 skal kryss bygges planskilt og utformes i samsvar med kapittel D.1.3.  
For ÅDT 6 000 – 8 000 skal kryss bygges som forkjørsregulert T-kryss eller planskilt kryss og utformes i 
samsvar med kapittel D.1.1 eller D.1.3.  
 
Planskilte kryss skal utformes med fartsendringsfelt. 
 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) på rv 4 over Lygna i dimensjoneringsperioden overskrider 8000 kjøretøy. 
 
Planskilt kryss er med andre ord et SKAL-krav. Etter Statens vegvesens begrepshierarki er 
Vegdirektoratet eneste myndighetsinstans for såkalt fravik av kravet. Kravet underbygges ytterligere 
av Vegdirektoratets NA-rundskriv 2015/15 «Nye føringer for hovedveger - Etablering av 
rundkjøringer, omkjøringsveger og miljøgater. Det heter her at rundkjøringer skal bare unntaksvis 
anlegges på riksveger. Unntak betegnes her som situasjoner hvor riksveg går gjennom byer og 
tettsteder og fartsnivå er 60 km/t eller lavere. Vegen vil da få status som «hovedgate», ikke 
hovedveg.  
 
Statens vegvesen har dermed ingen hjemmel for planlegging av rundkjøringsløsning på Lygna. Gran 
kommune har imidlertid tatt initiativ til å sende en fravikssøknad til Vegdirektoratet for å se på 
muligheten for fravik.  

https://www.vegvesen.no/_attachment/1103453/binary/1076239?fast_title=NA-rundskriv+2015%2F15+Nye+f%C3%B8ringer+for+hovedveger+-+Etablering+av+rundkj%C3%B8ringer%2C+omkj%C3%B8ringsveger+og+milj%C3%B8gater.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1103453/binary/1076239?fast_title=NA-rundskriv+2015%2F15+Nye+f%C3%B8ringer+for+hovedveger+-+Etablering+av+rundkj%C3%B8ringer%2C+omkj%C3%B8ringsveger+og+milj%C3%B8gater.pdf
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Noe som Statens vegvesen aksepterete å sende i januar 2020. 
Vegdirektoratet var ikke villig til å behandle søknaden med den grunn at Statens vegvesen selv ikke 
støttet løsningen. Søknaden ble da avvist, og rundkjøringsalternativet er derfor forkastet.  
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4 Konsekvensutredning iht. planprogram 
 
Konsekvensutredningen omhandler ett hovedalternativ (tiltaket), som beskrevet i kapittel 2. 
Dette vurderes opp mot 0-alternativet, som defineres som en situasjon der det aktuelle planområdet 
blir liggende som i dag, med den forventede trafikkvekst i dimensjoneringsperioden. 
 
Som metodikk for konsekvensutredninger benyttes håndbok V7121 fra Statens vegvesen.  
 
Prinsippet i denne metodikken er i korte trekk: 

1) Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. Verdivurderingen gjøres etter en femdelt skala og illustreres med ei pil som flyttes 
trinnløst langs den horisontale linjalen under. Kriterier for denne verdifastsettingen er gitt i 
Håndboka. 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     
     

 

 
 
2) Påvirkning (tidligere kalt omfang): Med påvirkning menes 

en vurdering av hvordan det samme området påvirkes 
som følge av tiltaket. Påvirkning vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (0-alternativet). Vurdering av 
påvirkning angis langs en trinnløs vertikal skala, fra 
«Ødelagt» til «Stor forbedring»:  
 
 

  

 
 
1 Statens vegvesen håndbok V712.  Konsekvensanalyser, Veiledning. 

   
 

  

 
 

Ødelagt 

Sterkt forringet 

  
 

 
     
     
     

Forringet 

     
     
     
     

Noe forringet 

     
  

 

  
     
     

Ubetydelig 
endring 

     
  

 

 Ingen 
endring    

     

Forbedret 

     
      
     
  

 

 Stor 

forbedring 
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3) Konsekvens: På bakgrunn av vurdert verdi og påvirkning vurderes konsekvensen av tiltaket. Med 
konsekvenser menes altså de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
«alternativ 0», som i dette tilfellet er dagens situasjon. Konsekvensvurderingen angis ved å 
sammenstille verdivurderingen fra den horisontale aksen og påvirkningsvurderingen fra den 
vertikale aksen i understående matrise.   

 

 
 
Matrise for fastsetting av konsekvens ut fra verdi og omfang og figur for sammenheng mellom verdi, omfang og konsekvens (Statens 
vegvesen, Håndbok V712) 

 
Metodegrunnlaget er naturligvis ulikt både i tilnærming, målbarhet og presisjon for de forskjellige 
ikke-prissatte temaene. Et betydelig innslag av faglig skjønn er derfor med i fastsettingen av verdi og 
omfang. Kriteriene for dette er gitt i Håndbok V712. 
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4.1 Utredningsbehov  
Planprogram fastsatt av planutvalget i Gran kommune 31. oktober 2018 angir følgende 
utredningsbehov for reguleringsplan Lygna. «KU» angir her temautredning iht. Hb. V712, mens øvrige 
tema vil få en mer generell beskrivelse i kapittel 5. 
 

nr Tema Utredningsbehov KU Plan 

1 Naturmangfold, jf. relevante 
bestemmelser i naturmangfoldloven Vurdering etter V712. X  

2 Økosystemtjenester Ikke relevant ut over øvrige 
utredningstema   

3 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte 
miljømål Forhold beskrives  X 

4 Kulturminner og kulturmiljø 

Vurderes av Fylkeskommunen iht 
kulturminneloven, beskrives i planen. 
Undersøkelsesplikten etter lov om 
kulturminner skal oppfylles i 
forbindelse med reguleringsplanen 

 X 

5 Friluftsliv og nærmiljø 

Vurdering av bruk av området i dag. 
Sjekk ift kommuneplanen / gjeldende 
reguleringsplaner, vurdering etter 
V712  

X  

6 Landskap 

Visualisering av tiltak og 
landskapsfaglig vurdering. 
Utarbeidelse av 3d-modell på 
grunnlag av digitalt kartverk og 
ortofoto. 

 X 

7 
Forurensning (utslipp til luft, herunder 
klimagassutslipp, forurensing av vann og 
grunn, og støy) 

Vurdering av omfang av påvirkning 
ved tiltakene, 
vurdering etter V712 

X  

8 Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i 
vannforskriften. 

Vurdering av omfang av påvirkning 
ved tiltakene, 
vurdering etter V712 

X  

9 Jordressurser (jordvern) Beregning av arealbeslag, beskrivelse 
virkninger, vurdering etter V712 X  

9 Viktige mineralressurser 

Beskrive virkninger ift 
mineralforekomster Ragnhildrud og 
Lygna (Stenersen massetak og Lygna 
Pukkverk). 

 X 

10 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant   

11 Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

Beskrive transportbehovet ift endring 
av formål.  
Energiforbruk / -løsninger i driftsfase 
kommenteres. 

X  

12 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-3 

ROS-analyse, inkl beskrivelse av 
trafikksikkerhetsmessige forhold.  X 

13 
Virkninger som følge av klimaendringer, 
herunder risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred 

Vurdering av stabilitet ved grunn, 
løsmasseskred, snøskred, steinsprang 
mv. 

 X 

14 Befolkningens helse og helsens fordeling 
i befolkningen Ikke relevant   

15 Tilgjengelighet for alle til uteområder og 
gang- og sykkelveinett 

Vurdering av behov for tiltak. 
Beskrivelse av forholdet i 
planbeskrivelsen.  

 X 
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16 Barn og unges oppvekstvilkår Vurdering av bruken av området i dag 
sammenliknet med ettersituasjon.  X 

17 Kriminalitetsforebygging Ikke relevant   

18 Arkitektonisk og estetisk utforming, 
uttrykk og kvalitet Visualisering, kfr. pkt 6.  X 

Øvrig 
(19) Kryssutforming Lygna 

Det er avtalt med Gran kommune at 
utforming av kryss mellom rv. 4 / 
fv.180, Lygnasæter, Lokalveg og Lygna 
skisenter skal utredes med sikte på 
valg av løsning som skal reguleres. 
Herunder tas vurderinger av forhold 
omkring transportavstander/-behov 
etc med. 

X  

Øvrig 
(20) Amundrudkrysset 

Det er avtalt med Gran kommune at 
stengning av Amundrudkrysset skal 
utredes og eventuelt reguleres 
gjennom denne plan, da dette har 
sammenheng med kryssutformingen 
på Lygna og nytt lokalvegsystem 
knyttet til dette. 

X  
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4.2 Naturmangfold 
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturmangfold og 
belyse konsekvensene av utbyggingsalternativet (tiltaket som planlegges gjennomført). 
 
Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget 
Ut i fra søk i relevante databaser er det ikke funnet INON-områder (inngrepsfrie naturområder) eller 
formelt vernede områder i nærheten av planområdet. Det er heller ikke registrert MIS-områder i 
nærheten.  Det er registrert artsrike vegkanter og prioriterte arter, disse omtales i neste avsnitt.  
 
Det er ikke registrert forekomster av fremmede skadelige arter innenfor planområdet.  
 
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  
Det ansees ikke nødvendig å ta i bruk føre-var-prinsippet i dette prosjektet pga prosjektets 
begrensede omfang.  
 
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ikke relevant i dette prosjektet. 
 
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver 
Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av eventuelle fremmede 
arter innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som er nødvendig ved gjennomføring av 
prosjektet.  
 
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Der det eventuelt blir registrert fremmede skadelig plantearter vil dette tas hensyn til jamfør Statens 
vegvesen sin Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011) og rapport nr 387 «Fremmede 
skadelige arter. Oppfølging av lovverk» (2016). Dette gjelder også for andre miljøtiltak som blir 
nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.  
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4.2.1 Vurdering av verdi  
Miljødirektoratets naturbase har følgende registreringer innenfor planområdet: 

 
Temakart Naturmangfold fra miljostatus.no 
 
Varslet planområde kommer i berøring med to områder med naturtyper vurdert som lokalt viktige 
(C) for biologisk mangfold. Områdene har smal rød skravur og er tegnet inn som N1 og N2 på figuren 
over. De representerer hhv. lokalitetene Lygnasæter sør og Lygnasæter nord. Aktuell naturtype for 
de to lokalitetene er artsrike vegkanter. Lokaliteten for Lygnasæter sør ligger langs vestre vegkant, 
mens lokalitet Lygnasæter nord dekker både vestre og østre vegkant.   
 
Av arter av nasjonal forvaltningsinteresse er sommerfuglarten Fiolett gullvinge registrert på tre 
lokaliteter sørvest for Lygnasæter. Alle er i tilknytning til eksisterende rv. 4 og er tegnet inn med gule 
sirkler vest- sørvest for Lygnasæter på kartet over. Arten har status som sårbar (VU) i henhold til 
norsk rødliste av 2015.  
 
  

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00105652
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00105652
http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/BioFokus/BioFokus/468424
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I tråd med tabell 6-23 i V712 vurderes planområdet samlet å ha Noe verdi innenfor tema 
naturmangfold.  
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     
     

 
 

4.2.2 Vurdering av påvirkning 
Siden lokalitet N1, artsrike vegkanter Lygnasæter sør følger 
gammel rv. 4, vil lokaliteten i hovedsak forbli uberørt. Tiltaket 
vil imidlertid legge beslag på anslagsvis 15% av arealets østre 
del, som følge av forlengelsen av Amundrudvegen over 
Stormyra og at ny rv. 4 skifter side like sør for Lygnasæter.  
 
Lokalitet N2 følger begge sider av rv. 4 nord for Lygna, og 
siden tiltaket innebærer ensidig utvidelse vil planen i 
realiteten beslaglegge 50% av lokaliteten.  
 
Observasjonene av den sårbare sommerfuglarten Fiolett 
gullvinge er i utgangspunktet uberørt av tiltaket, men det er 
grunn til å tro at observasjonene er knyttet til et bestemt 
habitat som vil bli påvirket av tiltaket.  
 
 
I tråd med tabell 6-24 i V712 settes vurdering av påvirkning til 
Noe forringet, siden det er påvist få lokaliteter for 
naturmangfold på strekningen, og at tiltaket er anslått til å 
berøre mindre enn 20% av registrerte lokaliteter.  
 

4.2.3 Vurdering av konsekvens 
Konsekvens for deltema Naturmangfold settes ut fra kriteriene i konsekvensvifta til 1 minus (-) og 
betegnes som noe miljøskade for planområdet.  
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4.3 Friluftsliv / by- og bygdeliv 
I tidligere versjon av håndbok V712 ble dette tema kalt «Nærmiljø og friluftsliv». Fagtemaet skal 
belyse tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet. I denne sammenheng omfatter 
kapittelet også utredningstema 15 «Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett» 
samt tema 16 «Barn og unges oppvekstvilkår» fra fastsatt planprogram.   

4.3.1 Vurdering av verdi 
 
Kriterier for fastsetting av verdi er tydelig definert i håndboka, og gjengitt i tabellen under.  

 
Verdikriterier for fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv (SVV, håndbok V712 Konsekvensanalyser) 
 
Aktuelle deltemaer i utredningsområdet er: 

- Friluftslivsområder 
- Forbindelseslinjer for myke trafikanter 
- Nett for tursykling 
- Sykling på offentlig vegnett 

 
Analysegrunnlag er fra befaring i oktober 2018, samt studier av flybilder, turkart og Strava heatmaps, 
som tegner et bilde av hvilke traseer brukere av treningstjenesten Strava har brukt mest siste to år.  
 
Med sin høye beliggenhet er Lygna snøsikkert, og har lenge vært en yndet skidestinasjon for 
omlandet. Lygna skisenter er et naturlig samlingspunkt for lokalt friluftsliv og drives av en 
sammenslutning av lokale skiforeninger. Skistadion er nylig oppgradert med både rulleskiløyper og 
skiskytterarena.  
 

Kulvert under riksveg 4 forbinder skiløyper på tvers av planområdet 

https://www.strava.com/heatmap#13.71/10.62494/60.45936/bluered/all
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Vegg i vegg med skistadion ligger Lygna skytesenter.  
 
Skiløypenettet er i hovedsak tilknyttet skisenteret vest for rv. 4 men har også forbindelse til sløyfer i 
øst via kulvert under rv. 4. Denne danner også forbindelse for en etablert hundekjøringstrase mellom 
Hakadal og Åstjern. Det er på det rene at dagens rv. 4 er en tydelig barriere for friluftslivet og at 
forbindelsen mellom øst og vest er sentral for friluftsverdier i området. Det opplyses fra 
løypeforeningen at det har vært utfordringer med å snølegge innsiden av kulverten i perioder med 
lite snø, med tilhørende forringelse av opplevelseskvalitet på ski. Utover denne øst/vest-forbindelsen 
er det imidlertid ikke avdekket at planområdet kommer i direkte kontakt med etablerte 
friluftsverdier.  
 

 
Turkart for planområdet (Gran kommune). Stiplede sorte linjer viser skitraseer, heltrukne røde linjer er etablerte 
turveger. 
 
Det er kun tegnet opp verdikart innenfor området som omfattes av varsel om oppstart. 
Verdivurdering er med andre ord preget av analyseområdets nærhet til dagens rv. 4, med tilhørende 
lav bruksfrekvens og kvaliteter som er mindre attraktivt for opphold. Det er derfor kun området 
rundt Lygnasæter som er gitt verdi ut over grå signatur, «Uten betydning».  
 
Riksveg 4 danner østre avgrensning av hensynssone Øståsen, definert som regionalt viktig 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel. I og med planområdets perifere plassering i 
hensynssonen er ikke dette tillatt vekt i verdivurderingen.  
 
Skiløypetraséen som krysser rv. 4 er gitt middels verdi (oransje signatur), ut fra høy bruksfrekvens og 
betydning for å knytte friluftsområdene sammen. Det samme gjelder rasteplassen inntil 
Hurdalskrysset. Områdene rundt Lygnasæter kro og nærmest Lygnavannet er gitt noe verdi (gul 
signatur), det samme er områdene nærmest Lygna skisenter, hovedsakelig på vestsiden av myrdraget 
mellom rv. 4 og skisenteret. Sistnevnte er utvidet noe østover mot Hurdalskrysset for å inkludere ei 
sløyfe av traseen til fatbike-løypene som prepareres hver vinter. Befaringer har imidlertid ikke 
avdekket sommerstier i området. Verdivurderingen er gjengitt på neste side. 
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Vurdering av verdi utredningstema Friluftsliv / by- og bygdeliv 
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Samlet verdivurdering for planområdet settes dermed til Noe verdi: 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     
     

 
 
 

4.3.2 Vurdering av påvirkning 
Fram til og med Lygnasæter vil fremføring av ny rv. 4 i ny trase gjøre infrastrukturens avtrykk større 
og muligheten for å utøve friluftsliv vil forringes tilsvarende.  
 
Nord for Lygnasæter vurderes en ensidig utvidelse øst for 
dagens rv. 4 til å gi en ubetydelig påvirkning på Friluftsliv. 
Dette begrunnes i at berørt terreng allerede er å beskrive 
som vegens sideterreng og følgelig ikke vil oppleve noen 
endring i bruksverdi. 
 
Det er ikke vurdert at Lygna skistadion og Lygna skytesenter 
påvirkes direkte av planen. Begge vil imidlertid få bedre og 
langt tryggere adkomstforhold via ny lokalveg.  
 
Summen av tiltak er imidlertid ikke utelukkende arealbeslag 
skapt av ny og gammel rv. 4; en regulerer også for en 
sammenhengende lokalveg fra Hurdalskrysset til 
Amundrudvegen, som vil være et betydelig positivt bidrag 
som ferdselslinje for myke trafikanter. 
 
Forlengelsen av lokalvegen vil sikre sammenhengende 
sykkelrute fra Brandbu og Jaren via Lygna og videre langs fv. 
180 til Hurdal og mot Helgedalen.  
 
Det er dermed grunn til å anta at kompletteringen av 
lokalveg på strekningen vil utløse en økning i bruken av 
området. Skiløypekryssingen fra øst til vest opprettholdes med kryssinger under eller over de nye 
vegene med likt eller større tverrsnitt enn dagens kryssing. Ferdselsmulighet sommer og vinter vil 
med det opprettholdes, men med tanke på vanskelighetene man har i dagens situasjon med 
snølegging av kulvert er det nærliggende å anta at en løsning med ytterligere to kulverter vil medføre 
en forringelse av dagens situasjon. En eventuell skibru vil på sin side være en standardheving 
sammenlignet med dagens situasjon.  
 
Når en ser planområdet under ett vurderes allikevel tilgjengelighetsøkning med gjennomgående 
lokalveg til å veie opp for arealbeslag og krysningsmuligheter. Påvirkning settes derfor til Ubetydelig 
endring, og grenser mot Forbedret. 
 
 

4.3.3 Vurdering av konsekvens 
Konsekvens for deltema Friluftsliv / by- og bygdeliv settes ut fra kriteriene i konsekvensvifta til 0 og 
betegnes som ubetydelig for planområdet.  
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4.4 Forurensning  
Temaet omfatter utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, samt støy. 
 

4.4.1 Vurdering av verdi 
 
Området preges i stor grad av eksisterende riksveg 4 og lokalveger / næringsvirksomhet.  
Forurensning i området består da i utslipp til luft / klimagasser fra transportarbeidet på vegsystemet, 
samt mulig forurensning av vann og grunn som følge av avrenning fra vegarealene. Resipienter ift 
vassdrag er Garpa/Skjerva mot sør og Lygnaelva i nord. En egen verdisetting av influensområdet ift 
forurensning er vanskelig. Det settes derfor ikke en konkret verdi for dette. 
 

4.4.2 Vurdering av påvirkning 
 
Tiltaket vil med stor sannsynlighet ikke medfør noen økt trafikkmengde eller økt transportarbeid 
samlet sett. Veglengden vil for det meste av trafikken bli noe kortere, mens hastigheten vil gå noe 
opp. Samlet vil dette gi marginale forskjeller i utslipp til luft / klimagassutslipp.  
 
Veganlegget vil medføre at andelen harde flater i området økes, da trafikkarealene (kjøreveger) blir 
større. Overvann herfra føres til diffus avrenning i veggrøfter og på skråninger, som vil begrense 
økningen i avrenningshastighet. 
 
De økte vegarealene vil kunne medføre noe større avrenning av forurenset overvann til grunnen enn 
tidligere. Samtidig vil den økte trafikksikkerheten redusere sannsynligheten for ulykker og hendelser 
som kan gi forurensende utslipp 
 
Ut fra ovenstående vurderes det at påvirkning må anses å innebære Ubetydelig endring ift temaet 
forurensning. 
 

4.4.3 Vurdering av konsekvens 
 
Konsekvens for deltema Forurensning settes ut fra ovenstående skjønnsmessig til 0/- og betegnes 
som ubetydelig for influensområdet. 
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4.5 Vannmiljø 

4.5.1 Vurdering av verdi 
 
Helt i sørenden av parsellen ligger vassdragene Garpa og Skjerva. Vassdraget Garpa krysser dagens 
riksveg 4 og renner sammen med Skjerva videre sørover. Videre nordover og fram til Lygnasæter kro 
krysser noen mindre bekker riksveg 4.   
 

 
Utsnitt fra NVE Atlas – vassdrag ved Amundrudkrysset og nordover til Lygnasæter kro 
 
Øst for eksisterende riksveg 4 ved Lygnasæter kro (Lygnasæter Hotell) ligger resipienten 
Lygnavannet. Vannet har tilrenning fra bekker i sør og øst. I nordenden har Lygnaelva sitt utspring. 
Lygnaelva renner tilnærmet langs dagens riksveg 4 nordover og krysser under dagens riksveg 4 i en 
kulvert/bru og renner videre nordover langs riksveg 4 før den krysser riksveg 4 ved Lygnebakkbrua og 
munner ut i vassdraget Helgedalselva før Einavatnet.   
I nordenden av resipienten Lygnavannet er det tilrettelagt en rasteplass, Lygnatjern.  
 

 
 

Garpa 

Skjerva 
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Et mindre tjern, Svarttjern, ligger vest for eksisterende riksveg 4, men lengre fra dagens veg enn 
Lygna.  Dette benyttes bl.a til vannuttak til snøproduksjon til Lygna Skisenter.  
 

 
Utsnitt fra NVE Atlas – vassdrag ved Lygnasæter 
 
Samlet verdivurdering for planområdet settes til Noe/Middels verdi: 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
     
     

Lygnaelva 

Lygnavannet 

Svarttjern 
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4.5.2 Vurdering av påvirkning 
 
Framføring av ny riksveg 4 følger tilnærmet dagens trase/korridor fram til sør for Lygnasæter hvor 
den trekkes vestover fra dagens trase. Dette gir større avstand til resipienten Lygnavannet. 
 
Kryssende bekker føres i stikkrenner/mindre kulverter under 
ny riksveg 4 tilsvarende dagens kryssering og antas å gi 
minimal endret påvirkning. Elva Garpa krysser i kulvert under 
eksisterende riksveg 4 rett før parsellstart og berøres ikke av 
ny riksveg 4. 
 
Eksisterende bru/kulvert breddeutvides ved kryssing 
Lygnaelva nord for Lygnasæter kro, men dette antas å gi 
minimal påvirkning på elva.  
 
Avrenning fra dagens veg baseres på diffus avrenning til 
terreng og da det vesentligste av vegen ligger på fylling, i 
halvskjæring eller korte skjæringer er det svært få 
konsentrerte punktutslipp med fare for forurensing av 
vassdrag. 
   
Ved Lygnasæter kro trekkes ny riksveg 4 lenger vest enn 
dagens trase og dette gir større avstand til Lygnavannet og vil 
være en positiv effekt.  
 
Avstand til Svarttjern fra ny riksveg 4 og den parallelle mindre 
adkomstvegen til skisenteret er fortsatt betydelig, og 
Svarttjern ligger oppstrøms ny veg.  
 
Videre vil kurveutbedring ved profil 3800 medføre at Lygnaelva må flyttes noe vestover over en 
strekning på ca 100 meter. Kanaliseringen er prosjektert med tilsvarende bredde som dagens elveløp 
og med samme fallforhold. Anleggsgjennomføring på et såpass lite tiltak antas å kunne utføres over 
kort tidsspenn og kan legges til tider på året hvor konsekvensene minimaliseres. Undersøkelser på 
stedet tyder på at elva allerede i noen grad er kanalisert som følge av tidligere vegutbedringer.  
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Tilstøtende del av Lygnaelva i kurve ved profil 3800 
 

 
Kanalisert seksjon av Lygnaelva vises i blått 
 
Ut fra ovenstående vurderes det at påvirkning må anses å innebære ubetydelig endring for temaet 
vannmiljø. 
 

4.5.3 Vurdering av konsekvens 
Konsekvens for deltema vannmiljø settes ut fra kriteriene i konsekvensvifta til 0 og betegnes som 
ubetydelig for planområdet.  
 

Forfatter
Har ikke lyst til å provosere med fet skrift
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4.6 Jordressurser (jordvern) 

4.6.1 Vurdering av verdi 
 
Innsyn hos NIBIO/Gårdskart viser at det meste av planområdet utenom eksisterende veger og 
bebygde områder består i produktiv skog med varierende bonitet. Det er ikke dyrket mark innen 
området, men noen arealer er registrert som dyrkbar jord (rød skravur på figuren under. 

 
Kartutsnitt fra NIBIO/Gardskart.no (Grønn= skog, grå=annet areal/bart fjell 

 
Iht Gårdskart er skogen på de aktuelle eiendommene 299/1 og 105/1 av varierende bonitet. 
Etter befaring i området (jf bl.a. kap.0) må det konkluderes med at det meste av den aktuelle skogen 
som berøres er av lav bonitet, samt at deler av området består av til dels bart fjell og grunnlendt jord. 
 
 
 

 
 
 
Ut fra dette vurderes verdien av området til å være av Noe verdi for naturressurser. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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4.6.2 Vurdering av påvirkning 
Veganlegget vil medføre at ca 350 daa skog og ca 18 daa av 
arealer angitt som dyrkbar jord vil bli beslaglagt til 
utbyggingsformål. I dette regnestykket inngår areal avsatt til 
anleggsbelte. En del av det som reguleres til 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, da spesielt annen 
veggrunn og anleggsbelter vil kunne beholde eller på sikt få 
reetablert skogsvegetasjon, men da uten å kunne benyttes i 
reelt skogbruk. Deler av arealene mellom hovedveg og 
kryssramper, samt arealer langs vassdrag reguleres til 
vegetasjonssoner, men kan da ikke brukes i normalt 
skogbruk. De delene av ovennevnte arealer som er bevokst 
med skog vil da gå ut av bruk og derved sies å bli sterkt 
forringet / ødelagt. 
 
Øvrige deler av planområder reguleres til landbruksformål og 
friluftsområder mv, uten nevneverdig påvirkning. 
 
For hele planområdet sett under ett vurderes påvirkning til 
Noe forringet. 
 
 

4.6.3 Vurdering av konsekvens 

Konsekvens for deltema Jordressurser settes ut fra kriteriene til  -  og betegnes som noe skade for 
planområdet. 
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4.7 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Tiltaket vil med stor sannsynlighet ikke medføre noen økt trafikkmengde eller økt transportarbeid 
samlet sett. Veglengden vil for det meste av trafikken bli noe kortere, mens hastigheten vil gå noe 
opp.  
 
Samlet vil dette gi marginale forskjeller i transportbehov og derved  energiforbruk. 
Vurderinger av energiløsninger er vanligvis noe som vurderes ift planlegging av bebyggelse og 
oppvarming, noe som ikke er relevant i denne plan. Det vises også til kapittel 4.4 for omtale av tema.  
 

4.7.1 Vurdering av konsekvens 
Konsekvens for dette tema settes på bakgrunn av ovennevnte til   0  og betegnes som ubetydelig. 
 
Kryssutforming Lygna 
Det vises til kap. 3.5 foran, beskrivelse av alternativer som er vurdert. 
 
Med tanke på kryssplassering er stedet i all hovedsak gitt i og med tilknytning til fv. 180 
Hurdalsvegen, hyttefelt, skisenter, Lygnasæter mv. Det er ikke forskjeller i transportavstander eller 
annet som gir noen vesentlig påvirkning av de mindre forskyvninger av ramper og 
tilknytningspunkter som er vist i de vurderte løsningene. Dette temaet kan derfor ikke vurderes 
særskilt for konsekvens. 
 

4.8 Amundrudkrysset 

 
 
Statens vegvesen har tidligere fremmet et reguleringsplanforslag for ombygging av Amundrudkrysset 
til planskilt kryss. Som følge av finansieringssituasjonen beskrevet nedenfor er denne planen trukket. 
 
Statens vegvesen er gjennom Stortingets vedtak av ny Nasjonal transportplan (NTP) nå pålagt å 
bygge strekningen over Lygna innenfor samme kostnadsramme som opprinnelig var satt for Roa-
Gran grense og Sandvoll-Amundrud. Dette innebærer at tiltakene over Lygna må finansieres ved 
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reduksjon av investeringskostnadene til disse to parsellene, hvor Amundrudkrysset inngikk i 
sistnevnte. 
 
I forbindelse med vurderingen av kostnadsbesparende tiltak i forbindelse med dette har Statens 
vegvesen da bl.a. funnet det riktig å benytte midler tiltenkt Amundrudkrysset til finansiering av 
parsellen over Lygna. 
 
Etter dette har det vært vurdert om Amundrudkrysset skulle stenges, eller stenges for nordgående 
trafikk ved føring av midtdeler gjennom krysset. Dette ville vært den normerte løsning siden 
strekningen Sandvoll-Amundrud-Lygna opprinnelig var planlagt etter standardklasse H5 i 
vegnormalene (Håndbok N100 / 2013). Etter avtale med Gran kommune ved oppstart av 
reguleringsarbeidet skulle derfor virkningene av stengning av krysset utredes, og eventuelle tiltak i 
forbindelse med dette inngå i reguleringsplanen for Lygna-parsellen, eventuelt egen reguleringsplan. 
 

4.8.1 Valgt løsning 
Nærmere vurderinger av standardklassene på tilstøtende parseller Sandvoll-Amundrud og 
Amundrud-Almenningdelet tilsier at denne strekningen i sin helhet vil ha standardklasse U-H5 
(standard for utbedring av veger med Årsdøgntrafikk 6000 -12000).  
Iht denne standardklassen er det en normert løsning med plankryss med åpning i midtrekkverket. 
 
Ut fra dette har Statens vegvesen valgt å beholde Amundrudkrysset som i dag, uten andre tiltak enn 
at midtrekkverk føres så langt inn mot krysset som siktkravene tillater. 
 
 

4.8.2 Begrunnelse 
Gjennom prosessen med kostnadsbesparende tiltak som beskrevet ovenfor er det valgt å benytte 
standardklasse for utbedring av veger, U-H5 for strekningen Sandvoll-Amundrud. Dette gir mulighet 
for krappere kurver enn opprinnelig valgt standardklasse H5, slik at strekning Sandvoll-Amundrud kan 
byges som en ren breddeutvidelse av dagens veg. 
 
Nærmere undersøkelse av parsellen nord  for Amundrudkrysset, parsell Amundrud-Almenningsdelet 
(Lygna sør), viser at denne er bygd med minste horisontalkurver med radius 400 meter. Minstekravet 
ift standardklasse H5 er 450m, slik at også denne parsellen anses å ha standardklasse U-H5. 
 
Dette innebærer at hele strekningen mellom Sandvoll og Almenningsdelet har standardklasse U-H5. 
Iht denne standardklassen kan kryss bygges som forkjørsregulert T-kryss med åpning i 
midtrekkverket: 
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Utklipp fra Håndbok N100/2013, kap. D2 
 
Alle disse kriteriene er oppfylt for Amundrudkrysset. 
 
 
Vurdering av konsekvens 
Siden krysset blir å opprettholde som i dag anses det at det ikke innebærer noen tiltak, 
derved heller ingen påvirkning eller konsekvens ift dette.  
 
I forhold til trafikksikkerhet i krysset anses som avgjort på overordnet nivå at denne 
krysstype er tilfredsstillende siden løsninger er normert i vegnormalene.  
 
I kryssområdet ved Amundrud har det ila 10 år skjedd 1 ulykke hvor 1 person ble lettere skadd, uten 
at dette med sikkerhet kan relateres til utformingen av krysset. 
 
 

4.8.3 Løsninger som er vurdert og ikke videreført 
I forbindelse med ovennevnte har det tidligere vært vurdert en rekke tiltak som det er valgt ikke å gå  
videre med. Disse er kort omtalt her: 
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1. Forlengelse av sørgående retardasjonsfelt. 

 
Dette er noe for kort i dag iht beregnet nødvendig lengde ift gjeldende standardkrav. 
Statens vegvesen vil vurdere om dette tiltaket kan utføres på et senere tidspunkt, eventuelt 
innenfor annen finansiering. Tiltaket vil i sin helhet kunne utføres innenfor Statens vegvesens 
grunn. 
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2. Ombygging iht standardkrav for planskilte kryss, stenging for nordgående trafikk 

 
Da opprinnelig standardklasse H5 var lagt til grunn kunne det være aktuelt å bygge om den 
sørgående delen av krysset iht kravene til planskilte kryss. Disse krever ramper med noe annen 
kurvatur et plankryss, som også medfører noe lengre akselerasjons- og retardasjonsfelt. 
 
Iht standardklassen H5’s krav ville krysset måtte stenges for nordgående trafikk, i alle fall etter at 
ÅDT overstiger 8000 kjøretøyer pr døgn. 
 
Løsningen er valgt bort med begrunnelse som beskrevet i kap. 4.9.2. 
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Ny nordgående avkjøringsrampe ved Badstuvegen. 
 
Etter innspill ble det vurdert om en avkjøringsrampe for nordgående trafikk kunne koples til 
eksisterende undergang for Badstuveien, et stykke nord for Amundrud, i kombinasjon med alternativ 
2. Dette ble vurdert å kunne være en tilfredsstillende løsning for selve avkjøringsrampens del, men 
noe mer krevende ift sikt og tilpasning med kjørebevegelser for store kjøretøy inn mot undergangen, 
ved tilknytning av eksisterende skogsbilveg, passering av bekk mv.  
Utvidelse av kulvert ville også vært nødvendig for å få en tilfredstillende utforming. 
 
Etter at valg av løsning for Amundrudkrysset ble avgjort som forklart foran er denne løsningen valgt 
bort sammen med alt. 2.  
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5 Øvrige virkninger av planforslaget 

5.1 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål 
Med tanke på myr og lagring av klimagasser er det ikke alternative traséer å velge som vil gi mindre 
påvirkning og konsekvens enn det som er planlagt, siden det er snakk om en utbedring av 
eksisterende veg med nødvendige forskyvninger ifbm nytt kryss. Alle vurderte alternativer antas å 
være tilnærmet likeverdige mht. dette. 
 
Analyser mot markslagskart viser at reguleringsforslaget drenerer/fortrenger ca 45 daa myr. 
Håndbok V712 gjengir erfaringstall for utslippskoeffisienter ved inngrep i ulike arealtyper og aktuelt 
tall for myr er 201,9 kg CO2/m2. Dette tallet er knyttet til frigjøring av CO2 som følge av aktivering av 
biologiske nedbrytingsprosesser.  
 
Anslag basert på disse faktorene viser potensielt CO2-utslipp på (45000*0,2019=) ca 9 tonn i 
forbindelse med drenering av myr.  
 
Adkomst nordfra til Lygna pukkverk vil ikke være direkte fra rv. 4 men via kryss ved Lygna og ny 
lokalveg,Reiseavstander vurderes ikke å påvirkes før Amundrudkrysset eventuelt stenges, som 
redegjort i foregående kapittel.  
På den positive siden vil en halvering av stigningstallet i siste stigning sørfra opp til Lygna på ny rv. 4 
fra ca 6 til ca 3 % samt sammenhengende fartsgrense bidra til en permanent reduksjon av 
drivstofforbruk, særlig for tyngre kjøretøy.  
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5.2 Landskap 

5.2.1 Eksisterende situasjon 

 
Stormyra sør for Lygnasæter. Typisk for landskapskarakteren i planområdet.  
 
NIBIOs nasjonalt referansesystem for landskap plasserer planområdet i region 7, Skogtraktene på 
Østlandet, underregion Vardalsåsen. Vardalsåsen har igjen sammenheng med underregion 
Totenåsen/Nordmarka i øst. Områdene beskrives av NIBIO som klart definerte landskapstrinn med 
tydelig åspreg mellom ulike hoveddalfører. Vardalsåsen danner det romlige skillet mellom 
underregion Lunner og Gran i sørvest og Jordbruksbygdene på Toten og Hedmarken i nord.  
Vegetasjonen i delområdet domineres av furu- og granskog.  
 
I takt med landskapet stiger riksveg 4 tydelig opp både fra Eina i nord og Jaren i sør, men inn mot 
Lygna slaker terrenget ut og rv. 4 følger bunnen av en slak U-form rundt 600 meter over havet med 
småkoller på begge sider. Dette slakere partiet gir skogtraktene tydelige innslag av myr og åpent 
vann, noe markslagskartet også viser. 
 
Med unntak av enkelte seterlykkjer er planområdet uten dyrket mark.  
 
Selve området rundt Lygnasæter har dels tydelig preg av teknisk infrastruktur og bebyggelse, med 
større hytteområder og Lygna skisenter hhv. øst og vest for rv. 4. I tillegg møtes to av østlandets 
sentralnett for strømforsyning (Røykås-Fåberg og Ulven-Fåberg) like sør for Lygnasæter, med 
tilhørende master og kraftgater. Eksisterende riksveg 4 er også en betydelig visuell og 
bevegelsesmessig barriere gjennom planområdet.  
 

https://kilden.nibio.no/?X=6709987.21&Y=258584.45&zoom=6&lang=nb&topic=landskap&bgLayer=graatone_cache&catalogNodes=137&layers=landskap_landskap&layers_opacity=0.75
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Figur 1: Landskapstyper i Norge og tilstøtende underregioner i planområdet (NIBIO). Rv 4- parsellen i rødt.  
 
 

5.2.2 Virkninger av planforslaget 
Det er i søndre del av parsellen at tiltaket vurderes til å gi størst påvirkning på landskapsbildet. 
Fremføring av rv. 4 i ny trase medfører et større totalt avtrykk av teknisk infrastruktur, og det vil 
være nødvendig å hogge en ny korridor gjennom relativt uberørt skogsmark.  
 
Direkte berørt område betegnes som myrlendt lavtliggende terreng og vurderes ikke til å inneha 
store opplevelsesmessige kvaliteter for landskapsbilde. Virkninger av planforslaget innenfor tema 
landskapsbilde vil derfor først og fremst være knyttet til visuell påvirkning; nær- og fjernvirkning som 
opplevd fra omland og fra turløyper gjennom området. Her vil planforslaget innebære en viss 
forringing av det totale inntrykket.  
 
Som avbøtende tiltak med tanke på fjernvirkning og opplevelse fra veg er det regulert inn 
vegetasjonssoner mellom ny og gammel rv. 4 i parsellens søndre del. Vegetasjonssonene er valgt ut 
fra befaring og flybilder med tanke på å sikre nøkkelområder med opplevelsesmessige kvaliteter og 
nok vegetasjonsvolum til å bryte opp det visuelle inntrykket av vegsystemet.  
 
 

5.3 Kulturminner og kulturmiljø 

5.3.1 Eksisterende situasjon 
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere 
tidskulturminner, samiske kulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er 
knyttet både til bebyggelse og til automatisk fredete arealer og / eller objekter.  

07.21 Vardalsåsen 

08.05 Lunner/Gran 

08.02 Jordbruksbygdene på Toten og Hedmarken 

07.20 Totenåsen og Nordmarka 
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Vurderingen av kulturminner og kulturmiljø er utført av Oppland fylkeskommune høsten 2018, og er 
basert på overflatebefaringer, sjekk mot aktuelle databaser og granskning av LIDAR-kart.  
 
Vurderingene er presentert i rapport 201805244-10, som konkluderer med at det ikke er påvist 
kulturminner i konflikt med planen.  
 
Like utenfor planområdet ved Syljusætra er det imidlertid påvist en mulig skytterstilling fra andre 
verdenskrig (se kart).  
 

 
Figur 2: Oversiktskart for kulturminneundersøkelser i planområdet (Oppland Fylkeskommune). Mulig skytterstilling ved 
Syljusætra markert med rød ring. 

5.3.2 Virkninger av planforslaget 
Den mulige skytterstillingen ligger utenfor planområdet og blir derfor trolig ikke påvirket. Siden det 
ikke er påvist kulturminner i området annet enn skytterstillingen ser det ut til at tiltaket ikke får noen 
virkninger ift kulturminner. 
 
Planen er imidlertid forsynt med bestemmelser vedr kulturminner hvis slike oppdages i forbindelse 
med utbyggingen: 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 
fylkeskommunen slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
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5.4 Naturressurser  
Sammenstilling av registreringskategorier: 

Tema Registreringer Vurdering av tiltak 
Mineralforekomster Ingen berørte Ingen 
Borebrønner (Granada) Ingen berørte Ingen 
Grus- og pukkforekomster To berørte forekomster, 

5345030000 Lygna og 
5345010000 Ragnhildrud  

Ingen 

Georessurser, omfatter:  
Metallråstoffer (malm) 
Energimineraler 
Byggeråstoffer 
Industrimineraler 

 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 

Ingen 

Område for nydyrking Ingen Ingen 
Dyrkbar mark Skogsarealene langs 

planstrekningen er 
unntaksvis registrert som 
dyrkbare. 

Ingen 

Jord- og skogkvalitet Søndre del av parsellen har 
skog i myr og med middels 
bonitet, nordre del av 
parsellen har skog av til dels 
høy bonitet.  

Ingen 

 

5.4.1 Borebrønner (Granada) 

 
Grunnvannsborehull i tilknytning til planområdet (Kilde: Norkart og GRANADA) 
 
Planen ligger delvis innenfor «Sikringssone nedslagsfelt vannkilde Lygna» fra kommuneplanens 
arealdel. Lygna vannverk er ikke lenger i drift og sikringssonen derfor ikke gjeldende. Tiltaket 
vurderes ellers ikke å påvirke kjente vannkilder direkte.  
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5.4.2 Grus- og pukkforekomster 

 
Grus- og pukkforekomster i tilknytning til planområdet (Kilde: Norkart og NGU) 
 
Sjekk mot Norges geologiske undersøkelses databaser viser to aktive forekomster i planområdet; 
Lygna og Ragnhildrud. Konkret vil forlengelsen av Amundrudvegen helt sør i planområdet berøre 
tangenten av forekomsten Ragnhildrud lengst sør i figuren over.  
 

5.4.3 Jord- og skogkvalitet 

 
Bonitetskart for Lygna. Mørkere farge angir høyere bonitet. Kilde: Skogportalen, NIBIO 
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Som kartet viser, har søndre del av parsellen skog i myr og med middels bonitet, mens boniteten 
tiltar i parsellens nordre del av parsellen, med til dels høy bonitet. Tema er for øvrig omtalt i kapittel 
4.  
 

5.5 Risiko ved flom og skred 
Kapittelet omtaler utredningstema 13 fra fastsatt planprogram: «Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred.» 
 

 
Flom - aktsomhetsområder (Kilde: Norkart/NVE) 
 
Aktsomhetskartet viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. For Lygnas del er disse 
områdene knyttet til Lygnavatnet, tilstøtende myrdrag i vest og øst samt Lygnaelvas korridor 
hovedsakelig vest for rv. 4 nord i parsellen. Planområdet kommer ikke i berøring med 
aktsomhetsområder for snøskred.   
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5.6 Vilt og beitedyr 
Dagens situasjon 
Planområdet er habitat for de fleste store klovdyrarter, og er følgelig belastet når det gjelder 
viltpåkjørsler. Søk på temadatabaser viser at særlig parsellens søndre del fram til Lygnasæter og 
området fra Lygnabakken til parsellslutt har hatt en betydelig mengde av både elg- og rådyrpåkjørsler 
de siste 10 år. Felles for hele parsellen er at det er skog og beiteområder for vilt tett inn på 
vegkroppen.  
 
Skogsområdene langs rv. 4 benyttes som utmarksbeite for sau og storfe. Det opplyses fra Gran 
beitelag at det har vært store utfordringer med beitedyr som oppholder seg i veibanen med tanke på 
sikkerhet for trafikanter og oppsyn, i tillegg til dyrevelferd.   
 
 

 
Temakart Viltpåkjørsler siste 10 år. Kilde: Hjorteviltregisteret.no 
 
Vegnormalenes krav: 
Viltgjerder utgjør en permanent barriere for de fleste dyrearter, og bør i utgangspunktet unngås. 
(Vegnormalene, Håndbok N200, Statens vegvesen) 
 
Viltgjerder anbefales brukt på veger som går gjennom viltrike områder og der ÅDT er større enn 
10 000, dersom ikke andre tiltak er tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerheten. Eksempel på andre 
tiltak er siktrydding. Viltsluser med krysning i plan anbefales ikke brukt. 
 
Tiltak i denne plan:  
Årsdøgntrafikk i denne planen er ikke på et nivå hvor viltgjerder skal benyttes. Det reguleres derfor 
inn en restriksjonssone for siktrydding i et 25-meters belte målt fra hver vegkant, hvor vegeier har 
rett til å foreta siktrydding for å bedre forholdene for tidlig oppdagelse av kryssende vilt samt å 
hindre beiting tett inn på vei.  
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Når det gjelder beitedyr vil situasjonen ved ny veg innebære høyere hastighetsnivå på trafikken og 
med det større skadepotensiale ved påkjørselsulykker. Samtidig vil vegen øke i bredde og sideterreng 
være mer ryddig og åpent som følge av standardhevingen. Det er derfor grunn til å tro at beitedyr i 
vegen vil kunne oppdages tidligere og uhell avverges.   
 
Tiltakshaver vil tilby økonomisk kompensasjon for gjenoppsetting av beitegjerder påvirket av planen. 
 
 

5.7 Støy  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt av Klima- og miljødepartementet i 
dokumentet T-1442/2016, supplert med veileder M-128 fra samme departement. 

5.7.1 Kort orientering: 
Som måleenhet for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet dB(A). 
Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: dag, kveld og natt, 
der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB.  Lden beregnes som årsmiddelverdi 
(gjennomsnittlig støybelastning over et år). 
 
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer lette og 
tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er plassert i 
terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes som en fordobling 
av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 
 
Generelt vises støybelastningen i berørte områder med kart der arealene deles inn i gul og rød sone, 
for utendørs nivå er dette i veileder satt til: 

• Gul sone: Lden 55-65 dB(A)  
• Rød sone: Lden over 65 dB(A) 

 
Utgangspunktet både ved planlegging av nye veger og utbedring av eksisterende veg er at støyfølsom 
bebyggelse ikke skal bli liggende i gul eller rød sone som følge av planen. Videre er det et mål at 
samlet støyplage (SPI) i vegens influensområde ikke bør øke, men helst reduseres. Dersom dette ikke 
oppnås, bør det i planen: 

• gjøres rede for de støymessige konsekvensene gjennomføring av planen vil medføre 
• begrunne hvorfor de anbefalte støygrensene i retningslinjene ikke innfris. Dette kan for 

eksempel være en avveining mot andre planhensyn og/eller at kostnadene med å overholde 
de anbefalte støygrensene ikke står i rimelig forhold til støymessige fordelene som kan 
oppnås. 

• innarbeides tiltak som er nødvendige for å innfri kravene til innendørs støynivå i byggteknisk 
forskrift, jf NS 8175 kl C, og kravene til støynivå på utendørs oppholdsareal (lokal skjerming). 

 

5.7.2 Støy på  denne parsellen 
Det er foretatt støyberegninger for å klarlegge konsekvenser av trafikkstøy langs veganlegget. Det er 
foretatt beregninger av eksisterende veg og ny veg. Resultatene har blitt vurdert opp mot 
departementets retningslinjer beskrevet over. 
Det er produsert egne støysonekart som viser utbredelsen av støysonene i 2 situasjoner, alle med 
trafikkmengder beregnet for år 2039: 
 

1. Dagens situasjon (dvs at dagens veg beholdes uendret, men med økt trafikk i 2039) 
2. Med planlagt ny veg, fartsgrense 90 km/t 
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Støysonekartene viser soner med en noe finere inndeling av gul og rød sone enn retningslinjen 
krever: 
 
 
 
 

5.7.3 Støysonekart for planområdet 
Støysonekartene er vedlagt planen. Nedenfor vises kopier av disse i stor målestokk.  
For detaljer vises det til støysonekartene som er vedlagt planen, i målestokk 1:2500. 

 
Dagens situasjon (2039) 
 
 

 
Med planlagt ny veg, fartsgrense 90 km/t 
 
Støysonekartene viser at det er mindre forskjeller i forhold til dagens situasjon. 
For hytteområdene i sør viser beregningen i praksis svært små endringer ved fartsgrense 80km/t, 
mens det ved 90 kan bli en marginal økning, som kan kompenseres ved noe økte skjermingstiltak 
langs rv.4. For næringsbebyggelsen ved Lygnasæter blir det redusert støynivå, noe som naturlig har 
sammenheng med at hovedvegen blir liggende lenger unna bebyggelsen enn i dag. Tilsvarende får 
arealene vestover mot skianlegget noe økt støynivå, men her er det ikke registrert noen bebyggelse. 
 
De støynivåene som er beregnet her i reguleringsplanen vil benyttes til nærmere vurderinger av tiltak 
i byggeplanfasen, etter at reguleringsplanen er vedtatt Dette kan være mulig behov for fasadetiltak 
eller mindre støytiltak langs rv. 4 innenfor de arealene som reguleres til annen veggrunn. 
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