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INFORMASJON

Riksveg 4  
Kommunegrensen - Jaren  
åpner for trafikk

Etter vel tre års byggeaktivitet nærmer utbyggingen av  
riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren seg slutten.  
Bompengeinnkrevingen starter sommeren 2017 når hele  
ny riksveg 4 er åpnet for alminnelig ferdsel.  
Statens vegvesen jobber også med å forberede en  
kommende utbygging av riksveg 4 fra kommunegrensen  
mellom Gran og Lunner og sørover til Roa.
Tar i bruk nyvegen i Gran 
I siste halvdel av desember blir det firefelts trafikk fra rundkjøringen 
ved kommunegrensen til Morstadkrysset og fra Jaren og sørover til 
av- og påkjøringsrampene rett nord for Granstunnelen. Det gjen- 
står elektroarbeider samt testing og sikkerhetsgodkjenning av 
Granstunnelen som gjør at tunnelen ikke kan tas i bruk før tidligst  
i juni 2017.   

Når hele strekningen mellom kommunegrensen og Jaren er åpnet  
som firefelts veg med midtdeler, vil strekningen fra kommune- 
grensen og til litt nord for tunnelen ha en skiltet hastighet på  
100 kilometer i timen. De nordligste kilometerne vil ha en skiltet 
hastighet på 90 kilometer i timen. Inntil Granstunnelen åpner i 2017, 
vil strekningen hvor det det er mulig å kjøre på fire felt fra desember 
få en skiltet hastighet på 80 kilometer i timen. Det gjenstår også 
elektroarbeider i dagsonen som gjør at det i perioder vil være redu-
sert fremkommelighet i form av innsnevringer og redusert hastig-
het. Det kan også være behov for at trafikken på riksveg 4 benytter 
eksisterende veg mellom kommunegrensen og Morstadkrysset.  

Sætergutua, Tømte kulvert og rampene i Haugsbakken vegkryss 
vil også åpne for trafikk innen siste halvdel av desember 2016. 

Tiltak fremtidig lokalveg
Ny riksveg 4 bedrer sikkerheten og fremkommeligheten for gjen-
nomgangstrafikken. Når gjennomgangstrafikken tar i bruk ny veg, 
blir det mindre trafikk på eksisterende veg som gjør det enklere 
og tryggere å ferdes på den. Som nevnt i forrige nyhetsbrev vil 
hvitstripene også trekkes nærmere midten slik at området som  
myke trafikanter bruker på yttersiden av hvitstripene øker. Den nye 
fylkesvegen nord for Granstunnelen er merket opp slik at området 
på yttersiden av de hvite stripene er en meter. Mellom Morstad og 
kommunegrensen er dagens riksveg 4 stedvis noe smalere slik at 
bredden på området på yttersiden av de hvite stripene vil variere 
noe. På denne strekningen vil de hvite stripene trekkes inn etter at 

trafikken på riksveg 4 har tatt i bruk Granstunnelen. Tiltaket med 
å trekke de hvite stripene nærmere midten vil øke sikkerheten for 
myke trafikanter.

Bomstasjon
Mange har sikkert registrert at det er satt opp bomstasjoner over 
ny og eksisterende riksveg 4 ved kommunegrensen. Innkrevingen 
av bompenger vil ikke starte før hele strekningen mellom kom-
munegrensen og Jaren åpnes for trafikk i 2017. Senest fire uker før 
innkrevingen starter, vil oppstart av innkrevingen varsles gjennom 
annonsering i lokale medier. Det vil også sendes ut en brosjyre til 
husstander på Hadeland og legges ut nyheter på vegvesen.no og 
på prosjektets side på facebook. I denne forbindelse vil det infor-
meres om dato for oppstart innkreving, takster, rabattordning og 
annen relevant informasjon knyttet til innkrevingen av bompenger.

Bomstasjonen over ny og eksisterende riksveg 4 ved kommunegrensen 
ble satt opp i månedsskiftet oktober/november. Innkrevingen av bom-
penger vil ikke starte før sommeren 2017. Foto Einar Søberg



https://www.facebook.com/Rv4Hadeland/?fref=ts
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16
-2

70
1 

 g
ra

fis
k.

se
nt

er
@

ve
gv

es
en

.n
o 

 

Byggestart Roa-Gran grense tidligst 2018
Før utbyggingen av firefelts riksveg 4 mellom Roa og kommune- 
grensen kan starte, må finansieringen av utbyggingen være ved- 
tatt. Finansieringen av en utbygging på denne strekningen er 
foreslått sett i sammenheng med en utbygging av strekningen 
Sandvold-Amundrud i Gran kommune. Disse to strekningene 
inngår i en felles finansieringspakke sammen med de to ferdige 
prosjektene; Lygna sør og Lunner grense – Jaren. En ekstra bom-
stasjon nord for Amundrud vil redusere taksten i bomstasjonen ved 
kommunegrensen. Forslaget til finansiering er i skrivende stund til 
saksbehandling i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. 
Deretter skal forslaget sendes til politisk behandling i Gran og 
Lunner kommune samt Oppland fylkeskommune. Etter at berørte 
kommuner og fylkeskommunen har gjort omforente vedtak, skal 
utbyggingen gjennom en ekstern kvalitetskontroll (KS2) i regi av 
finansdepartementet før Stortinget til slutt skal behandle forslag 
til finansiering. Selv med raskest mulig fremdrift vil ikke Stortinget 
kunne gjøre sitt vedtak før i november/desember 2017. Tidligste 
mulige byggestart er derfor i 2018. En slik fremdrift er likevel kun 
mulig hvis strekningene blir prioritert i første periode av ny Nasjonal 
Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 som skal vedtas av 
Stortinget våren 2017. 

Reguleringsplaner i Lunner
På nyåret vil Statens vegvesen legge ut to reguleringsplaner på 
offentlig ettersyn og høring i Lunner kommune. En reguleringsplan 
gjelder for kryss kalt «Roa sør», mens den andre er en plan for tiltak 
på lokale sideveger som er prioritert av Lunner kommune. Høringen 
vil bli varslet gjennom brev til berørte grunneiere, annonsert i lokale 
veger og på vegvesen.no. 

Riving av hus i 2017
Statens vegvesen har innløst mange boliger mellom Roa og Gran 
grense. Det jobbes med å kartlegge boligene for miljøfarlige stoffer 
og Statens vegvesen vil lyse ut en egen kontrakt for å rive de inn-
løste husene i løpet av 2017. 

Reguleringsplan Amundrudkrysset
I mars 2016 ble reguleringsplan for Sandvold-Amundrud vedtatt. 
Denne reguleringsplanen slutter rett sør for Amundrudkrysset da 
det forelå flere alternative løsninger for krysset som måtte utredes 
nærmere. Statens vegvesen jobber med å utarbeide en egen  
reguleringsplan for Amundkrysset. Det er ventet at denne planen  
vil få politisk sluttbehandling i Gran kommune våren 2017.

Slik blir det nye kryssområdet mellom riksveg 4 og E16 på Roa etter utbyggingen av riksveg 4.

KONTAKT

Kjettingplass Haugsbakken 
Gran kommune har fått forslag til reguleringsplan for kjettingplass 
ved Haugsbakken-krysset til behandling. Prosjektering og bygging 
av kjettingplassen kan tidligst skje i 2017.

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

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 Heksem Vatne, tlf. 24 05 82 66,  
e-post: anne.heksem.vatne@vegvesen.no

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

Nabokontakt  
Rune Midtlie, tlf. 412 03 409,  
e-post: rune.midtlie@vegvesen.no

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

Følg prosjektet på nettet
vegvesen.no/rv4hadeland  

       Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland
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