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Åpen dag 
på Gran 31. august

Rv.  4  Hadeland

Foto: Frank Andersen

Arbeidet med ny rv. 4 på Hadeland går framover og flere mile- 
pæler har blitt nådd i sommer. Den 1. juli ble parsellen på sørsida 
av Lygna åpnet og noen dager senere ble forslaget til regule-
ringsplan for strekningen fra Roa til kommunegrensa mot Gran 
lagt ut til høring. I Gran har bygginga kommet så langt at anleggs- 
ledelsen ønsker å la publikum få et innblikk i hvordan vegen og 
tunnelen blir til.

En sjelden anledning
– Anleggsvirksomheten på rv. 4 merkes godt i nærområdet og 
vil pågå i flere år. Mange er naturlig nok nysgjerrige på hvordan 
vi jobber, sier Vegvesenets byggeleder Sturla Elvsveen. – Til 

daglig kan vi ikke slippe publikum inn på anlegget på grunn av 
sikkerheten, men den 31. august får folk anledning til å komme 
og se på anlegget og anleggsmaskinene. 

– Vi vil vise fram et bredt utvalg av maskiner og utstyr som  
brukes ved moderne vegbygging, sier prosjektleder Arnfinn  
Erlien i NCC Constructions AS. – Flere av maskinene vi bruker er 
styrt av GPS, noe vi vil demonstrere. Folk kan få se hvordan bore- 
riggen som brukes inne i tunnelen styres. Det blir også mulig å 
prøvesitte noen av de store anleggsmaskinene. Vi oppfordrer 
folk til å kle seg i klær som tåler litt støv og jord. 

Søndag 31. august arrangerer Statens vegvesen og entreprenøren NCC Constructions AS åpen dag 
på anlegget i Gran. Alle interesserte er velkommen til å besøke anlegget mellom kl. 1300 og 1800. 
Det blir anledning til å komme inn i tunnelen som sprenges ut øst for Gran sentrum og det blir guidet 
omvisning i anleggsområdet sørover mot kommunegrensa.
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oKontakt:
Prosjektleder Anne Brit Moen tlf. 91 69 92 21
Byggeleder Sturla Elvsveen tlf. 48 19 93 56
Planprosessleder Ole Kristian Haug (Lunner) tlf. 95 06 78 30
Grunnerverver Hans Martin Scharning tlf. 95 46 22 77
 
Mer informasjon: vegvesen.no/rv4hadeland
Facebook: Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland

Busstransport
Publikum kan parkere på parkeringsplassen ved Maxbo og gå 
opp til tunnelriggen. Av sikkerhetshensyn foregår omvisninga 
inne i det som skal bli Granstunnelen puljevis med buss. Omvis-
ning sørover i anleggsområdet med stopp på Bjørge og Vøyen 
skjer også i buss. På denne turen får folk blant annet vite mer om 
bruene og kryssene som skal bygges der. 

Ved tunnelriggen blir det også noe å se på for publikum inne i 
NCCs verkstedtelt. Der blir det dessuten anledning til å ta seg en 
kaffekopp med litt attåt for dem som trenger en pause mellom 
bussturene. 

Informasjon om den åpne dagen på anlegget blir også annon-
sert i dagsavisene.

Byggeaktivitet i Gran i høst
På Jaren blir det bygging av støyvoll på østsida på strekningen 
inn mot Sandvoll-krysset.  Bygging av ny gangkulvert ved Jaren 
rådhus kommer også i gang snart. Dette fører til mer anleggs- 
trafikk i dette området. Etter hvert kommer også arbeidet med et 
nytt kryss på Haugsbakken i gang. Alle disse arbeidene forven-
tes igangsatt i løpet av september. 

På strekningen Jaren–Gran er arbeidet med ny Kolstad bru i 
gang. I løpet av august begynner NCC også å bygge Nordtan-
gen bru som skal gi atkomstveg under den nye riksvegen til 
speidernes område og flere private boliger.  Lenger sør er funda- 
mentering av brua i det som skal bli det nye Vøyenkrysset i 
gang. Dagens rv. 4 må legges om i en midlertidig rundkjøring før  
arbeidet med dette krysset kommer i gang for fullt. Selve  
konstruksjonsarbeidet vil starte i vinter.

Arbeidet med å sprenge ut tunnelen og skifte ut masser i myra 
sør for tunnelen fortsetter som før. Etterhvert vil trafikken ved  
nordre tunnelportal bli lagt om slik at arbeidet med denne  
tunnelportalen også kan begynne. 

Statens vegvesen og NCC oppfordrer trafikantene til å ta hensyn 
til anleggstrafikken og følge godt med når de kjører på dagens 
rv. 4 og de tilstøtende vegene i anleggsområdet.

Reguleringsplan i Lunner
Den 7. juli la Statens vegvesen fram forslag til reguleringsplan for 
neste del av rv. 4 som skal bygges ut på Hadeland, dvs. strek-
ningen fra Roa til kommunegrensa mot Gran. Planen ligger ute 
til høring i tida fram til 1. september, som er fristen for å komme 

med merknader til planen. Den er tilgjengelig på rådhusene i 
Gran og Lunner og ved Statens vegvesen sitt kontor i Storgata 12 
på Gjøvik. Planforslaget kan også lastes ned på www.vegvesen.
no/Vegprogsjekter/rv4hadeland

– Det er viktig at de som har innspill å komme med til planen 
formidler dette nå i høringstida, sier planprosessleder Ole  
Kristian Haug. – Vi ønsker så langt det er mulig å ta hensyn til de 
innspillene vi får og å finne så gode løsninger som mulig for de 
som berøres av vegbygginga. For eksempel kan grunneiere ha 
viktige innspill i forbindelse med atkomst til den nye vegen. Da 
er det viktig å møte opp på det åpne møtet vi har den 20. august 
på rådhuset i Lunner og å sende inn skriftlige merknader innen 
1. september.

Når høringsfristen har gått ut, vil Vegvesenet gå gjennom 
merknadene som er kommet inn og oppsummere dem før eta-
ten kommer med et forslag til vedtak overfor Lunner kommune. 
Målet er at planen skal være ferdig behandlet og vedtatt i Lunner 
kommunestyre før jul. 

Fra nye rv. 4 på Lygna sør. Foto: Frank Andersen

Arnfinn Erlien i NCC Construction AS og Sturla Elvsveen i Statens 
vegvesen ønsker alle interesserte velkommen til åpen dag på rv. 4  
i Gran 31. august. Foto: Kari Hermanrud.


