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Nytt fra rv. 4 Hadeland
RV.  4  HADELAND

INFORMASJON

Statens vegvesen ønsker med dette nyhets-
brevet og informere om noe av det som skjer 
i forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 
på Hadeland. 

Roa-Gran grense 
På strekningen mellom Roa og Gran grense 
ble det nylig gjennomført supplerende 
grunnundersøkelser. Dette ble gjort fordi 
vegvesenet trengte mer kunnskap om 
grunnforholdene og da spesielt i områder 
hvor det skal bygges konstruksjoner. 

I forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 
Roa-Gran grense skal det gjøres tiltak på 
sideveger. Statens vegvesen er i gang med å 
utarbeide forslag til reguleringsplan for disse 
tiltakene i samarbeid med Lunner kommune. 
Blant tiltakene som planlegges på sideve-
gene er fortau langs Lunnerlinna og Roalinna 
og miljøgate i Roa sentrum. Statens vegve-
sen kommer med mer informasjon når regu-
leringsplanene legges ut til offentlig etter-
syn.  

Lokale støytiltak
I forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 
gjennomføres det en del lokale støytiltak på 
eiendommer langs ny riksveg. Mellom kom-
munegrensa og Jaren er det RK Montasje som 
gjennomfører tiltakene på oppdrag fra Statens 
vegvesen. Tiltakene på denne strekningen vil 
være ferdig i løpet av kort tid.

Det jobbes for tiden med å oppdatere støy-
sonekart for strekningen Roa-Gran grense. 
Disse kartene vil danne grunnlag for hvilke 
boliger som blir aktuelle for videre utred-
ning med tanke på støy. Statens vegvesen 

I tiden før og etter påske ble det 
gjort supplerende grunnboringer 
mellom Roa og kommunegrensen 
for å få mer kunnskap om grunn-
forholdene.

vil i løpet av våren/sommeren sende ut et 
infobrev til grunneiere som vil bli berørt.  Der-
etter vil det bli gjennomført befaringer på de 
aktuelle eiendommene.

Elektroarbeider Lunner grense- Jaren
I februar startet Aventi Technology arbeidet 
med elektro i tunnelen forbi Gran sentrum. 
Firmaet er allerede ferdig med å montere 
nær 3,5 kilometer med kabelbro i de to tun-
nelløpene. Videre er firmaet i gang med å 
trekke kabler og montere vifter i Grantunne-
len. Aventi Technology vil jobbe inne i og i 
området rundt Grantunnelen med installa-
sjoner det meste av 2016. Dette arbeidet vil 
trafikanter og beboere i nærområdet i svært 
liten grad merke. 

Riksveg 4 vil få tradisjonell vegbelysning, og 
NCC har trukket kablene og satt opp funda-
mentene for denne belysningen. Aventi startet 
i uken etter påske med å sette opp lysmastene 
på fundamentene. Totalt skal firmaet sette 
opp 500 master. Dette arbeidet vil i liten grad 
berøre trafikantene og beboere i området.  

Sætergutua
Vi har tidligere informert om at undergangen 
under riksveg 4 i Sætergutua skal åpne i løpet 
av våren. Denne undergangen vil først åpne i 
løpet av sommeren. Undergangen ved rådhu-
set vil være åpen slik at gående og syklende 
kan bruke denne.   

Reguleringsplan Sandvold-Amundrud 
vedtatt 
Kommunestyret i Gran vedtok 31. mars 
reguleringsplanen for riksveg 4 Sand-
vold-Amundrud. Planforslaget innebærer at 



16-0836 grafisk.senter@
vegvesen.no

KONTAKT

Rv. 4 Hadeland
Sandvold - Amundrud

Gran kommune

1. utgave
Prosjekt Vestoppland
04.12.2015

FORSLAG TIL DETALJREGULERING Planbeskrivelse

Gran kommunestyre vedtok 31. mars forslaget til reguleringsplan for 
riksveg 4 Sandvold-Amundrud.

strekningen mellom Sandvoldkrysset og Amundrudkrysset 
kan utvides for å få plass til fysisk midtdeler, bredere kjørefelt 
og vegskuldre. Krysset ved Mohagen vil bli utbedret og blant 
annet få bedre av- og påkjøringsfelt. Formålet med tiltaket er å 
bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for trafikanter 
og redusere standardspranget med strekningen sør for Sand-
vold og nord for Amundrud.

Planforslaget som er vedtatt kan leses på 
vegvesen.no/rv4hadeland. 

Finansiering
Bomstasjonene på ny og eksisterende riksveg 4 rett nord for 
kommunegrensen mellom Lunner og Gran vil bli satt i drift 
samtidig som riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren 
åpner. Denne bomstasjonene skal være med på å finansiere 
utbyggingen på Lygna sør som åpnet i 2014 og utbyggingen 
mellom kommunegrensen og Jaren. Statens vegvesen vil før 
bomstasjonene settes i drift sende ut informasjon om endelig 
bomtakster (bestemmes senest tre måneder før innkreving 
starter) og hvordan innkrevingen vil fungere.

I løpet av kort tid vil Statens vegvesen oversende forslag til 
finansiering for utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og 
kommunegrensen samt Sandvold-Amundrud til lokalpoli-
tisk behandling i Gran og Lunner. Etter at berørte kommu-
ner har behandlet forslaget, oversendes finansieringsfor-
slaget til Oppland fylkeskommune for behandling. Det er 
Stortinget som til slutt gjør endelig vedtak av finansieringen. 
Finansieringen må være vedtatt av Stortinget før utbyggin-
gen av riksveg 4 mellom Roa og kommunegrensen og Sand-
vold-Amundrud tar til. Når utbyggingen av disse to streknin-
gene er ferdig, vil det bli gjort en ny beregning av bomtakster 
for hele strekningen fra Roa til og med Lygna sør. 

Noe du lurer på?
b Vi arrangerer en åpen dag i kvartalet. De åpne dagene vil  
 bli annonsert i lokalavisene, på prosjektets nettsider  og   
 på våre facebooksider. 
b Kontakt gjerne en av kontaktpersonene under.
b Besøke oss på vår nettside vegvesen.no/rv4hadeland eller 
 på gruppen «Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland» på 
 facebook. 
b Besøke Statens vegvesen på anleggsriggen ved siden av  
 rådhuset på Roa og i kontorlokalene i rådhuset på Gran.   
 Kontorene er betjent på dagtid.

Prosjektleder Anne Brit Moen, tlf. 916 99 221, 
e-post anne-brit.moen@vegvesen.no.

Byggeleder rv. 4 Roa-Gran grense: Jens Ivar Fjellhaug, 
tlf. 994 09 605, e-post jens.fjellhaug@vegvesen.no

Prosjekteringsleder rv. 4 Roa-Gran grense: 
Ole Kristian Haug, tlf. 950 67 830, e-post: ole.haug@vegvesen.no 

Byggeleder rv. 4 Lunner grense-Jaren: Sturla Elvsveen, 
tlf. 481 99 356, e-post sturla.elvsveen@vegvesen.no

Planprosessleder rv. 4 Sandvold-Amundrud: 
Anne Line Gudevold Heksem, tlf. 24 05 82 66, 
e-post anne.heksem@vegvesen.no

Grunnerverv Magne Lundefaret, tlf. 917 59 337, 
e-post magne.lundefaret@vegvesen.no 

Kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg, tlf. 970 92 789, 
e-post einar.soberg@vegvesen.no 
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