
Anleggsmaskinene parkerer og anleggsfolket 
på rv. 4 på Hadeland tar nesten helt fri i 
fellesferien.

- Vi holder skjema fram mot vegåpning før jul 2023. 
Nå fortjener de ansatte hos Anlegg Øst og Hæhre/
Isachsen tre uker sommerferie, sier byggelederne Tor 
Iver Steig og John Bekken i Statens vegvesen.

Endringene langs det som skal bli ny rv. 4 er store. På 
strekningen opp mot Lygna fra Sandvoll til Amundrud 
er sprengningsarbeidet ferdig med unntak av noen 
mindre salver som er nødvendig. Dette vil skje uten at 
trafikken på rv. 4 er berørt. 

- Trafikken glir godt gjennom anleggsområdet 
samtidig som Anlegg øst får jobbet trygt og effektivt, 
sier Bekken.

Entreprenøren har startet arbeidet med og bredde ut 
Moen bru med fire meter.

- De som går i området, blir berørt av dette arbeidet. 
Hvis folk følger skiltingen og holder seg bak 
sperringene, så er det ikke noe problem å komme seg 
fram trygt og sikkert, sier Bekken.

Jobber som maur
Nede på strekningen Roa–Gran jobber folk og 

Geir Andre Kåsin hos Entreprenørservice jobber med å borre seg ned til fast fjell i arbeidet med å fundamentere Holmen bru. Tor Iver Steig, byggeleder i Vegvesenet, 
er godt fornøyd med jobben. Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen
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maskiner på hele den 4,2 kilometer lange strekningen. 
Som ivrige maur kjører maskinene på kryss og tvers 
med mål og mening.

En 27 meter høy kran ruver i landskapet ved Holmen 
bru. Den får selskap av en ti meter høyere kran etter 
sommerferien. Med en løftekapasitet på 12 og 18 tonn 
20 meter ut på armen er alt lagt til rette for rask og 
effektiv bygging av brua.

- Det blir noe betong arbeid på fundamentene til brua 
i fellesferien, sier Steig.

Tar i bruk ny veg etter hvert
Trafikken på rv. 4 vil ta i bruk delstrekninger på ny veg 
etter hvert som de blir ferdige. Det betyr at det blir 
satt på trafikk i den nye rundkjøringen på Roa hvor 
trafikken fra E16 møter rv. 4 neste vår. Holmen bru skal 
etter planen være ferdig høsten 2023.

- Hvis noen synes det har vært mye anleggsarbeid 
på strekningen til nå, blir det enda mer anleggsarbeid 
etter sommerferien. Det gjør at vi kan åpne ny og 
trafikksikker veg for alle som kjører rv. 4 som planlagt. 
Samtidig blir det mindre trafikk på de lokale vegene, 
sier Steig.

SMS-varsling
Anlegg øst er med unntak av noen få salver ferdig med 
å sprenge. Hæhre/Isachsen vil sprenge to-tre måneder 
utover høsten. 
Ved å gå inn på nabovarsling.no og velge prosjekt 
RV4 Roa Gran grense, kan du melde deg på SMS varsling 
på strekningen rv. 4 Roa–Gran. Tjenesten er gratis for 
naboer/de som melder seg på.

22-0547 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

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

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

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

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

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

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

Jone S. Baukhol i Anlegg øst jobber med å bredde ut Sandvoll bru med fire 
meter. Teknisk byggeleder Thorbjørn Theodorsen i Statens vegvesen  
er imponert over jobben som gjøres. Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen

Arbeidet til Torstein Renå hos Hæhre entreprenør betyr fortsatt bråk i nabolaget 
til rv. 4 sør for Holmen bru. Vi er ferdige med jobben om to-tre måneder, sier 
byggeleder Tor Iver Steig. Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen
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