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Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner kommune satt i gang et planarbeid for 

å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på strekningen fra Roa til 

Gran grense i Lunner kommune. 

Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikk-

sikkerhet, tidvise problemer med trafikkavviklingen og miljøproblemer for nærliggende 

bebyggelse.  

Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal 

derfor fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er 

ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke 

alternativer som vil bli vurdert og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag.  

I forkant av arbeidet med planprogram har det vært en kreativ fase der ulike alternativer er 

vurdert. Denne rapporten beskriver disse alternativene med en kort vurdering av kostnader 

og ikke-prissatte konsekvenser. På denne bakgrunn gis Statens vegvesens anbefaling om 

hvilke alternativer en bør gå videre med. Målet med denne fasen er å forkaste alternativer 

som det ikke er formålstjenelig å utrede gjennom konsekvensutredningen, slik at man står 

igjen med et begrenset antall for behandling i kommunedelplan. 

Silingsrapporten skal behandles politisk i Lunner kommune.  

Silingsrapporten er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst med Vidar Olderkjær som 

prosjektleder og Ole Kristian Haug som planprosessleder. Arbeidet er utført i dialog med 

Lunner kommune.  

Multiconsult AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst utarbeidet planmaterialet 

med naturforvalter Vegard Meland som oppdragsansvarlig. 

 

Eventuelle spørsmål vedrørende silingsrapporten kan rettes til: 

Statens vegvesen ved Ole Kristian Haug 

tlf: 61 13 72 63 

e-post: ole.haug@vegvesen.no 

 

Oslo/Gjøvik, februar 2011 
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0.1 Innledning 

Dette dokumentet er en silingsrapport for ulike alternativer av ny rv. 4 mellom Roa og Gran 

grense i Lunner kommune. Silingen danner utgangspunkt for de alternativer Statens vegvesen 

anbefaler videreført i planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning for tiltaket.  

 

0.2 Alternativer 

Parsellen går fra Roa til Gran grense. Den starter i skjæringa vel 500 m sør for rundkjøringa på 

Roa der Oppdalslinna krysser riksvegen. Parsellen avsluttes vest for Vigga på Gran grense. Der 

er det vedtatt reguleringsplan for ny rv. 4 videre nordover. Det er vurdert to kryssløsninger, bruk 

av dagens i rundkjøringa på Roa og et planskilt kryss i området øst for rundkjøringa. For 

alternativer som benytter rundkjøringa vil det ikke bli bygd firefeltsveg mellom skjæringa og 

rundkjøringa i denne omgang. 

Utgangspunktet for silingen er alternativer som har vært utredet gjennom kommunedelplan i 

2003 (A1, A2, A6 og A8), forslag til reguleringsplan i 2006 (A7 justert) og nye alternativer 

foreslått på ideseminar nov. 2010 (C-alternativer). I alt elleve ulike alternativer er vurdert.  

 

Alt. Beskrivelse 

A1  A1 går gjennom i rundkjøringa og legges i sin helhet vest for Vigga. Vegen krysser under fv. 17 vest for 
gamle Hadeland meieri. Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må legges om.  

A2  Går gjennom rundkjøringa, og ny veg blir liggende langs dagens veg forbi idrettsplassen og fram til 
Felleskjøpet. Her svinger alternativet vestover, krysser Vigga ved renseanlegget og går videre som A1.  

A6  Går gjennom rundkjøringa og svinger så inn mot dalsiden i øst og legges i en ca. 1 100 m lang tunnel 
fram til Flågenvegen. Fra Flågenvegen blir ny veg liggende på østsiden av eksisterende veg fram til 
Holmen der dagens rv. 4 og Vigga krysses.  

A7 Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen. Tilknytning til rv. 35 og 
lokalt vegnett blir som et planskilt kryss. A7 går langs foten av lia nordover på dyrket jord. Eksisterende 
riksveg krysses ved Felleskjøpet og fortsetter i en sving over på vestsiden av Vigga. Fra kryssing av 
fv. 17 er alternativet identisk med A1. 

A7, justert Videreutvikling av A7 som ble gjort i reguleringsplanprosessen med en bedre linjeføring.  

A8 Starter som A7. Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som A6.  

C1  Som A1, men legges parallelt med Vigga fram til renseanlegget. Fra renseanlegget som A1.  

C2  Dagsone hovedsakelig øst for dagens rv. 4. Starter i rundkjøringa og legges parallelt med dagens rv. 4 
fram til Felleskjøpet. Her går alternativet gjennom bebyggelsen på Volla øst for dagens veg. Fra 
Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som alt. A6/A8.  

C3 Som C2 men start i skjæringa i sør.  

C4 Som A6, men forlenging av tunnelen som kommer ut i dagen rett nord for kommunegrensa ved Holmen. 
Tunnelen blir ca. 2,2 km lang. Derifra må alternativet svinge vestover, krysse Vigga og koble seg til 
parsellgrensa.  

C5  Som C4, men med start i skjæringa i sør.  

 

0.3 Siling 

Statens vegvesen anbefaler at alle alternativer som starter med firefeltsveg i rundkjøringa siles 

ut. En start her er en rimeligere variant, men det er en lite framtidsrettet løsning. Det vanskelig-

gjør en framtidig utvidelse av rv. 4 til firefeltsveg sørover. Dette betyr at alternativene A1, A2, 

A6, C1, C2 og C4 anbefales silt ut. 

0 Sammendrag 
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Videre anbefaler Vegvesenet at alternativer med lang tunnel mellom Roa og kommunegrensa 

siles ut. Det er et gunstig alternativ mtp. ikke-prissatte konsekvenser, men Statens vegvesen kan 

ikke se at de miljømessige fordelene står i forhold til økte kostnader som foreløpig er beregnet 

til om lag 190 mill. kr. Dette betyr at alt. C5 også siles ut. Det opprinnelige alt. A7 må også siles 

ut da det ikke har en kurvatur som tilfredsstiller forutsatt vegnormal. Det er allerede bearbeidet 

til en bedre løsning gjennom A7 justert.  

Statens vegvesen anbefaler derfor at følgende tre alternativer blir gjenstand for 

konsekvensutredning:  

 Alt. A7 (justert): ny rv. 4 i dagen. Starter i skjæringa i sør, og legges øst for dagens riks-

veg fram til Felleskjøpet. Her krysses dagens veg og Vigga, og alternativet fortsetter på 

dyrket jord vest for Vigga fram til Gran grense. Toplanskryss ved Sand for tilkobling til 

lokalveger og rv. 35.  

 Alt. A8: start som alt. A7. Ca. 1,1 km lang tunnel mellom Nerengen og Flågenvegen. 

Videre dagsone øst for rv. 4 fram til Holmen. Her krysses dagens rv. 4 og Vigga, og 

alternativet legges på dyrket jord fram til kommunegrensa.  

 Alt. C3. Dagsone langs rv. 4. Som alt. A7 (justert) til Felleskjøpet. Fortsetter øst for 

rv. 4 til Flågenvegen. Videre som alt. A8. 

 

Figur 0-1: Alternativer for ny rv. 4 
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1.1 Bakgrunn 

Rv. 4 er klassifisert som stamveg og er en del av rute 6A (Oslo–Mjøsbrua). Vegen har funksjon 

både som lokalveg og som hovedfartsåre mellom Oslo og Gjøvik.  

Vegen er en alternativ rute til E6 mellom Oslo og Mjøsbrua. Etter utbygging av tverrforbindels-

en mellom Lunner og Nannestad er rv. 4 sammen med rv. 35 også regionenes viktigste 

tilknytning til Gardermoen. 

Vegen brukes også av et stort antall dagpendlere i Hadelandsområdet. 

Standarden på vegen mellom Roa og Gran grense er generelt ikke tilfredsstillende i forhold til 

vegens funksjon. Det er spredt boligbebyggelse på begge sider av vegen. Vegen har varierende 

standard, gjennomsnittlig vegbredde er 7–9 meter og det er ikke separat gang- og sykkelveg 

langs rv. 4. Det er derfor stor risiko for myke trafikanter å benytte vegen. Vegen preges også av 

dårlig kurvatur. Skiltet hastighet på strekningen er 80 km/t fram til rundkjøringa på Roa og 

60 km/t gjennom rundkjøringa. Resten av parsellen har 70 km/t bortsett fra en ca. 800 m lang 

strekning forbi Volla som har 60 km/t. 

Riksveg 4 er en ulykkesbelastet veg i Oppland. I perioden 2000–2009 skjedde det 295 trafikk-

ulykker med personskade på rv. 4 i Oppland. Av disse var det 18 dødsulykker med til sammen 

22 drepte personer. I tillegg har 2 ulykker endt med meget alvorlig personskade og 34 ulykker 

har endt med alvorlig personskade. Totalt er 49 personer blitt hardt skadd i disse ulykkene. 

Vanligste uhellstype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker), 

kryssulykker og påkjøring bakfra ulykker. 

På strekningen som berøres i denne planen var det i perioden 2000–2009 23 trafikkulykker med 

personskade. To av disse endte med alvorlig skadegrad, mens 17 endte med lettere skadegrad. 

Totalt ble 30 personer skadd i disse ulykkene. Hovedsakelig er det påkjøring bakfra, 

kryssulykker og utforkjøringsulykker som forekommer på strekningen. Seks av ulykkene 

skjedde ved krysset med Flågenvegen, mens tre ulykker skjedde i rundkjøringa på Roa. De 

øvrige ulykkene fordelte seg utover strekningen. 

 

1.2 Tiltaket 

Tiltaket omfatter ny rv. 4 mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune. Strekningen er ca. 

4,3 km (målt etter dagens veg) mellom skjæringa sør for Sand og Gran grense ved Bjørge. 

Tiltaket omfatter: 

 ny rv. 4 med kryss og tilførselsesveger 

 parallellveg, inkl. nedklassifisering av dagens veg 

 ev. behov for gang- og sykkelveg, rasteplass og kontrollplass 

 

1.3 Historikk 

Planleggingen av ny rv. 4 har pågått i lang tid. Denne parsellen ble planlagt som en del av ny 

rv. 4 mellom Roa og Jaren. Historikken er gitt i tabell på neste side.  

  

1 Innledning 



   
Innledning 

9 

År Beskrivelse 

1998 Utarbeidelse av Felles mål og planforutsetninger for ny rv. 4 mellom Roa og Jaren
/7/

. 

2000 Formell planstart av ny rv. 4 mellom Roa og Jaren mai 2000. 

2001 Melding med forslag til utredningsprogram ble lagt fram til offentlig ettersyn i januar 2001
/9/

 og godkjent 
av kommunestyrene i juni

/10/
. Silingsrapport I ble behandlet og godkjent i kommunestyrene i oktober

/8/
. 

Flere alternativer, blant annet flere lange tunneler mellom Roa og Gran ble tatt ut og det ble gitt aksept 
for Statens vegvesens anbefalinger.  

2002 Etter anbefalinger fra Statens vegvesen ble det i mars 2002 i begge kommunestyrene godkjent at rv. 4 
skulle utredes som en smal firefeltsveg (bredde 20 m). Tanken var at den skulle bygges som en to-
feltsveg i første etappe.  

Silingsrapport II
/11/

 ble behandlet og godkjent i kommunestyrene samtidig med endring i utrednings-
programmet. Flere alternativer ble tatt ut, blant annet lang tunnel forbi Volla. 

2003 Høring av konsekvensutredning og kommunedelplan skjedde våren 2003. 

Konsekvensutredningen ble godkjent av begge kommunestyrene i juni. Utredningen består av en 
hovedrapport samt åtte temarapporter. Temarapportene omhandler nærmiljø, støy og luftforurensning, 
friluftsliv, landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø, landbruk og georessurser/vannressurser. 
Kommunedelplanen i Gran, alternativ B7, ble vedtatt i Gran kommunestyre i juni. 
Kommunedelplanen i Lunner, alternativ A8, ble vedtatt i Lunner kommunestyre i juni. Staten vegvesen 
hadde innsigelse mot dette alternativet. Saken gikk videre til Miljøverndepartementet (MD). 

2004 Miljøverndepartementet avgjorde saken i mars og tok Statens vegvesens innsigelse til følge og 
godkjente ikke A8, men anbefalte i stedet alternativ A7. Kommunestyret i Lunner vedtok (med noen 
justeringer, blant annet ved Volla) alternativ A7 i mai. Utarbeidelse av Reguleringsplan basert på 
alternativene A7 i Lunner og B7 i Gran kommune startet opp høsten 2004. 

På grunn av nye standardkrav og hensynet til sikkerheten ble det høsten 2004 vedtatt å bygge Roa–
Jaren som firefeltsveg direkte og ikke bygge en første etappe som tolfeltsveg. 

2005 I forkant av selve reguleringsarbeidet ble det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for valg av 
systemløsninger for hele strekningen. Forprosjektet ble behandlet i kommunestyrene i april. 

2006 Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av 
SVV sin innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september. 

Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD. 
MD har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune. 

Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune ble vedtatt i Gran kommunestyre 13. 
desember. Kommunestyret ba samtidig om at vegprosjektet må deles dersom behandling av 
reguleringsplanen i Lunner ble utsatt. 

2007 I mars ba Lunner kommunestyre om at prosessen med opphevelse av gjeldende KDP ble igangsatt og 
ba samtidig Samferdselsdepartementet (SD) om å utrede bygging av tunnel mellom Roa og Gran 
grense. 

Statens vegvesen ber Vegdirektoratet (VD) vurdere statlig regulering i Lunner. Behandles videre i SD 
og vedtas ev. i MD. SD gjør i brev til Lunner kommune i mai oppmerksom på at kommunens videre 
håndtering av planleggingen vil påvirke grunnlaget for prioritering i neste NTP. 

Fylkeskommunen støtter i brev i juni Statens vegvesens anmodning om statlig regulering.  

VD oversender i august anmodningen om statlig reguleringsplan til Miljøverndepartementet. VD ber 
MD om å beslutte å gjennomføre statlig reguleringsplan for ny rv. 4 i Lunner kommune.  

I oktober blir anmodningen oversendt fra administrasjonen til politisk ledelse i SD. 

2008 I etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019
/26/

 er Roa–Jaren ikke omtalt i 
dokumentet.  

Anmodning om statlig regulering avslått i Samferdselsdepartementet, brev 15. februar. 

Planprogram for forlengelse i nord, fra Jaren til Sandvold (kryss rv. 34), vedtas i Gran kommunestyre i 
desember. Reguleringsplan med konsekvensutredning starter opp.  

2009 Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 ble lagt frem i mai. Roa–Jaren er her delt i to etapper, Roa–
Gran (Gran sentrum sør) og Gran–Jaren (forlenget 1,5 km til Sandvoldkrysset). 

Gran–Jaren er prioritert for utbygging i perioden 2014–2019 forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering.  

August: Avklart i SD at utbyggingen i Gran skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan, det medfører 
at grensa mot Lunner blir ”fastpunkt” for videre planlegging i Lunner. Videre ble det avklart at Lunner 
kommune og SVV vil starte en planprosess for å se på mulige løsninger i Lunner. Det skal utarbeides 
planprogram, konsekvensutredning og kommunedelplan med sikte på å komme med i NTP 2014–23. 

September: Lunner kommune og SVV avklarer hvilke alternativer som skal være grunnlag for videre 
behandling. 

2010 Ny planprosess i Lunner (planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning) starter opp. 
Mål: ferdig vedtatt kommunedelplan i februar 2012. 

April: Reguleringsplan for utvidelsen i nord, Jaren–Sandvold vedtatt i Gran kommunestyre. 

September: Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for Gran grense–Jaren starter opp.  
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1.4 Målsetting for ny rv. 4 

Som en del av medvirkningsfasen ble det arrangert et ideseminar 30.11.10 på Roa. Dette arbei-

det er oppsummert i en egen rapport
/25/

. Gjennom arbeidet ble det definert tre hovedmål for ny 

rv. 4:  

 Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

 God framkommelighet for alle grupper. 

 Miljøhensyn (jordvern ble her vektlagt). 

 

1.5 Videre saksgang 

Forskrift om konsekvensutredninger slår fast at denne typen vegtiltak skal være gjenstand for 

konsekvensutredning
/1/

. Videre legger den opp til full integrering mellom plan og konsekven-

sutredning. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er:  

å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 

planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan 

gjennomføres. 

 

Strekningen har tidligere vært konsekvensutredet. Siden denne prosessen ikke endte i et vedtak, 

så må prosessen startes på nytt.  

Videre saksgang er som følger:  

 Tiltakshaver (Statens vegvesen) utarbeider forslag til planprogram. Det skal si noe om 

planprosessen, hvilke alternativer som skal utredes og hva som skal utredes. 

Kommunene er ansvarlig myndighet og fastsetter planprogrammet etter at det har ligget 

ute på høring i minimum seks uker.  

 Det utarbeides så kommunedelplan med konsekvensutredning etter de krav som er stilt i 

planprogrammet. Statens vegvesen har en egen håndbok som beskriver metodikk som 

skal benyttes ved konsekvensanalyser
/2/

. 

 Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring, og Lunner og Gran 

som ansvarlig myndighet vedtar planen. Planen skal innholde fastsetting av vegtrasé og 

avklaring av vegstandard. Godkjent kommunedelplan er en forutsetning for behandling 

i Nasjonal transportplan 2014–23.  

 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er å utarbeide reguleringsplan for ny rv. 4. 

Der avklares detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplanen gir 

rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv og anlegg og drift av vegen. Planen 

vedtas av kommunene.  

 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse av byggeplan. Det omfatter 

detaljprosjektering av ny veg, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å 

presentere et fullstendig 

konkurransegrunnlag.  

 

1.6 Gran kommune 

Alle alternativer berører Gran kom-

mune i større eller mindre grad, se figur 

1-1. Planprogram og kommunedelplan 

må derfor også behandles i Gran kom-

mune.  

 

Figur 1-1: Kommunegrensa mellom Lunner og Gran 
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2.1 Avgrensning av planområdet 

Planområdet starter i skjæringa sør for Sand der Oppdalslinna krysser riksveg 4. Herifra kan 

dagens rv. 4 følges fram til rundkjøringa på Roa eller ny veg bygges på østsiden av dagens rv. 4. 

I nord er parsellgrensa satt ved Gran grense. I Gran kommune er traseen videre regulert, og det 

er startet opp arbeid med byggeplan på parsellen Gran grense–Jaren. Planlagt oppstart på 

bygging i Gran er 2013, med ferdig veg i 2016.  

Planområdet ligger hovedsakelig i Lunner kommune, men Gran kommune berøres ved Holmen. 

 

2.2 Arealbruk 

Lunner kommune er 292 km
2
 stor og er preget av store skogområder som dekker 77 % av 

totalarealet. Dyrka market utgjør 9 %. De fleste innbyggerne i kommunen bor i tettstedene 

Harestua, Grua, Roa og Lunner. Andre mindre steder er Stryken, Bjørgeseter, Oppdalen og 

Grindvoll.  

Fra Røstetunnelen og fram til Gran grense går dagens rv. 4 i hovedsak gjennom landbruks-

områder med spredt bebyggelse/randbebyggelse og tettbebyggelse på enkelte steder.  

Utsnitt av kommuneplanen til Lunner er vist på neste side (figur 2-2).  

I Gran kommune er det berørte området vist som LNFR-område (landbruk, natur, friluftsliv og 

reindrift). I tillegg er fremtidig hovedveg (alt. A7 justert) vist i dette området
/31/

.  

 

 

Figur 2-1: Utsnitt fra kommuneplanen til Gran  

kommune. Framtidig rv. 4 er vist med rød strek 

 

 

 

 

 

 

 

2 Planområdet, dagens 

situasjon 
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Figur 2-2: Utsnitt fra kommuneplanen til Lunner
/6/

. Ny rv. 4 er vist med rød strek. Denne 

tilsvarer alternativet A7 justert. Ny tilknytting til rv. 35 er også vist med rød strek 

 

2.3 Geologi og grunnforhold 

2.3.1 Geotekniske forhold 

Det er utført omfattende grunnundersøkelser i Viggadalen i forbindelse med tidligere veg-

planlegging i området. Boringene viser til dels mektige avsetninger med silt, leire og organisk 

materiale over morene. Massene er bløte, og i flere områder er det nødvendig med omfattende 
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masseutskifting, eventuelt bruk av lette fyllmasser, ved bygging av ny veg i dalbunnen. Det 

gjelder bl.a. Løkenmyra vest for rv. 4 mellom Roa og Volla og enkelte områder mellom Volla 

og kommunegrensa. Dette gir videre behov for store arealer til deponering av bløte masser og 

store utfordringer mht. stabilitetsforhold og fundamentering av konstruksjoner (kulverter/bruer). 

I forbindelse med reguleringsplanen for alt. A7 ble det på grunnlag av bl.a. grunnunder-

søkelsesrapportene utført geotekniske vurderinger mht. hvordan ovennevnte problemstillinger 

skal håndteres.  

 

2.3.2 Geologiske forhold ved tunnelalternativer  

Tunnel forbi Volla vil raskt få god fjelloverdekning, og det er ikke registrert strukturer i området 

som indikerer større geologiske svakheter. En har foreløpig ikke påvist spesielle forhold som 

vanskeliggjør bygging av tunnel her.  

Mellom Volla og kommunegrensa er ikke kunnskapen om geologien like god, men det antas at 

forholdene er de samme der som lenger sør.  

 

2.4 Trafikkforhold 

Transportsystemet i Lunner består av rv. 4 som er en hovedåre gjennom kommunen, mens 

rv. 35 går på tvers av kommunen mellom Jevnaker og Gardermoen. 

Trafikkbelastningen på rv. 4 mellom Oslo og Lygna varierer, se figur 2-3. Tallene viser at det er 

størst trafikk i Osloområdet, mens den gradvis går ned til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6 500 

forbi Harestua. Den øker så til 9 00 på Roa og 11 800 rett sør for Gran sentrum. Nord for Gran 

avtar trafikken, og er omtrent 5 100 forbi Lygna. 

Dette betyr at det er mye lokaltrafikk på rv. 4 i Gran og Lunner. Dette kommer trolig av trafikk 

til og fra Gran sentrum, bl.a. tilknyttet handel, arbeid og skole.  

Noen tall for en del snitt innenfor planområdet er gitt i tabell 2-1 

 

Tabell 2-1: Årsdøgntrafikk 2010 fra noen sentrale snitt i planområdet. Data fra NVDB
/14/

 

Sted ÅDT 

Rv. 4 sør for rundkjøringa på Roa 9 050 

Rundkjøringa på Roa 13 400 

Rv. 4 forbi idrettsbanen 8 960 

Rv. 4 rett sør for Flågenvegen 10 300 

Rv. 4 Gran grense 10 200 

Rv. 4 rett sør for Gran sentrum 11 830 

Rv. 35 rett vest for rundkjøringa på Roa 6 520 

Hadelandsvegen forbi rådhuset 3 280 

Oppdalslinna (fv. 14)  500 

Fv. 17 1 680 

 

Fordelt på ukedag er det en markert topp i trafikken på fredag fra Oslo, mens en ikke har et like 

tydelig bilde for sørgående trafikk. Her utmerker lørdag seg som den dagen med minst trafikk. 

Når en ser på avstand og reisetid mellom Oslo og Lillehammer er reisetiden om en kjører E6 

eller rv. 4 så godt som helt lik. Rv. 4 er imidlertid 16 km kortere. E6 mellom Gardermoen og 

Kolomoen er nå under utbygging, og når hele denne parsellen står ferdig som firefeltsveg vil det 

bli seks bomstasjoner på strekningen (to er allerede satt i drift). Hvilken betydning dette har for 

trafikkfordelingen er uvisst, men det er ikke utenkelig at flere velger å kjøre rv. 4 grunnet høye 
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bompenger på E6. Rv. 4 har i dag bomstasjon utenfor Raufoss (innkrevingen stopper i 2013), 

men det vil også bli bompenger på rv. 4-parsellen Gran–Jaren.  

 

 

Figur 2-3: Trafikkmengde på rv. 4 mellom Oslo og Lygna som ÅDT  
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2.5 Kollektivtransport 

Gjøvikbanen har stasjoner på Roa og Lunner. Her er det parkeringsplasser for reisende som 

kommer med bil.  

Viktig bussholdeplass er ved rådhuset på Roa. Langrutene benytter denne holdeplassen. I tillegg 

stopper lokale busser på holdeplasser langs rv. 4 på parsellen.  

Roa er tidligere pekt ut som det regionale kollektivknutepunktet for Hadeland. Grunnlaget for 

dette var at krysset mellom rv. 4 og rv. 35 også er møtepunkt for viktige regionale ruter: 

 Landekspressen og pendlerbussen mellom Dokka/Brandbu og Oslo 

 regionruter mellom Lillehammer og Hønefoss 

 flybuss Hønefoss–Gardermoen  

 

Det har vært skissert konkrete planer for en skysstasjon ved Lunner rådhus, men den er ikke 

etablert. I dag fungerer holdeplassen ved Roa videregående skole som sentrumsholdeplass for 

Roa. 

 

2.6 Landskapsbilde 

Landskapets hovedform er en nord-sørgående vid U-dal. Sør for Roa er dalen smal og trang for 

deretter å gradvis bli videre nordover daldraget. Den overordnede dalformen beskriver et 

storskala landskap, mens mindre terrengformasjoner og kulturlandskapet i bunnen av dalen og i 

dalsidene beskriver et småskala landskap.  

Dalbunnen med elvesletta danner gulvet i landskapsrommet. Åssidene danner romavgrensning-

ene. I dalsidene ligger et sammenhengende kulturlandskap med gårdstun, randsoner og dyrket 

mark. Store velholdte gårder ligger på høyder eller flate partier i dalsidene. Mange kan sees fra 

eksisterende rv. 4. 

Åsene som avgrenser dalen er skogkledde på toppen. Vigga med randsoner, Gjøvikbanen og 

rv. 4 tegner viktige linjer i landskapet. Eksisterende rv. 4 følger dalbunnen. Gjøvikbanen følger 

terrenget i lia på vestsiden av dalen. Begge underordner seg landskapet. 

Følgende delområder skilt ut og gitt verdi:  

Roa 

Området er avgrenset til bebyggelsen ved tettstedet Roa. Sentrumsbebyggelsen ligger i 

dalbunnen og opp mot jernbanen i vest. Sentrumsområdet har liten til middels verdi. 

Sand–Volla 

Landskapsrommet utgjøres av den flate elvesletta med dalsidene som vegger mot øst og vest. 

Inngrep på elvesletta har gitt denne liten verdi.  

Lunner–Dynna 

Rommet utgjøres av et sammenhengende og variert kulturlandskap med mosaikk av dyrket 

mark, randsoner, gårdstun og veger. Helhet og variasjon gir området middels til stor verdi. 

Dalsiden er eksponert og har stor sårbarhet. Dalbunnen har middels sårbarhet for inngrep. 

Resterende arealer 

Resten av influensområdet består i hovedsak av dyrkete områder fra dalbunnen og oppover 

lisidene. Her er det gårdsbruk i drift. Flere skogteiger inngår også i dette delområdet. Verdien er 

middels.  
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Figur 2-4: Verdikart landskapsbilde 
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2.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Planområdet er dominert av dyrket mark, veger, sentrumsbebyggelse knyttet til Roa og ellers 

spredt bebyggelse. Bebyggelse langs eksisterende rv. 4 er utsatt for miljøbelastninger i form av 

støy, utrygghet og barrierevirkning. Det er ikke gang- og sykkelveg langs rv. 4 mellom Roa og 

Gran grense.  

For dette temaet er de største verdiene knyttet til sentrumsfunksjoner og boliger på Roa, annen 

boligbebyggelse og veger og stier i kulturlandskapet.  

Gjennom konsekvensutredningen fra 2003 ble flere områder skilt ut og verdsatt for dette 

temaet
/12/

. Et sammendrag/sammenstilling av dette er gitt nedenfor og vist figur 2-5. 

Roa 

Roa er et sentrumsområde med mange tilbud. Av servicetilbud og offentlige tjenester i området 

kan nevnes rådhus, Roa videregående skole (erstattes av Hadeland videregående skole som er 

under bygging på Gran), Lunnerhallen, legesenter, barne- og ungdomsskole, barnehage, ulike 

butikker, politi og jernbanestasjon. Flere boliger ligger også her.  

Like øst for dagens rundkjøring ligger Sand som tidligere var kommunesenteret (før jernbanens 

tid) og en finner her rester av Hadelandschausseen og eldre sentrumsbebyggelse som i dag blir 

brukt til boliger.  

Frøysli 

Boligbebyggelse i lia øst for Roa. 

Idrettsbanen 

Fotballbane med klubbhus rett nord for Roa. 

Volla  

I området er det en blanding av eldre og etablert næringsvirksomhet, boligbebyggelse og 

småbruk. Nærturområder inngår i delområdet.  

Spredt bebyggelse og kulturlandskap mellom Kjørven og Myrstua  

Område med spredt gårds- og boligbebyggelse mellom Kjørven og Myrstua. På Myrstua er 

tettheten av boliger noe større. Dette fungerer som et nærområde for Lunner selv om områder 

vest for bebyggelsen brukes langt mer.  

Holmen med Vigga 

Mellom Roa og Volla er kantsonen til elva smal og det er vanskelig å ferdes langs elvebredden 

uten å komme i konflikt med dyrka mark. Store deler av elva er rettet ut og den er senket, og 

dette området benyttes lite. Ved Holmen har elva i partier et mer opprinnelig preg og den byr på 

flere opplevelser. Bruken er imidlertid liten. Bebyggelse på Holmen inngår i delområdet.  
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Figur 2-5: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv 



   
Planområdet, dagens situasjon 

19 

2.8 Naturmiljø 

Til tross for at store deler av planområdet er oppdyrket og påvirket av inngrep som bebyggelse 

og veger, er det registrert flere viktige naturområder
/13/,/22/,/23/

.  

Vegetasjon 

Gunstig klima og kalkholdig jordsmonn gjør at det finnes verdifulle naturtyper, også med 

rødlistearter. I området er det bl.a. registrert kalkrike enger, naturbeitemark, rik sumpskog, 

kalkskog og rikmyr som er verdifulle for naturmiljøet. Registrerte naturtyper er oppsummert i 

tabell 2-2 og vist figur 2-6. De er verdisatt etter Direktoratet for naturforvaltning sin metodikk, 

der C-lokalt viktig, B-viktig og A-svært viktig.  

Dyreliv 

De vanligste pattedyrartene som elg, rådyr, rev, hare, smågnagere osv. er kjent, men det er ingen 

store forekomster grunnet oppdyrking, bebyggelse og veger. To hjortevilttrekk er registrert på 

tvers av Viggadalen. Ved kommunegrensa mot Gran ligger et stort beiteområde for hjortevilt (se 

figur 2-6). Her er det også registrert en hønsehauklokalitet. På Holmen ligger en 

sandsvalekoloni (har muligens gått ut).  

Vassdrag 

Vigga er kanalisert, og det er stort sett dyrket helt ned til elva. Kantvegetasjonen er derfor 

sparsom. Dette begrenser verdien, men strekninger av elva har fortsatt noe av sitt opprinnelige 

preg intakt, og det er flere fiskearter i elva, bl.a. ørret. Andre bekker i området er bekken som 

kommer fra Elsjøen og renner ut i Vigga ved Sand og Kalvsjøbekken som renner ut i Vigga rett 

nord for Roa. Det er ikke registret naturverdier knyttet til disse innenfor planområdet.  

 

Tabell 2-2: Naturtyper i og like i nærheten av planområdet. Delvis fra Branderud & Bendiksen 

2005
/22/

  

Nr Navn Type Verdi 

1 Myre Gråor-heggeskog C 

2 Vestre Løken NØ Kalkrike enger B 

3 Berg Naturbeitemark A 

4 Berg V Hagemark A 

5 Råstadbakka S Hagemark B 

6 Ramstad Kalkskog B 

7 Kjørven nedre Rikmyr B 

8 Dalby Rik sumpskog B 

9 Høien Beiteskog C 

10 Råstadbakka Hagemark A 

11 Råstadtoppen NV Kalkskog A 

12 Råstad Kalkskog B 

13 Råstadtoppen NV Kalkskog (samme som nr. 11) A 

14 Kraggerud - skog Kalkskog C 

15 Kraggerud - beite Beiteskog B 

16 Gråor-heggeskog Holmen SV C 

17 Holmen Erstatningsbiotoper B 
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Figur 2-6: Registrerte naturverdier i området 
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2.9 Kulturmiljø 

Løsfunn av gjenstander som for eksempel steinøkser, forteller om bruk av området i stein-

alderen, men boplasser fra denne perioden er ikke kjent. Fra jernalderen av er fast jordbruks-

bosetting godt dokumentert ved en mengde funn og faste fornminer. De eldste og største 

gårdene ligger på høyder i terrenget midtlis.  

Gjennomgående ferdsel har satt sitt preg på området fra langt tilbake, og det finnes spor etter 

samferdsel fra forskjellige tider. Viktigst er Den Bergenske Kongeveg fra 1700-tallet. På 1860-

tallet ble Hadelandchausséen ført fram i dalbunnen langs Vigga, og dagens rv. 4 følger med få 

unntak denne. Rundt 1900 kom Gjøvikbanen som skapte forutsetningene for stasjonsbyene 

Lunnerbyen. 

De viktigste verdiene er knyttet til: 

 Gårdstun på høydene i dalføret som viderefører et landskapsbilde med lange tradisjoner. 

 Gravhauger i tilknytning til dagens gårdsbebyggelse.  

 Samferdsel. Kongevegen hører til den eldste ferdselstrukturen og er godt bevart. 

Sporene etter den såkalte "Byvegen" mellom gårdene i østlia kan være deler av en enda 

eldre forbindelse. Tverrforbindelser som krysser Vigga og gamle mølleveger er også del 

av et eldre ferdselsmønster, og er dels godt bevart. Hadelandchausséen har noen få 

bevarte partier som rv. 4 går utenom.  

 Vigga, elveløpet med rester etter gamle møllebruk og annen vannbasert virksomhet. 

 Husmannsplasser og småbruk med karakteristisk beliggenhet på terrasser i de bratteste 

lisidene, ved de gamle vegene og i dalbunnen. 

 Chaussé-relatert bebyggelse, først og fremst Sand og Volla som viktige knutepunkter 

med chausséen.  

Gjennom konsekvensutredningen fra 2003 ble det skilt ut en rekke kulturmiljøer i dette 

området
/24/

. De er kort beskrevet i tabell 2-3 og vist i figur 2-7. 
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Tabell 2-3: Kulturmiljøer avgrenset i forbindelse med KU fra 2003
/24/

 

Nr Navn Beskrivelse Verdi 

KM 01 Sand Stor konsentrasjon av bevarte eldre bygninger. Godt bevart partiet av Chausséen. Stor 

KM 02 Myre Bebyggelsen er karakteristisk for den fornyelsen av gårdsbebyggelsen som fant 
sted etter 2. verdenskrig.  

Liten 

KM 03 Melås 
Mølle 

Mølledrift var karakteristisk for Viggadalen, og det var flere mindre bygdemøller i 
kommunene, både langs Vigga og i sidevassdrag.  

Middels  

KM 04 Hytten Bebyggelsen er typisk for området, særlig den høyreiste hovedbygningen med 
nyklassisistisk preg fra ca. 1920 og stabburet i enkel sveitserstil. Tunet er omgitt av 
et variert kulturlandskap med bl.a. innslag av beitemark.  

Middels 
til stor 

KM 05 Sandberg Bebyggelsen er karakteristisk for den fornyelsen av gårdsbebyggelsen som fant 
sted etter 2. verdenskrig.  

Liten 

KM 06 Engli Det best dokumenterte småbruksmiljøet i foten av østlia. Bygningene har et klart 
tidspreg fra mellomkrigstid, atkomstvegen til bygningene er fremdeles den gamle 
”Byvegen” som her er dels kjørbar.  

Stor  

KM 07 Nerengen Nerengen viderefører en av de få eldre plassene i dette området, og har bygninger 
som viser til den varierte næringsutnyttelsen som var livsgrunnlaget for de fleste 
småbrukerne.  

Middels 

KM 08 Småbruk i 
Råstadlia 

Miljøet viser det sosialhistoriske bosetningsmønstret i Viggadalen. Det viser til 
seinere utnyttelse av et marginalt område, og har tilknytning til vegene, Volla og 
det tidligere sagbruk-/møllemiljøet ved chausséen.  

Liten  

KM 09  Småbruk 
v/ Kjørven 

Miljøet viser det sosialhistoriske bosetningsmønstret i Viggadalen, og her er 
nærheten til hovedgården Kjørven særlig synlig.  

Liten 

KM 10 Nedre 
Kjørven 

Kjørven inngår i beltet av større gårdsanlegg på høydene langs Viggadalen. Flere 
viktige elementer som forteller historien er bevart, bl.a. gravhauger. Vekslingen 
mellom innmark og beitehage i grense mot skogsbelte gir et tradisjonelt bilde av 
tidligere mangesidig gårdsdrift.  

Stor 

KM 11  Lykkje-
bakken, 
Solli 

Lykkjebakken er en husmannsplass som er sjelden i en større kulturhistorisk 
sammenheng, men er i dag preget av forfall. Solli med tradisjonen om den gamle 
høyløa er et godt eksempel på de små arbeider/boligbruka i området. 

Stor  

KM 12 Liæker Miljøet føyer seg inn rekken av større gårdstun som ligger i høyden langs 
Viggadalen. Det dokumenterer tradisjonell gårdsbebyggelse. 

Middels  

KM 13  Strøm Mellomkrigsbebyggelsen knyttet til tradisjonen om møllebruka langs Vigga. Liten  

KM 14 Volla Knutepunkt ved Vigga som har tradisjoner langt tilbake. Bygningene i miljøet viser 
fremdeles eller bærer i seg tradisjonen om funksjoner vanlig for et mindre 
bygdesenter.  

Middels  

KM 15  Veger ved 
Volla 

Veglinjene dokumenterer en ferdselsstruktur fra før utbyggingen av 
kommunikasjonene i andre halvdel av 1800-tallet.  

Middels  

KM 16  Krågsrud Helhetlig kulturlandskap med bygninger fra 1800-tallet til mellomkrigstid. Godt 
bevart. 

Stor  

KM 17 Myrstuen 
m.fl. 

Husmannsstuer med opprinnelig preg som er bevart. (Også Hagen og Lundstad). Middels  

KM 18 Morstad–
Liækerøde
gården 

Småbrukstun bestående av forholdsvis ny bebyggelse. Liten 

KM 20  Flatla 
mølle 

Ruiner som dokumenterer næringsvirksomhet ved elva. Middels  

KM 21 Flatla 
mølleveg 

Inntakt del av et eldre ferdselsmønster.  Stor 

KM 22  Helgeland Miljøet føyer seg inn i rekken av større tun som ligger i høyden langs Viggadalen. 
Velholdte bebyggelsen som viser utvikling over tid. 

Middels 

KM 23 Kraggerud Kraggerud føyer seg inn i rekken med eldre tun på høydene i Viggadalen. Tun og 
landskap med flere eldre elementer som beitemark og fegater.  

Stor  

KM 25 Dynna Kulturmiljøet omfatter det meste av Dynna-brukenes tun- og innmarksområder, og 
strekker seg ned til boligbebyggelsen ved rv. 4.  

Stor  

KM 66 Hytten– 
Kraggerud 

Del av en gammel forbindelse mellom gårdene i lia øst for Vigga. Middels 

KM 69  Solum Solum er typisk for mellomkrigstidas spredte boligbrukbebyggelse, lokalisert nær 
hovedveg og i utkant av hovedbrukets områder. 

Liten 
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Figur 2-7: Registreringer kulturmiljø 
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2.10 Naturressurser 

Landbruk 

Det er mye dyrket mark, og flere gårdsbruk i drift i området. Produksjonen er i all hovedsak 

korn og gras, men noe poteter dyrkes også. Det er store arealer med sammenhengende 

lettdrevne jorder med gode driftsforhold på vestsida av dalen. På østsida er teigene jevnt over 

mindre. Generelt har de dyrkede arealene nede ved Vigga mellom Roa og Volla noe dårligere 

kvalitet grunnet høy grunnvannstand. Noe av denne jorda er også oppdyrket myr som fører til 

kort vekstsesong.  

Gjennom landbruksplan for Hadeland er jordbruksarealene klassifisert i A-, B- eller C-

områder
/18/

.  

Tabell 2-4: Arealklassifiseringa av dyrket jord. Fra landbruksplanen
/18/

 

Arealkategori jordbruk Beskrivelse 

Særlig verdifulle 
jordbruksarealer (A).  

Store, sammenhengende jordbruksarealer (> ca. 50 daa), der jordsmonn og klima gjør den 
godt egnet for å produsere matkorn. Dette er arealene på Hadeland med størst 
landbruksverdi vurdert ut fra jordas produksjonsevne, arrondering og lokalklima. 

Verdifulle jordbruks-
arealer (B) 

Sammenhengende jordbruksarealer som er godt egnet til dyrking av fôrkorn og fôrvekster. 

Arealene kan ha god nok produksjonsevne for matkornproduksjon men er nedklassifisert 
pga. oppstykking med åkerholmer, beitearealer, skog eller de er tørkesvake. 

Andre jordbruks-
arealer (C)  

Jordbruksarealer som har mindre god arrondering, eller som har innblanding av 
landbruksfremmed virksomhet. Arealene kan ha den samme biologiske produksjonsevnen 
som ”verdifulle jordbruksarealer” men oppstykket bruksstruktur, dårlig arrondering på 
skiftene og innblanding av landbruksfremmed virksomhet gjør arealene mer tungdrevne. 

 

Det meste av de dyrkede arealene i området er vist som verdifulle jordbruksarealer (B), men i 

helt i nord er også den høyeste kategorien brukt. På markslagskartet på neste side er A-arealene 

vist med rød farge.  

Noe beitearealer inngår i planområdet. Skog finnes også, men det er ingen større 

sammenhengende skogsområder.  

Geologiske ressurser  

Bergartene i området er vurdert med tanke på pukkproduksjon
/16/

. Generelt er de sedimentære 

bergartene vest for Vigga dårlig egnet til pukkproduksjon, mens gneisbergartene i øst er middels 

god tegnet.  

Det er ingen grus- eller pukkressurser i området registrert i NGUs grus- og pukkdatabase
/19/

. Det 

er heller ingen registrerte ressurser knyttet til mineraler
/20/

. 

Grunnvann 

Tettstedene i Lunner kommune forsynes fra det interkommunale vannverket som benytter Grøa 

som vannkilde (øst for Viggas nedbørfelt på høyde med Lunner). De fleste gårdsbruk har egen 

brønn. På Volla tar all bebyggelse sitt drikkevann fra private brønner. 

Avsetningene langs Vigga er gjennomgående så finkornete at mulighetene for større 

grunnvannsuttak i løsmasser er små. Kalksteinene langs rv. 4 er relativt gode vanngivere. 

Boring mot større sprekkesoner i gneis, kalkstein og unge smeltebergarter vil kunne gi vesentlig 

mengder vann
/17/

. 

Overflatevann 

I planområdet er Vigga det eneste vassdraget med betydning, ellers finnes det bare mindre 

bekker. De viktigste interessene knyttet til Vigga er jordbruksvanning, som resipient, friluftsliv 

og naturvern. Energiproduksjon i vassdraget er ikke aktuelt (lite fall og liten vannføring). 
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Figur 2-8: Markslag (fra Inst. for skog og landskap
/21//

). Særlig verdifullt jordbruksareal fra 

landbruksplanen
/18/

 er også vist 
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3.1 Innledning 

Det er vurdert ulike alternativer for ny rv. 4. Det er basert på tidligere utredninger (kommune-

delplan fra 2003 og forslag til reguleringsplan fra 2006) og innspill fra ideseminar 30.11.10. 

Alternativene er kun vist som senterlinjer. For de eldste veglinjene finnes mer detaljerte 

vegtegninger, men de vises ikke her. Alle alternativer som blir ført videre vil bli detaljert i det 

videre arbeidet.  

Mulige kryssløsninger er vist som illustrasjoner på skråfoto. Skråfotoene er over 10 år gamle, 

slik at de ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde av dagens situasjon.  

 

3.2 Vegstandard og utforming 

Standard på ny veg skal fastsettes ut fra prognoser for trafikk på vegnettet 20 år etter åpning og 

ut fra kravene i Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming
/3/

.  

Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra disse skal godkjennes av Vegdirektoratet før 

kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn (første gangs 

behandling av kommunedelplan i kommunestyret). 

 

3.2.1 Veg i dagen 

Trafikkgrunnlaget tilsier firefeltsveg. I Gran bygges rv. 4 med standardklasse S8 med 20 meters 

bredde. Det er også den aktuelle normalen for rv. 4 i Lunner. S8 er for stamveger med ÅDT 

mellom 12 000 og 20 000 og en fartsgrense på 100 km/t. Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 

3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede ytre skuldre. Midtdeleren skal ha en bredde på minimum 2 

m pluss bredden på indre skuldre, og ha midtrekkverk. Stoppsikt for S8 er 255 meter. 

Vegen skal være avkjørselsfri, og det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk langs vegen. De 

skal ha et eget tilbud. Vegen skal belyses.  

 

  

Figur 3-1: Tverrprofil S8, minimum 19 m vegbredde (mål i meter). Her planlegges 2 m bred 

midtdeler, noe som gir samlet bredde på 20 m  

 
Tabell 3-1: Nøkkeltall for vegklasse S8 

Minste 
horisontalkurvatur 

Minste 
klotoideparameter 

Minste 
høybrekkradius 

Minste 
lavbrekkradius 

Minste 
stoppsiktlengde 

700 m 245 m 13 700 m 3 400 m 255 m 

3 Vurderte alternativer 
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3.2.2 Tunneler 

Om det velges et alternativ med tunnel skal den utformes og dimensjoneres i henhold til 

tunnelnormalen (Håndbok 021
/4/

). Det benyttes tunnelprofil T9,5 når forventet trafikkmengde 20 

år etter åpning er over 4 000 ÅDT, og to løp kreves når forventet trafikkmengde er over 12 000 

ÅDT. Kurver i tunnel kan kreve breddeutvidelse for å sikre stoppsikt. Stoppsikt for S8 i tunnel 

er 201 meter. Dette medfører at det bør være konstant kurvatur på veglinja 170 meter 

innenfor/utenfor tunnelportaler. Kravet til linjeføring ved tunnelportalene har dermed stor 

betydning.  

Planskilt kryss ved tunnelåpning skal ikke ha kortere lengde på fartsendringsfeltene enn angitt i 

håndbok 017. Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning. 

 

   

Figur 3-2: Tunnelprofil T9,5 (mål i m). Minimum avstand mellom tunnelene er 10 m 

 

 

3.2.3 Kryss 

Kryss skal iht. håndbok 017 bygges som planskilte kryss for dimensjoneringsklasse S8. Rund-

kjøring på stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i knutepunkt eller ved innkjøring til 

tettsteder. Med knutepunkt menes kryss mellom to stamveger eller mellom stamveg og viktig 

hovedveg. Dette betyr at rundkjøring kan være en mulig krysstype mellom rv. 4 og rv. 35.  

Minste kryssavstand for S8-veger bør være 3,0 km. Mellom Roa og planlagt kryss rett sør for 

Gran sentrum er det 6-7 km målt etter dagens rv. 4.  

 

3.2.4 Parallellveg 

Det skal være parallellveg på hele strekningen. Parallellvegen skal betjene saktegående kjøretøy 

og trafikk som ikke tillates på motorveg. I tillegg skal den fungere som omkjøringsveg i tilfeller 

der motorvegen må stenges. 

Dagens veg, eller sideforskyvning av denne, forutsettes å fungere som parallellveg for alle 

alternativer.  

Detaljer rundt tilbud for myke trafikanter er ikke avklart. Behovet for gang- og sykkelveg er 

størst mellom Roa og Volla. I forslag til reguleringsplan for alt. A7 (2006) ble det vist gang- og 

sykkelveg fra eksisterende system ved Roa, gjennom nytt krysset ved Roa, langs gammel rv. 4 

fram til Volla, samt over ny bru over rv. 4 ved Volla. På denne måten etableres et sterkt 

forbedret tilbud til gående/syklende i området, bl.a. mellom Lunner sentrum og Roa
/27/

. 

Videre nordover ble det ikke vurdert behov for separat gang- og sykkelveg. Trafikken på 

gjenværende rv. 4 blir kraftig redusert, slik at veganlegget samlet sett vil gi et tilfredsstillende 

tilbud til gående og syklende.  

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 
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3.3 Alternativer fra 2003 

Gjennom diskusjoner med Lunner kommune ble det bestemt at alternativ A1, A2, A7 og A8 

skulle være gjenstand for ny vurdering. Dette er alternativer som ble konsekvensutredet i 2003. 

Det ble da utredet åtte alternativer på det som da ble kalt delstrekning A, og alternativene fikk 

derfor navn A1 til A8. Disse alternativene er vist i figur 3-3. Denne delstrekningen gikk fra Roa 

til Vøien (i Gran kommune). Det er vedtatt reguleringsplan i Gran for alternativ som på figuren 

er vist som alt. A7. Strekningen som nå utredes går derfor kun fram til kommunegrensa vest for 

Vigga. Det betyr at A3, A4 og A5 ikke er aktuelle lenger siden de fortsetter på østsiden av 

Vigga mellom Holmen og Hvalskvern før de krysset elva ved Bjørge.  

Videre er alternativ A6 tatt med som et mulig alternativ. Det hadde også en føring øst for Vigga 

mellom Holmen og Hvalskvern, denne er imidlertid her definert som å starte i rundkjøringa før 

det går videre som A8. 
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Figur 3-3: Alternativer som ble utredet innenfor delstrekning A i 2003 
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3.3.1 Alternativ A1 

Alternativ A1 starter som firefeltsveg i eksisterende rundkjøring ved Roa. Tilknytningen til 

rv. 35 og lokalt vegnett på Roa blir via rundkjøringa. En ny femte arm fra rundkjøringa gir for-

bindelse til lokalvegen nordover (se figur 3-4). Ny veg legges over på vestsiden av Løkenmyra 

og vest for Lunner renseanlegg. Vegen krysser under fv. 17 vest for gamle Hadeland meieri (se 

figur 3-5) og fortsetter på vestsiden av Vigga. Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, 

og elva foreslås her omlagt på østsiden av ny veg.  

Alternativet forutsetter flere landbrukskryssinger (via kulvert eller bru) for å sikre atkomst til 

dyrket jord. Mellom Roa og Haug er det forutsatt bru over ny rv. 4. Ved Myrstua (Flatla 

mølleveg) er det forutsatt en stor kulvert. Ved Helgeland er det behov for kulvert for landbruk 

(lokaltrafikk) og bru for den samme vegen over Vigga.  

 

 

Figur 3-4: A1 fra rundkjøringa på Roa. Dagens rv. 4 knyttes til vegnettet med en ny femte arm i 

rundkjøringa 

 

 

Figur 3-5: Fv. 17 er tenkt lagt over alternativ A1 og A2 på bru 
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Figur 3-6: Alternativ A1 
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3.3.2 Alternativ A2 

Alternativ A2 starter som alt. A1 som firefeltsveg fra rundkjøringa. Vigga krysses og A2 legger 

seg på vestsiden av dagens veg over idrettsplassen og fram til Felleskjøpet. Her svinger 

alternativet vestover, krysser Vigga ved renseanlegget og går under fv. 17 ved det gamle 

meieriet. Fortsettelsen nordover er identisk med alt. A1. Tilknytning til rv. 35 og kryssinger av 

lokale veger blir som for alt. A1 (se figur 3-7). 

Det er behov for en landbrukskryssing mellom Sandstad og Myrvang for å sikre atkomst til 

dyrket jord mellom Vigga og alternativet. Videre blir landbrukskryssinger og lokalveger som 

for alt. A1.  

 

Figur 3-7: Alternativ A2 ved Roa 
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Figur 3-8: Alternativ A2 
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3.3.3 Alternativ A6 

Alternativ A6 starter som firefeltsveg i rundkjøringa, krysser Vigga på bru og svinger inn mot 

dalsiden nord for Sandstad. Dagens rv. 4 legges over alternativet på bru. Ved Nerengen føres 

vegen i en ca. 1 100 m lang tunnel fram til Flågenvegen. Nordover fra Flågenvegen blir ny veg 

liggende på østsiden av eksisterende fram til Holmen. Dagens rv. 4 legges over alternativet på 

bru ved Holmen. Her krysses Vigga, og alternativet fortsetter på vestsiden av Vigga mot Gran 

grense. Kryss ved Roa og kryssinger av lokale veger blir i prinsippet som for alternativ A1. 

Flågenvegen legges over tunnelportalen. Ved Holmen er det også behov for bru over Vigga og 

kulvert for lokalveg. 

 

3.3.4 Alternativ A8 

Alternativ A8 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. noe over 

500 meter sør for rundkjøringen på Roa. Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er vist som et 

planskilt kryss med en delt kryssløsning sør og nord for Sandstad. Dagens rv. 4 kan da fjernes 

mellom parsellstart og rundkjøringen (se figur 3-9). Eiendommer (Engeli og Løyken) som ligger 

i lisida over alternativet som i dag har atkomst til Roa via Sand må få ny lokalveg. Den er vist 

på illustrasjonen nedenfor i høyre billedkant, og krysser ny rv. 4 i kulvert.  

Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som A6.  

Veg og tunnelpåhugg i sør for A6 og A8 er lagt veldig nær en bolig (gnr./bnr. 42/5) som trolig 

må innløses. Gjennom ideseminaret kom det forslag om å justere dette alternativet slik at 

eiendommen kan opprettholdes. Dette er foreløpig ikke gjort, men vil bli vurdert i arbeidet med 

kommunedelplanen.  

 

Figur 3-9: Alternativ A8 ved Roa. Delt kryssløsning  

 



   
Vurderte alternativer 

35 

 

Figur 3-10: Alternativ A6 og A8 
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3.3.5 Alternativ A7 

Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen som A8. 

Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er vist som et planskilt kryss med en delt kryssløsning 

sør og nord for Sannstad (jf. alt. A8). Dagens rv. 4 kan da fjernes mellom parsellstart og 

rundkjøringen. Alternativ A7 går langs foten av lia nordover på dyrket jord. Eksisterende 

riksveg legges over alternativet ved Felleskjøpet, og A7 fortsetter i en sving over på vestsiden 

av Vigga ved Volla. Fra fv. 17 er alternativet identisk med alternativ A1. 

Ny atkomstveg til renseanlegget bygges fra fv. 17 vest for ny rv. 4 for å unngå ekstra kryssing 

av ny rv. 4. Som A1 og A2 føres Flatla møllveg under alternativet i kulvert. Atkomst til 

Helgeland krysser også under alternativet i kulvert.  

 

3.4 Alternativ A7, justert 

Dette alternativet er en videreutvikling av alt. A7 som ble gjort i reguleringsplansprosessen. Det 

ble bestemt å legge ny rv. 4 noe vest for traséen som var vedtatt i kommunedelplanen, og i 

sammenheng med dette legge krysset med riksveg 35 som et ruterkryss med lokalveg under, 

plassert litt nord for eksisterende rundkjøring (se figur 3-13). Hovedargumentene for denne 

endringen var at det ga en god linjeføring for rv. 4 og det krever mindre terrenginngrep øst for 

Roa enn den opprinnelige løsningen. Kryssløsningen gir gode stigningsforhold på ramper, og 

det er tilstrekkelig med ei bru. Det frigir arealer øst for dagens rundkjøring, og ivaretar eien-

dommer nord for Roa. Utover dette er alternativet i prinsippet som alt. A7. Det var lagt inn 

rasteplass for sørgående trafikk ved Helgeland. 

 

 

Figur 3-11: Digital terrengmodell av alternativ A7 justert sett fra sør
/28/

. Alternativet krysser 

Møllevegen rett øst for Sand, og fortsetter nordover mot idrettsplassen. Kryssløsningen vises 

rett sør for idrettsplassen  
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Figur 3-12: Alternativ A7og A7 justert 
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Figur 3-13: Ruterkryss for alt. A7 justert 

 

 

3.5 Andre alternativer 

Gjennom ideseminaret ble det foreslått flere andre mulige alternativer. Alternativer som 

representerer helt nye prinsipper er beskrevet her. Disse er gitt bokstaven C. Årsaken til det er at 

det dermed er lett å skille disse fra de alternativene som er utredet tidligere. C er brukt siden 

bokstaven B ble bruk om alternativer på B-parsellen mellom Vøien og Jaren i 

konsekvensutredningen fra 2003.  

 

3.5.1 Alternativ C1 –  langs Vigga 

Alternativ A1 har en uheldig oppsplitting av dyrket jord rett nord for Roa. Ved å legge et 

alternativ parallelt med Vigga fram til rett sør for renseanlegget unngås denne oppsplittingen. 

En unngår da også landbrukskryssing av ny riksveg (kulvert) på denne strekningen siden det 

ikke blir liggende dyrket jord mellom alternativet og Vigga. For å unngå konflikt med rense-

anlegget må alternativet dreie noe vest fra elva i skogen mellom Kjørven og Vigga. Fra rense-

anlegget og videre nordover er alternativet tilsvarende som alternativ A1.  
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Figur 3-14: Alternativ C1 
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3.5.2 Alternativ C2 –  dagsone øst for rv. 4 med start i  
rundkjøringa  

For å unngå tunnel, og likevel begrense tapet av den mest verdifulle dyrkete jorden vest for 

Vigga ble det under ideseminaret foreslått en løsning der tunnelen for A6 erstattes av dagsone. 

Det er imidlertid uheldig å gå så høyt i dalsiden med ny veg. Det vil gi store skjemmende 

landskapsinngrep, samtidig som det også vil gi uheldige stigningsforhold på ny veg. Dette 

forslaget er derfor optimalisert ved at det er lagt i dalbunnen like øst for dagens rv. 4. 

Alt. C2 starter med firefeltsveg i rundkjøringa og legges parallelt med dagens rv. 4 fram til 

Felleskjøpet. Dagens rv. 4 krysser alternativet på bru. Alternativet går gjennom bebyggelsen på 

Volla øst for dagens veg, og flere bygninger må innløses. Noe dyrket jord beslaglegges også 

her. Fra Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som alt. A6/A8. Alternativet krever omlegging 

av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for lokalvegkryssinger av ny riksveg. Det er 

forutsatt brukryssing for Brennbekkvegen og Flågenvegen.  

 

3.5.3 Alternativ C3 –  dagsone øst for rv. 4 med start i  
skjæringa 

Som andre alternativer kan også en dagsone langs dagens veg starte med firefeltsveg fra 

skjæringa i sør. Dette alternativet blir da som alt. A7 justert fram til Felleskjøpet. Herifra og ut 

blir det som alt. C2.  
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Figur 3-15: Alternativ C2 og C3, dagsone langs dagens rv. 4 
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3.5.4 Alternativ C4 –  lang tunnel med start i rundkjøringa  

Ved å forlenge tunnelen for A6 kan en komme ut i dagen rett nord for kommunegrensa ved 

Holmen. Dette gir en tunnellengde på ca. 2,2 km. Derifra må alternativet svinge vestover, krysse 

Vigga på bru og koble seg til parsellgrensa. Denne løsningen er trolig teknisk mulig, men dybde 

til fjell er ikke undersøkt. Det er derfor trolig at tunnelen må dreie i en sving østover får å få 

tilstrekkelig overdekning. Dagens rv. 4 legges over alternativet (bru) ved Holmen.  

 

3.5.5 Alternativ C5 –  lang tunnel med start i skjæringa  

Som C4, men med start i skjæringa (jf. A8).  

 

3.5.6 Utvidelse/utbedring av dagens veg 

En kan også tenke seg en enkel løsning med en utbedring av dagens rv. 4 til firefeltsveg. Dette 

vil imidlertid kreve omfattende behov for nye lokal- og tilkomstveger. 
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Figur 3-16: Alternativ C4 og C5, lang tunnel 
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3.6 Kostnader 

Det er fortatt et meget forenklet kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Elementene det er 

behov for er basert på lengde på veg i dag og tunnel. Det er tatt en vurdering rundt antall 

konstruksjoner det foreløpig ser ut til å være behov for, men her kan videre detaljering gi 

endringer. Størrelser på bruer er hentet fra ANSLAG som ble utført i forbindelse med 

konsekvensutredningen i 2002/2003
/29/,/30/

. 

For alternativer som starter i rundkjøringa er det også tatt med kostnader for firefeltsveg mellom 

skjæringa i sør og rundkjøringa. Dette er gjort for å få mest mulig sammenlignbare alternativer. 

Om noen av disse alternativene blir valgt vil det imidlertid ikke blir bygd firefelt før 

rundkjøringa i denne omgangen. Det har ingen hensikt å ha firefelts motorveg på denne korte 

strekningen. Det er også lagt inn kostnader knyttet til utbedringer av rundkjøringa grunnet ny 

arm og kryssing av Vigga for lokalveg.  

Tabell 3-2 viser de ulike elementene som inngår i alternativene.  

 

Tabell 3-2: Elementer 

Alter-
nativ 

Veg i 
dagen 
(m) 

Tun-
nel 
(m) 

Plan-
skilt 
kryss 

Rv. 4 i bru over 
Vigga 

Andre veger i bru Kulvert (landbruk 
og lokal/ 
atkomstveier) 

A1 4275 - - - Jordbruksveg ved Haug (275 m
2
) 

Fv. 17 (600 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland (50 m
2
) 

Flatla mølleveg 
Atkomstveg Helgeland 

A2 4228 - - Ved Sandstad 
(110 m

2
)  

Renseanlegget 
(220 m

2
) 

Fv. 17 (600 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland (50 m
2
) 

Sandstad–Myrvang 

Flatla mølleveg 

Atkomstveg Helgeland 

A6 3237 1030 - Ved Sandstad 
(110 m

2
)  

Holmen (220 m
2
) 

Dagens rv. 4 ved Sandstad 
(510 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland  

A7 4221 - Ved 
Sand 

Ved renseanlegget 
(220 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Volla (495 m
2
),  

Fv. 17 (600 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland (50 m
2
) 

Ved Sand 

Flatla mølleveg 

Atkomstveg Helgeland 

A7 
justert 

4139 - Ved 
Sand 

Ved renseanlegget 
(220 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Volla (495 m
2
),  

Fv. 17 (600 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland (50 m
2
) 

Ved Sand 

Flatla mølleveg 

Atkomstveg Helgeland 

A8 3120 1030 Ved 
Sand 

Ved Holmen 
(220 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) Ved Sand 

Atkomstveg Helgeland  

C1 4205 - - - Fv. 17 (600 m
2
) Flatla mølleveg  

Atkomstveg Helgeland 

C2 4173 - - Ved Sandstad 
(110 m

2
) 

Holmen (220 m
2
) 

Dagens rv. 4 ved Volla (500 m
2
) 

Brennbekkvegen (500 m
2
) 

Flågenvegen (500 m
2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) 

Atkomstveg Helgeland 

C3 4110 - Ved 
Sand 

Ved Holmen 
(220 m

2
) 

Brennbekkvegen (500 m
2
) 

Flågenvegen (500 m
2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) 

Ved Sand 

Atkomstveg Helgeland 

C4 2092 2170 Ved 
Sand 

Ved Sandstad 
(110 m

2
) 

Holmen (220 m
2
) 

Dagens rv. 4 ved Sandstad 
(510 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) 

 

C5 1975 2170 Ved 
Sand 

Ved Holmen 
(220 m

2
) 

Dagens rv. 4 ved Holmen (500 m
2
) Ved Sand  
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Enhetspriser for de ulike elementene er gitt tabell 3-3. De er basert på tall benyttet for siling av 

rv. 35 i Jevnaker
/28/

, det er imidlertid gjort en del justeringer for dette prosjektet. Tallene oppgis 

å være 2009/10 nivå. 

Det er en rekke feilkilder knyttet til kostnadene:  

 Det er ikke tatt hensyn til massebalanse. Alle alternativer i dagen vil ha masseunder-

skudd, og det må tilkjøres masser til bære- og forsterkningslag. På den andre siden gir 

tunnelalternativene et stort behov for massedeponering. Dagsonene vil for øvrig også ha 

behov for deponering av dårlige masser.  

 En rekke elementer er ikke tatt med da det vil være tilnærmet like for alle alternativer 

(eksempelvis rasteplass og gang- og sykkelveg).  

 Kostnader til utbedringer av lokalvegnettet, omlegging/nybygging av atkomstveger for 

landbruket er ikke tatt med. 

 Kostnader til støyskjerming er ikke inkludert. Behovet for skjerming vil variere mellom 

alternativene, og både voll og skjerm (ev. en kombinasjon) kan benyttes. De lange 

tunnelalternativene har minst behov for støyskjerming, mens alternativene som går 

langs dagens veg har størst behov.  

 Kostnader knyttet til bygging av ny veg langs trafikkert veg er ikke inkludert. Her er det 

store forskjeller på alternativene. Alternativ A2, A6, A8, C2 og C3 har de største 

utfordringene knyttet til dette.  

 Kostnader knyttet til byggig av kryss er usikkert.  

 Kostnader knyttet til innløsning av bygninger er ikke inkludert. 

 Kostnader knyttet til omlegging av Vigga ved Holmen (A1, A2, A7, C1) er ikke tatt 

med. 

 Behov for omlegging av kommunalt VA-nett og sikring av ny vannforsyning (om 

brønner blir berørt) er ikke vurdert. 

 

De tallene som er oppgitt i tabellen er med andre ord for lave. Feilkildene er mer eller mindre de 

samme for alle alternativer, og som en grov sammenligning kan de brukes på dette nivået. 

Tendensen er imidlertid at en god del av kostnadene som ikke er inkludert er større på 

alternativer som er lagt i dagen enn i tunnel (med unntak av massedeponering).  

Det er brukt samme løpemeterpris for veg i dagen. Det er ikke tatt hensyn til områder med 

dårlige grunnforhold. Alternativ A2 og C1 har derfor en for lav pris for dette elementet.  

 

Tabell 3-3: Enhetspriser 

Tiltak  Pris  Merknader  

Ny veg i dagen, S8 grunnkostnad  Kr 35 000 per løpemeter Prisen er basert på grunnlag på 20 000 kr 
for tofelts vei i småkupert terreng (anslag 
E16 og E6). Justert for en utvidelse til firefelt  

Tunnel i godt fjell, to atskilte løp  Kr 200 000 per løpemeter Utgangspunktet er 100 000 kr. pr. lm for en 
standard T9,5 profil. Her skal det være to 
atskilte tunneler.  

Kulvert (landbrukskryssing). 
Prefabrikert  

Kr 2 000 000 per stykk (store, 
også for lokalveg)  

Pris også avhengig av grunnforhold og 
anleggsgjennomføring.  

Bru  Kr 20 000 per m
2
 Forutsatt relativt enkle grunnforhold.  

Kryss  Kr 40 mill.  Usikkert anslag 

Utbedring av rundkjørng Kr 5 mill. Inkludert lokalveg 

 

Tabell 3-4 og figur 3-17 viser kostnader for de enkelte alternativene basert på elementer og 

kostnader. Som det går fram av tabellen er det meget store prisforskjeller på de ulike 

alternativene. Det er to hovedårsaker til det. Alle alternativene som starter i skjæringa i sør er 

lagt inn med toplanskryss på Sand. Dette øker naturlig nok kostnadene. For alternativene som 
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starter i rundkjøringa er det lagt inn kostnader til utbedring av rundkjøringa, noe som er langt 

rimeligere. Dette beløper seg til cirka 35 mill. kr. 

Den andre og enda større forskjellen er knyttet til tunnel. Tunnel er her beregnet til å koste 

165 000 kr mer per løpemeter enn veg i dagen. Lange tunnel medfører med andre ord store 

kostnader. 

 

Tabell 3-4: Kostnadsanslag for de ulike alternativene 

Alternativ Sum (mill kr) 

A1 177 

A2 179 

A6 353 

A7 221 

A7 justert 218 

A8 374 

C1 168 

C2 200 

C3 222 

C4 539 

C5 560 

 

 

 

Figur 3-17: Kostnader for de ulike alternativene i millioner kroner 
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4.1 Metodikk 

Silingen tar utgangspunkt i de ulike veglinjene slik de foreligger. Alle alternativer er å oppfatte 

som et eksempel på linje innenfor en korridor som kan forflytte seg noe i den videre planleg-

gingen. I tillegg til veggeometri er det også tatt en overordnet vurdering av de ikke-prissatte 

temaene nærmiljø/friluftsliv, landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser 

(beskrevet i kap. 2). Dette er stort sett basert på registreringer og vurderinger gjort i forbindelse 

med konsekvensutredningen i 2003.  

Statens vegvesens anbefaling for de ulike alternativene er skrevet i kursiv. 

 

4.2 Kryssløsning på Roa 

Startpunkt for parsellen er satt i skjæringa sør for Sand der fv. 14 (Oppdalslinna) til Nordre 

Oppdalen krysser riksvegen på bru. Herifra kan dagens rv. 4 følges fram til rundkjøringa på Roa 

eller ny veg bygges på østsiden av dagens rv. 4. For alternativene som følger dagens rv. 4 (A1, 

A2, A6, C1, C2 og C4) vil den ikke utvides til fire felt fram til rundkjøringa i denne omgangen, 

men det kan bli aktuelt å gjøre noen mindre tiltak. Rundkjøringa vil fungere som påkobling til 

rv. 35 og lokalveger (via ny arm). Ny firefelts veg bygges så fra rundkjøringa og videre 

nordover.  

For alternativer som tar av fra dagens rv. 4 i skjæringa bygges firefeltsveg fra profil 0, og nytt 

toplanskryss bygges i området ved Sand. For disse alternativene kan dagens rv. 4 mellom 

skjæringa og rundkjøringa rives, og den gamle senterstrukturen gjenopprettes.  

Vegvesenet ønsker at ny rv. 4 planlegges som firefeltsveg fra skjæringa i sør. Hovedårsaken til 

dette er at det er den mest framtidsrettete løsningen som legger godt til rette for bygging av ny 

firefeltsveg videre sørover i framtida. Ved å låse seg til rundkjøringa på Roa i denne omgang, 

vil en framtidig utvidelse sørover forbi Roa bli vanskelig. For å sikre en god tilkobling til rv. 35 

må det da bygges et toplanskryss i dagens rundkjøring. Denne vil bli svært uheldig landskaps-

messig i dette flate området. Videre er det trangt langs dagens veg sørover. Ny firefeltsveg vil gi 

inngrep i kulturmiljøet Sand (som i KU-en fra 2003 ble gitt stor verdi
/24/

) og medføre innløsning 

av bygninger. Barrieren mellom det gamle (Sand) og nye (Roa) sentrum vil også øke. Ny veg 

her vil også gi inngrep i Vigga. Figur 4-1 gir en illustrasjon av ny firefeltsveg på denne 

strekningen. Vegen som her er vist har en bredde på 30 meter. Det er trolig tilnærmet lik det 

samlede inngrepet en S8-veg vil gi her. Selve vegen er 20 meter bred, samt at fyllinger på hver 

side vil øke den total bredden. Mulig utforming av nytt kryss er ikke vist på figuren.  

En kan tenke seg en alternativ tilkobling til rv. 35 og lokalvegnettet. Det er mulig å legge om 

rv. 35 nordover, og anlegget et toplanskryss på landbrusarealer rett nord for Roa. En slik løsning 

er vist på gjeldende kommuneplan, se figur 2-2 på side 12. Dette vil imidlertid fortsatt gi 

utfordringer med firefeltsveg gjennom Roa, og omlegging av rv. 35 og nytt kryss vil gi beslag 

av dyrket jord.  

Alternativer som går gjennom rundkjøringa representerer heller ingen helt nye prinsipper som 

ikke fanges opp av alternativer som starter i sør. A2 er i denne sammenheng tilsvarende som 

A7. På samme måte er A6 lik A8, C2 lik C3 og C4 lik C5. A1 er heller ikke veldig ulik A7.  

På kort sikt vil en løsning med å starte i rundkjøringa bli billigere siden ny veg blir kortere og 

det ikke vil bli behov for planskilt kryss.  

Om en i denne omgang velger A2, A6, C2 eller C4, er det sannsynlig at en videre utvidelse 

sørover vil måtte legges i lisida øst for Sand. En framtidig utvidelse vil derfor komme som A7, 

4 Siling 
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A8, C3 eller C5 uansett. Det eneste unntaket her er A1. Det har en kurvatur som gjør at det må 

legges gjennom rundkjøringa.  

Med denne bakgrunnen anbefaler Statens vegvesen at alternativer som går gjennom rund-

kjøringa siles ut.  

 

 

Figur 4-1: Roa med framtidig firefelts rv. 4 i samme trasé som dagens veg mellom skjæringa og 

rundkjøringa. Samlet vegbredde er her 30 meter 

 

4.3 Alternativ A1 

Alternativ A1 representerer et prinsipp der ny rv. 4 legges på vestsiden av dalen. For nærmiljø/ 

friluftsliv har alternativet begrensede negative konsekvenser knyttet til nærføring/omlegging av 

Vigga. De negative landskapsmessige konsekvensene er størst ved Holmen. For naturmiljøet vil 

alternativet berører en rikmyr ved Kjørven (nr. 6 på figur 2-6) og ødelegge en gråor-heggeskog 

ved Holmen (nr. 16 på figur 2-6). To hjortevilttrekk krysses også. Det har begrensede negative 

konsekvenser for kulturmiljø, men kommer i berøring med Flatla mølleveg (KM 21 på figur 

2-7). Vegfaret vil imidlertid opprettholdes med en kulvert. De største negative konsekvensen er 

knyttet til landbruk siden store deler av alternativet er lagt på dyrket jord. Ved Holmen og 

Helgeland legges alternativet på særlig verdifullt jordbruksareal. Siden alternativet legges i en 

helt ny trasé vil trafikk på dagens rv. 4 gå tilnærmet upåvirket i anleggsfasen. Alternativet vil ha 

et underskudd av brukbare masser.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet siles ut siden det går gjennom rundkjøringa. 

 

4.4 Alternativ A2 

Siden alternativ A2 er lagt parallelt med dagens rv. 4 mellom Roa og Felleskjøpet unngår en den 

uheldig oppsplitting av jorder som alternativ A1 gir rett nord for Roa, men dyrket jord vil gå 

tapt langs dagens rv. 4. Mellom renseanlegget og Gran grense vil det som A1 beslaglegge mye 

dyrket jord, også særlig verdifullt jordbruksareal. Alternativet legges delvis over idrettsanlegget 
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som må innløses eller flyttes. En sumpskog ved Myrvang ødelegges (nr. 8 på figur 2-6). Vigga 

krysses to ganger av alternativet, samt at det er behov for omlegging av elva ved Holmen. 

Begge hjortevilttrekkene krysses av alternativet.  

Grunnforholdene fram til kryssing av Vigga ved Felleskjøpet er dårlige, og alternativer krever 

kostbar grunnforsterkning. Alternativet vil ha et underskudd på brukbare masser, men vil trolig 

også ha et forholdsvis stort behov for deponering av dårlige masser.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet siles ut siden det går gjennom i rundkjøringa. I tillegg 

medfører det store ekstra kostnader til grunnforsterkning.  

 

4.5 Alternativ A6 

Føring på østsiden av Vigga sparer dyrket jord sammenlignet med dagsonen som A1 og A2 

representerer på vestsiden. Tunnel begrenser også ulempene for nærmiljøer på Volla. For natur-

miljø medfører tunnelen at barrierevirkningen avtar, og bedrer forholdene for hjortevilttrekket 

som passeres dagens veg omtrent ved Felleskjøpet. Vilttrekket ved kommunegrensa vil 

imidlertid krysses i dagen. Ved søndre tunnelpåhugg berøres kulturmiljøet Nerengen (KM 07 på 

figur 2-7). Landskapsmessig reduserer tunnelløsningen inngrep, men reiseopplevelsen svekkes. 

Etter tunnelmunningen ved Flågenvegen beslaglegges dyrket jord langs dagens veg, men den 

skaper ingen ny barriere for landbruksvirksomhet. Ved kommunegrensa berøres et særlig 

verdifullt jordbruksareal.  

Det vil være utfordringer knyttet til bygging av dagsoner av alternativet siden trafikk på dagens 

rv. 4 skal opprettholdes. Alternativet vil ha et overskudd av masser. Tunnel medfører høye 

kostnader i anleggs- og driftsfasen. 

Alternativ med tunnel bør utredet videre siden det begrenser beslaget av dyrket jord, men det er 

etter Statens vegvesens syn mer fremtidsrettet å starte i skjæringa som alt. A8. Alternativet 

anbefales derfor silt ut. 

 

4.6 Alternativ A7 

Alternativ A7 har en kurvatur som ikke tilfredsstiller forutsatt vegnormal. Det opprinnelige 

alternativ A7 ble da også optimalisert og justert gjennom forslag til reguleringsplanen i 2006. 

Det har derfor ingen hensikt å utrede det opprinnelig A7 på nytt.  

Statens vegvesen mener at alternativet må siles ut. 

 

4.7 Alternativ A7 justert 

Gjennom arbeidet med reguleringsplan ble alternativ 7 optimalisert/justert, se avsnitt 3.4. Det 

betyr at alternativet er langt mer detaljert enn de andre alternativene, bl.a. er det gjort gode 

vurderinger rundt kryssløsninger, konstruksjoner og nye lokalveger.  

Landskapsmessig har alternativet utfordringer knyttet til kryss og vegføring ved Sand. Det 

bryter også eksisterende linjer i landskapet siden det krysser dalen. En gråor-heggeskog ved 

Sand og en sumpskog ved Myrvang vil ødelegges (nr. 1 og nr. 8 på figur 2-6). Begge registrerte 

vilttrekk krysses, og Vigga krysses og må legges om.   

Ingen kulturmiljøer vil bli betydelig forringet, men veganlegget vil påvirke Sand (KM 01 på 

figur 2-7) visuelt. Flatla mølleveg vil krysses som alt. A1. Alternativet har som alt. A1 

betydelige negative konsekvenser for landbruket mellom renseanlegget og parsellslutt.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet utredes videre. 
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4.8 Alternativ A8 

Alt. A8 er tilnærmet likt alt. A6, men starter med firefeltsveg i skjæringa i sør. Dette vil som alt. 

A7 ødelegge gråor-heggeskogen ved Sand. Som beskrevet under alt. A6 vil mulighetene for 

vilttrekk ved Volla bedres, men trekket ved kommunegrensa krysses. Landskapsmessig har 

alternativet de samme utfordringer som alt. A7 ved Sand grunnet terrenginngrep i lisida. 

Alternativet gir et noe større beslag av dyrket mark fram mot tunnelpåhugget enn A6, men det 

tar mindre jord enn alternativene som går i dagen mellom renseanlegget og Gran grense. Som 

A6 vil dette alternativet ha et masseoverskudd med tunnelmasse. Tunnel medfører høye 

kostnader i anleggs- og driftsfasen. 

Statens vegvesen anbefaler at alternativet utredes videre. 

 

4.9 Alternativ C1 

Dette alternativet er kort og gir en mindre uheldig splitting av jorder rett nord for Roa enn alt. 

A1. Grunnforholdene langs Vigga er imidlertid meget dårlige, og alternativer vil kreve 

betydelige forsterkninger som fordyrer alternativet. Det gir også en lang nærføring til Vigga, 

noe som er uheldig for verdier knyttet til elva. Det er også opplyst at kvaliteten på jord på denne 

strekningen ikke er den beste, noe som medfører at splittingen som alt. A1 gir ikke har veldig 

store negative konsekvenser. I gjeldende kommuneplan er også dyrkede arealer rett nord for 

Roa vist som fremtidig senterområde. For de andre ikke-prissatte konsekvenser er alt. C1 

tilnærmet likt alt. A1, herunder beslag av særlig verdifullt jordbruksareal. Alternativet går 

gjennom rundkjøringa, noe som også gjør at det bør siles ut.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet siles ut siden det går gjennom rundkjøringa og har 

dårlige grunnforhold.  

 

4.10 Alternativ C2 

Et alternativ parallelt med dagens rv. 4 vil medføre ulemper for nærmiljøene langs dagens veg, 

og det gir behov for å innløse flere boliger. Flere av disse boligene er imidlertid i dag sterkt 

negativt påvirket av vegen. Kulturmiljøet Volla (KM 14) vil bli forringet av alternativet. Begge 

vilttrekkene krysses av alternativet, men ingen registrerte naturtyper berøres. Landskapsmessig 

vil ny veg langs dagens veg være godt forankret i dalbunnen. Stivere linjeføring medfører 

imidlertid en god del skjæringer i lisida i øst. Alternativet beslaglegger som alle andre dyrket 

jord, men beslaget vil bli betydelig mindre enn for alternativene som er lagt vest for Vigga. Det 

legger heller ikke beslag på særlig verdifullt jordbruksareal, bortsett fra et lite areal ved 

kommunegrensa. 

Å bygge ny veg parallelt med dagens gir utfordringer i anleggsfasen, og medfører økte kost-

nader sammenlignet med å bygge i mer ”jomfruelig” terreng. Samlet kostnad vil imidlertid bli 

langt mindre enn ved et tunnelalternativ.  

Statens vegvesen anbefaler at C2 siles ut siden det går gjennom rundkjøringa. 

 

4.11 Alternativ C3 

Dette er en variant av alt. C2 som starter som firefeltsveg i skjæringa i sør. Dette gir et økt 

beslag av dyrket jord, og landskapsmessige utfordringer knyttet til kryss og veglinje i lisida som 

de andre alternativene som starter her. Alternativet opprettholder dagens rv. 4 som lokalveg. 

Ellers har alternativet de samme negative konsekvensene omtalt under alt. C2. Det tar imidlertid 

langt mindre dyrket jord enn alternativene som går i dagen mellom renseanlegget og Gran 

grense, og det er langt rimeligere enn tunnel.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet utredes videre. 



   
Siling 

51 

4.12 Alternativ C4 

Alternativet er en forlenging av tunnelen for alt. A6. Dette vil være positivt for flere tema. Ingen 

kulturmiljøer berøres, alternativet vil ha små landskapsmessige negative konsekvenser siden det 

for en stor del er skjult i fjell, forholdene for hjortevilttrekk bedres, nærmiljøer langs dagens veg 

vil få en bedring og beslaget av dyrket jord er lite. Et mindre areal med særlig verdifullt 

jordbruksareal ved Gran grense vil imidlertid beslaglegges. Alternativer gir en dårlig 

kjøropplevelse, et stort masseoverskudd som må deponeres og det blir kostbart. Merkostnader 

for forlenget tunnel er i størrelsesorden 190 mill. kr sammenlignet med A6. Selv om det er vist 

at en tunnel har miljømessige fordeler, står disse ikke i forhold til kostnadsøkningen og 

Vegvesenet anbefaler derfor at alternativet siles ut (også siden det går gjennom rundkjøringa).  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet siles ut. 

Et tilsvarende langt tunnelalternativ (Alt. 3B/D) ble også silt ut gjennom silingsrapport 2 i 

2002
/11/

. Da het det:  

Alt. 3B/D med en lang tunnel fram til Dynna vil unngå de fleste konflikter i området ved 

Volla og nordover. Merkostnaden ved denne tunnelen kan imidlertid bli 60 – 65 mill. 

kroner sammenlignet med en dagløsning (alt. 3C). Fordelene ved alternativet vurderes 

ikke som så store at de kan forsvare en slik kostnadsøkning. Alt. 3B/D foreslås derfor silt 

ut nå og ikke vurdert videre i prosessen 

I dag er merkostnadene ved forlening av tunnel 3 til 4 ganger summen beregnet for ti år siden.  

 

4.13 Alternativ C5  

Tilsvarer alt. C4, men starter i skjæringa i sør. Dette har de samme positive elementene som alt. 

C4, men er også et meget kostbart alternativ. De samme vurderingene gitt under alt. C4 tilsier at 

alternativet bør siles ut.  

Statens vegvesen anbefaler at alternativet siles ut. 

 

4.14 Utvidelse av dagens veg 

En utvidelse av dagens rv. 4 er vurdert, men anses ikke som en aktuell løsning. Det er i dag 

mange direkte avkjørsler, og en utvidelse av rv. 4 til ønsket standard vil medføre behov for 

bygging av ny lokalveg på hele strekningen. I tillegg vil en slik løsning medføre innløsning av 

flere hus som ligger ved rv. 4. Alternativ C2/C3 er en variant av utvidelse av dagens veg.  

Statens vegvesen mener at alternativet må siles ut. 

 

4.15 Oppsummering 

Statens vegvesen anbefaler at alternativene A7 justert, A8 og C3 tas videre og blir gjenstand 

for konsekvensutredning, se figur 4-2. Alle disse alternativene vil ha et planskilt kryss i 

Sandområdet.  
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Figur 4-2: Alternativer som Statens vegvesen anbefaler videreføres 
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