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Nå blir det ”støy på landet”
N OV E M B E R 2 02 1

R I K S V E G 4 PÅ H A D E L A N D

Anleggsfører Martinius Skaar (t.v.) hos Kindlistuen og Dahl har denne uka jobbet med å fjerne vegetasjon langs riksveg 4. Frode Hansen er anleggsleder i Anlegg
øst, mens Thorbjørn Theodorsen (t.h.) er teknisk byggeleder i Statens vegvesen. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Det er bare å venne seg til det. Arbeidet med ny riksveg 4
betyr støy, støv, anleggstrafikk og kø på riksveg 4 gjennom
Lunner og Gran. I andre enden ligger en ny trafikksikker
og raskere riksveg på Hadeland.

som skal tilbakeføres til områder langs den nye vegen. Det er
laget to rundkjøringer slik at anleggstrafikken kan kjøre inn og
ut av anleggsområdet. Nå starter arbeidet med å kjøre bort
matjorda for mellomlagring.

Anleggsarbeidet på riksveg 4 på Hadeland kan sammenlignes
med et tannlege besøk. Det kan være litt ugreit når det står på,
men det blir jo bra til slutt.
- Det blir nok litt plunder og heft for folk langs vegen og trafikken
på riksveg 4 i byggeperioden, sier byggelederne Tor Iver Steig
og John Bekken i Statens vegvesen. Steig er byggeleder for Rv.
4 Roa–Gran, mens Bekken er byggeleder for Rv. 4 Sandvoll–
Amundrud.

80–100 mann
På den gamle fotballbanen har Hæhre Isachsen bygd opp en
bolig- og arbeidsrigg. På det meste vil det jobbe 80–100 ansatte
med å bygge ny motorveg på rv. 4 fra Roa til Gran.

På motorvegstrekningen fra Roa til Gran har arbeidsfellesskapet
Hæhre/Isachsen kommet godt i gang. Matjorda er gravd opp
og lagt i store ranker langs hele strekningen. Dette er matjord

- Entreprenøren jobber nå med å detaljplanlegge vegstrekningen.
Etter jul blir det mer anleggsarbeid på strekningen. Det betyr
mer støy fra anleggsmaskiner, pigging og sprengning av fjell,
sier Steig.
Trafikken på rv. 4 vil også merke anleggstrafikken med reduserte
fartsgrenser, omlegging av trafikken, og stans i trafikken når det
skal sprenges.

Vegen på rv. 4 fra Jaren i retning Lygna er kanskje Norges smaleste trefeltsveg.
Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

- Entreprenøren vil ta direkte kontakt med naboer til veganlegget
spesielt knyttet til sprengning. Entreprenør har også egen nabokontakt, sier Steig.
Sperrer vegen ved sprengning
På strekningen Sandvoll–Amundrud starter anleggsarbeidet
i slutten av november. Vegen skal utvides slik at det blir plass til
midtrekkverk og forbikjøringsfelt i retning Lygna.
Entreprenøren vil starte arbeid både i nord og sør av parsellen.
På det meste vil de ha 45 mann i sving på anlegget. Riggen til
Anlegg øst er på Mohagan.
- Vi setter ned farten og legger om vegen fra tre til to felt i anleggsperioden. Vi skal også sette opp tung sikring mot anleggsområdet,
sier John Bekken.

Med kuldegrader og tele i jorda kan Hæhre/Isachsen starte arbeidet med å
flytte matjorda som er lagt til side i traseen for ny motorveg på Hadeland.
Foto: Stein Bruno Larsen/Statens vegvesen

KONTAKTINFORMASJON
Prosjektleder
Odd Johansen
Telefon: 950 20 415
E-post: odd.johansen@vegvesen.no
Nabokontakt Statens vegvesen
Anne Marie Fyksen Kvisberg
Telefon: 905 16 396
E-post: anne.kvisberg@vegvesen.no

SMS-varsling

Byggeleder Roa–Gran grense
Tor Iver Steig
Telefon: 907 84 738
E-post: tor.iver.steig@vegvesen.no

Anleggs øst starter å sprenge langs vegen i uke 48.
Ved å sende en SMS til 923 36 032 med følgende tekst:
SMS-varsel Rv4 «navnet ditt» «ditt telefonnummer»
får du en tekstmelding hver gang det skal sprenges.

Nabokontakt AF Hæhre & Isachsen ANS
Frode Grønberg
Telefon: 951 22 291
E-post: frode.gronberg@isachsenas.no

Hæhre/Isachsen har valgt en annen løsning. Ved å gå inn på
www.nabovarsling.no , og velge prosjekt Rv4 Roa-Gran kan
du melde deg på SMS varsling på strekningen rv.4 Roa-Gran.
Tjenesten er gratis for naboer/de som melder seg på.

Byggeleder Sandvoll – Amundrud
John Bekken
Telefon: 976 82 525
E-post: john.bekken@vegvesen.no

Lokale støytiltak
Vegvesenet vil gjennomføre flere støytiltak langs rv. 4 Roa–Gran,
og på strekningen Sandvoll–Amundrud.
- Vi sender ut støyrapport til alle huseiere, som det har vært
støybefaringer hos, sier Runar Bergestuen. Han er byggeleder for
støytiltak.

Nabokontakt Anlegg øst
Arne Morten Ramsrud
Telefon: 970 54 513
E-post: arne.morten@anlegg-ost.no

Vegvesenet vil gjennomføre uanmeldte kontroller utvendig på
noen av eiendommene mellom Roa og Gran som det har vært
befaring hos tidligere. På strekningen Sandvoll–Amundrud er
Vegvesenet ferdig med støybefaringene.

Byggeleder støytiltak
Runar Bergestuen
Telefon: 917 72 713
E-post: runar.bergestuen@vegvesen.no
21-0834 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

