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Nytt om riksveg 4 utbyggingen
Jan u a r 20 16

RV. 4 HADE L A ND

Det er mye som
skjer i forbindelse
med utbyggingen
av riksveg 4 på
Hadeland. En del
av det som skjer er
tema i dette nyhetsbrevet fra Statens
vegvesen.
Arbeidet med selve konstruksjonen i Morstad kulvert er ferdig og i begynnelsen av desember ble trafikken lagt
om slik at trafikantene nå kjører over Morstad kulvert slik vi ser på bildet. Foto: Per Olav Tangen

Riksveg 4 Lunner
Arbeidene med forberedelser av utbygging i Lunner er godt i
gang. Det er engasjert et rådgivningsfirma for videre prosjektering, og mye grunnerverv er allerede utført.
Det har i høst blitt utført omfattende grunnundersøkelser fra
kommunegrensen og ned til Holmen. Dette området har blitt
prioritert siden reguleringsplanen i Lunner ble vedtatt før ferien.
Årsaken til det er at vegvesenet har hatt som mål å prøve å få
bygd permanent riksveg 4 på denne strekningen i stedet for en
midlertidig veg/bru over Vigga, men disse planene er nå lagt
bort. Årsaken til det er at man fikk en endring fra to bruer til én
lang bru etter justeringen av linja i forbindelse med merknadsbehandlingen til reguleringsplanen, og grunnundersøkelsene
viser nå at det vil være behov for en ytterligere forlengelse av
brua. En så lang bru vil ikke kunne ferdigstilles i tide for åpning
av riksveg 4 i Gran ved årsskiftet 2016/2017, og kostnadene er
for store til å kunne ta via forskutterte midler. Vegvesenet vil derfor bygge den midlertidige tilkoblingen mellom ny og gammel
riksveg 4 ved kommunegrensen som planlagt. Vegstrekningen

skal gjøres så billig som mulig, men må tilpasses at firefelts
motorveg skal reduseres ned til dagens tofelts veg. I den midlertidige løsningen inngår en cirka 30 meter lang midlertidig
bru over elva Vigga, cirka 200 meter tofelts veg og en kryssløsning mot eksisterende riksveg 4.
Status riksveg 4 Lunner grense – Jaren
Selv om mye arbeid er gjort, gjenstår fortsatt en del arbeid før
riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren vil åpne som
firefelts veg med midtdeler ved årskiftet 2016/2017.
Fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til tunnelen ved
Gran sentrum er arbeidene med selve konstruksjonene ferdig.
Nord for tunnelen gjenstår imidlertid noe arbeider med konstruksjoner. I nordenden av tunnelen vil portalene bli ferdig i
løpet av våren. Etter jul vil også selve konstruksjonen i Sætergutua bru ferdigstilles. Arbeidene med Jaren kulvert pågår
også, og arbeidene med denne kulverten er ventet ferdig mot
slutten av første kvartal 2016. Den siste konstruksjonen som
ferdigstilles er Tømte kulvert som etter planen blir ferdig til

sommeren. Selv om konstruksjonene er ferdig, gjenstår fortsatt en del arbeider slik som vegbygging ved konstruksjonene
før trafikantene kan kjøre på fire felt i disse områdene.
Trafikantene på riksveg 4 har allerede tatt i bruk deler av ny
riksveg 4 slik som i området ved Haugsbakken vegkryss.
Likevel gjenstår det fortsatt en del vegbygging før ny riksveg
4 mellom kommunegrensen og Jaren åpner som firefelts veg
med midtrekkverk ved årsskiftet 2016/2017. Dette gjør at det
fortsatt vil være endringer i kjøremønster og andre endringer
som følge av dette. Statens vegvesen vil informere om disse
endringene gjennom lokale medier, på sin side på facebook
«Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland» og på nettsiden
www.vegvesen.no/rv4hadeland

Høring Sandvold – Amundrud
Statens vegvesen la i begynnelsen av desember ut forslag til
reguleringsplan for riksveg 4 mellom Sandvold og Amundrud
på høring. Plandokumentene er tilgjengelig på Gran rådhus
og på nettsiden www.vegvesen.no/rv4hadeland. Innspill
til planen kan sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 innen 1.
februar 2016. I forbindelse med høringen inviteres det til åpent
møte tirsdag 26. januar fra klokken 18 til 20 i rådhuset på Gran.

I tunnelen forbi Gran foregår arbeider knyttet til vann- og frostsikring og bygging av veg gjennom tunnelen. Statens vegvesen inngikk i slutten av oktober også kontrakt med Aventi
Technology om å gjøre arbeider knyttet til styring, regulering
og overvåking (SRO) samt elektro i tunnelen. Aventi Technology gjør også elektroarbeider på øvrige deler av strekningen
fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til Jaren. Firmaet er i gang med sine arbeider.
I forbindelse med utbyggingen som pågår i Gran, er det
meste av sprengingsarbeidene gjennomført. Sprengingene
som gjenstår er små, noe som kun fører til korte stopp av
trafikken. Trafikanter må også påregne korte stopp i trafikken
blant annet som følge av trafikkomlegginger.

Montering av vegg inne i tunnelen forbi Gran sentrum

ÅPE N DAG

Noe du lurer på?
Dersom du har spørsmål knyttet til utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland, er du velkommen til åpen dag. Statens vegvesen hadde tidligere to åpne dager i måneden, en for strekningen i Gran og en egen for strekningen i Lunner. Disse to
åpne dagene er nå slått sammen. Fra nå holdes den åpne dagen siste tirsdagen i måneden fra klokken 17 til 19 i
Statens vegvesen sin brakkerigg ved siden av rådhuset på Roa. Unntakene er dersom siste tirsdagen i måneden faller
på en rød dag eller i romjula. Neste åpen dag er derfor tirsdag 26. januar fra klokken 17 til 19.

KON TA KT
Byggeleder rv. 4 Lunner grense–Jaren:
Sturla Elvsveen, tlf. 481 99 356,
E-post sturla.elvsveen@vegvesen.no

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

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

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

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

15-2949 grafisk.senter@vegvesen.no

Du kan også følge utbyggingen av riksveg 4 på følgende side
på facebook: «Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland»
og på nettsiden www.vegvesen.no/rv4hadeland
Vegvesenet kan også treffes slik:

