NABOINFORMASJON - AUGUST 2021

Byggestart og stor aktivitet i høst

rv. 4 på Hadeland

Rands
fjorden

Byggestart for den første entreprisen på riksveg 4 er i begynnelsen av september. Det er
da oppstart av delstrekningen Roa-Gran grense der det skal bygges 4,2 kilometer med
firefelts motorveg. Deretter følger delstrekningen Sandvoll-Amundrud der det skal bygges
3,8 kilometer med tre felts veg med midtdeler med forventet byggestart i månedsskiftet
november/desember.

Rv. 4 Hadeland bygges i to etapper. Strekningene som er tegnet opp i grønt er fullført og er en del av etappe 1. Fra etappe 1
gjenstår bygging av miljøgate i Gran (Stiplet grønn linje). Strekningene som er tegnet opp i rødt er det som skal bygges i etappe 2.
Etappe 2 består av flere delprosjekter. Delstrekningen rv. 4 Roa – Gran grense er først ut med byggestart i begynnelsen av
september.

Rv. 4 Roa - Gran grense
Endelig i gang med etappe 2
Endelig settes etappe 2 av utbyggingen av rv. 4
på Hadeland i gang. Rv. 4 Roa – Lygna fikk
stortingsvedtaket om finansiering 10. desember
2020. Allerede tre dager senere ble den første
entreprisen lyst ut. Arbeidsfelleskapet Hæhre &
Isachsen ANS ble tildelt kontrakten etter hard
Hønefoss
konkurranse med Skanska og Peab. Kontrakten
ble signert 23. august og byggestart forventes
første uka i september.

Ny trasé vil i hovedsak ligge øst for eksisterende rv. 4.
Trafikken på rv. 4 vil stort sett gå uhindret slik som i dag i
byggeperioden. Det vil bli trafikkomlegging i
rundkjøringa på Roa og ved påkobling av skjæringa ved
overgangsbrua til Oppdalslinna. Samt trafikkomlegging
ved påkoblingen ved ny motorveg ved kommunegrensa
til Gran og på sørsiden av Holmen bru.
Det vil bli noe støyende arbeider i byggeperioden. Det vil
bli jobbet etter støyforeskriftene og det vil ikke være
arbeider på natt og søndager/helligdager.

Det kan være noen unntak fra dette under
trafikkomlegging og spesielle arbeider som vil bli
annonsert. Det legges opp til jevnlig
naboinformasjon og informasjonsmøter framoverdet første møtet er 7. september.

Rv.4 Sandvoll - Amundrud
Norges smaleste 3- feltsveg breddeutvides
For å øke trafikksikkerheten skal vegen
breddetutvides til dagens standard.
Mohagenkrysset skal utbedres og det blir etablert
påkjøringsrampe for å for å forhindre flere ulykker.
Arbeidet med å velge entreprenør pågår og
kontrakt forventes signert i begynnelsen av
november.

Rv.4 AlmenningsdeletLygnebakken
Delentreprisen består av 5 kilometer
breddeutvidelse med nytt toplanskryss ved
Lygnasæter, samt skibru/overgangsbru. Det er
forventet at denne kontrakten vil bli lyst ut i løpet
av oktober 2021 med byggestart i løpet av våren
2022.

Åpent informasjonsmøte
Tirsdag 7. september klokka 19.00 inviterer
Statens vegvesen til informasjonsmøte om
byggingen av ny riksveg 4 mellom Roa og Gran
grense i kommunestyresalen på Lunner rådhus. I
møtet stiller representanter fra Statens vegvesen
og entreprenøren AF Hæhre & Isachsen ANS for
å fortelle om prosjektet og svare på spørsmål.

FAKTA - Rv. 4 Roa - Lygna
○ Består av flere delentrepriser
Rv. 4 Roa-Gran grense
○ 4,2 kilometer firefelts motorveg
○ Totalentreprise
○ Byggestart september 2021
○ Planlagt åpning desember 2023
Rv. 4 Sandvoll–Amundrud
○ 3,8 kilometer trefelts veg med midtdeler
○ Enhetspriskontrakt
○ Byggestart november 2021
○ Planlagt åpning november 2023
Rv. 4 Almenningsdelet - Lygnebakken
○ 5 kilometer breddeutvidelse
○ Enhetspriskontrakt
○ Byggestart våren 2022
○ Planlagt åpning desember 2023
Rv. 4 Støyentreprise
○ Byggestart sommer 2022
○ Planlagt ferdigstillelse høsten 2023
Rv. 4 Avlastet vegnett/Miljøgate Gran
○ Byggestart utsatt grunnet grunntekniske forhold
○ Ferdig i 2024

Uforpliktende påmelding til:
anne.kvisberg@vegvesen.no
Mer informasjon om vegprosjektene her:
www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv4hadeland
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