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Rv. 4 Hadeland

Nr 3 - mars 2011

Orientering om ny

rv. 4 på Hadeland
Rv. 4

Dette informasjonsskrivet går til alle husstander i Gran og Lunner kommuner, slik
at de som bor der, kan holde seg orientert om arbeidet med vegplanene.

Lygna

Lygna sør

Riksveg 4 er en av hovedforbindelsene
mellom deler av Akershus, Vestoppland
og Osloregionen. I løpet av de neste
årene skal det bygges sammenhengende
firefelts veg fra Roa til Jaren. Denne
strekningen er delt i to prosjekter; Roa Gran grense og Gran grense - Jaren.
I tillegg skal rv. 4 utbedres og legges om,
med forbikjøringsfelt og midtdeler.
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Utbyggingsstrekninger på rv. 4

• ROA - GRAN GRENSE
• GRAN GRENSE - JAREN
• LYGNA SØR
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Roa - Gran grense

Gran grense - Jaren og Lygna sør

Prosjektet starter ved Roa tettsted og strekker seg
nordover til kommunegrensen med Gran. Vi planlegger
fire- felts veg på den ca. 4 km lange strekningen. Etter
utbyggingen vil dagens rv. 4 bli ny lokalveg.

Status
Utarbeidelse av detaljerte byggetegninger pågår.

Arbeidet som skal føre fram til forslag til
kommunedelplan kan deles inn i 3 deler:
• Planprogram
• Konsekvensutredning
• Kommunedelplan med planbestemmelser
Vi arbeider nå med et planprogram som synliggjør:
• formålet med planarbeidet
• planprosessen med frister og hvem som deltar
• opplegget for medvirkning av spesielt grupper som
antas å bli betydelig berørt
• hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger

Hvilke arealer som skal benyttes, er fastlagt gjennom
vedtatt reguleringsplan. Denne prosessen kalles grunnerverv.
Vegvesenet planlegger å starte grunnerverv på riksveg 4
Roa - Gran grense etter sommerferien i år. I den forbindelse kommer det en invitasjon til et felles informasjonsmøte for de som må avstå grunn og rettigheter til
tiltaket.
I møtet gir vi en orientering om gjennomføring og
fremdriften av prosjektet. Videre informerer vi om den
praktiske og formelle gjennomføringen av grunnervervet.
Etter et slikt informasjonsmøte legger vi opp til befaringer av hver enkelt eiendom, hvor grunneier og vegvesenets representant går igjennom inngrepet og starter
forhandlinger om grunn og rettigheter.

Forslag til kommunedelplan skal være ferdig i oktober
2011, deretter skal den behandles kommunalt. Målet er
vedtatt kommunedelplan innen juli 2012, da rullering av
Nasjonal Transportplan 2014-2023 begynner.

Har du spørsmål om ny rv. 4 Hadeland?
Prosjektleder: Anne Brit Moen
Tlf: 61137250 eller 91699221
e-post: anne-brit.moen@vegvesen.no
Grunnerverv: Hans Martin Scharning
Tlf: 240 58 219 eller 954 62 277
e-post: hans.scharning@vegvesen.no

Bompenger
Alle prosjekter skal delfinan
sieres med
bompenger. Byggestart kan
ikke skje
før en bompengeproposisjon
er vedtatt
i Stortinget. Alle bomsaker
skal godkjennes i kommunestyrene.
Etter kommunal behandling blir det
sendt videre
til Fylkestinget, Vegdirektorat
et og Samferdselsdepartementet før
godkjenning
i Stortinget.

Planer som legges ut til høring blir annonsert.
Alle planer blir lagt ut på vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland

vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland

grafisk.senter@vegvesen.no - 0284-11

I november i fjor ble det gjennomført et idéseminar
med deltakelse fra interessegrupper og politikere for å
diskutere den nye riksvegen. Oppgavene med å forbedre
eksisterende linjer ga gode innspill som vil bli tatt med
i den videre prosessen. Statens vegvesen har utarbeidet
en silingsrapport der vi anbefaler hvilke alternativer
som bør konsekvensutredes. Denne rapporten skal også
behandles i kommunestyret.

Grunnerverv
Når et vegprosjekt skal gjennomføres, må vegvesenet
skaffe rettighet til de arealer som blir permanent eller
midlertidig beslaglagt til byggingen eller utvidelsen av
vegen.

