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FORORD 

Forslag til detaljreguleringsplan for Fv. 2300 Roalinna: Fortau Kildalkrysset-Roa stasjon er utarbeidet av Statens 

vegvesen i samarbeid med Lunner kommune, og med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7. Statens 

vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak. Planen er en 

konkretisering av områderegulering for Roa (ikrafttredelsesdato 08.03.2022). 

De planlagte tiltakene på strekningen inngår i prosjektet Rv. 4 Roa-Gran grense, og gjennomføres som en del av 

dette prosjektet. Vegen vil forbli fylkesveg etter ferdigstillelse av tiltakene. Viken fylkeskommune vil da være 

vegeier og ha ansvaret for forvaltning og drift. 

Som oppfølgende arbeid til områderegulering har Statens vegvesen varslet oppstart av regulering av denne 

detaljreguleringen. Bakgrunnen for planarbeidet er at eksisterende vegutforming ikke er gunstig, verken med 

tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet. 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i avisa Hadeland den 

23.02.2022. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig sendt ut til offentlige instanser, 

grunneiere og andre berørte. 

Planområdet ble varslet utvidet 30.06.2022 som en følge av arbeid med teknisk plan, der nye løsninger for 
adkomst til boliger ble vurdert. 

Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av:  

• Plankart  

• Reguleringsbestemmelser  

• Planbeskrivelse  

• ROS‐analyse  

 

Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen  

• Teknisk plan (B-, C‐, F-, G- og IN-tegninger). 

 

Varslingsdokumenter og merknadsbehandling  

• Innspill- og merknadsbehandling for varsel om oppstart og offentlig høring  

• Annonser, kunngjøringer etc. 

 

Forslag til detaljreguleringen legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-

10. Høringsfristen vil være 20.11.2022 og skal å ta høyde for innspill hos private, regionale myndigheter og gi 

mulighet for besvarelse på oppklarende spørsmål fra berørte parter.  

På bakgrunn av uttalelsene som vil foreligge etter høring og offentlig ettersyn, vil Statens vegvesen som 

tiltakshaver vurdere om det skal gjøres mindre endringer i plandokumentene. Forklaring av endringene, og 

bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av plandokumentene og merknadsbehandlingen.  
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Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig på Statens 

vegvesens nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/ og på Lunner kommune 

sin hjemmeside: https://www.lunner.kommune.no/hoeringer.301937.no.html 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, jf forskrift om byggesak §4-3 bokstav a, er 

unntatt plikt om byggesøknad. Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne saksframstillingen 

og plandokumentene med vedlagte tegninger. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke 

være påkrevd. 

Statens vegvesen, avdeling utbyggingsområde sørøst er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet har vært 

Cassandra Mood Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

Eventuelle spørsmål som gjelder detaljreguleringsplanen rettes til: 

Statens vegvesen 

ved Cassandra Mood Hummel 

e-post: Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no  

Tlf: 94204449 

 

SAMMENDRAG 

Denne detaljreguleringen inngår i prosjektet Rv. 4 Roa-Gran grense og gjennomføres som en del av 

dette prosjektet. Viken fylkeskommune vil være vegeier, og ha ansvaret for drift og vedlikehold. 

Gjennomføring av planforslag med nytt fortau langs Roalinna vil bedre forholdene for gående langs 

dagens veg.  

Planen omfatter arealer som er regulert i områderegulering for Roa.  

Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Ferdigbehandlet reguleringsplan 

legges så fram for kommunestyret i Lunner til vedtak. I merknadsbehandlingen framgår det hvordan 

innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken 

betydning disse er tillagt. 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/
https://www.lunner.kommune.no/hoeringer.301937.no.html
mailto:Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
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INNLEDNING 
 

BAKGRUNN 

Bakgrunnen for planarbeidet er at dagens Roalinna på strekningen mellom Kildalbygget og Roa stasjon ikke har 

tilfredsstillende vegstandard, verken med tanke på trafikkavvikling eller trafikksikkerhet. Det er derfor ønskelig 

at det nå reguleres en ny kryssløsning ved Nordliagutua og sammenhengende gangforbindelse mellom sentrum 

og stasjonen. 

 

Figur 1: Oversiktstegning med varslet planavgrensning. Endelig planavgrensning er vist på plankartet. 

MÅLSETTING MED PLANFORSLAGET 

Reguleringsplanarbeidet har følgende målsetninger: 

▪ Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper 

▪ Forbedre forholdene for trafikkavvikling i forhold til dagens eksiterende situasjon, blant annet ved å bedre 

tilbudet for gående mellom Kildalkrysset og Nordliagutua / Blåsbortvegen og Roa stasjon 

▪ Gjør det lettere å ta seg fram som myk trafikant på Roa 

▪ Løser problemer med buss-stopp og uoversiktlige avkjørsler 

▪ Forbedrer trafikksikkerheten 

Det planlegges for å bidra til å forbedre tilbudet for gående langs Roalinna, og øke attraktiviteten for de myke 

trafikantene langs strekningen. Det etableres et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa stasjon, 

dette vil bedre tilretteleggingen, og gjøre det lettere og tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 
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skal også bidra til at de kjørende får mer fokus på behovene til myke trafikanter, noe som kan føre til redusert 

fart og et tryggere trafikkmiljø. 

Detaljreguleringen vil bygge oppunder målsetninger og strategier gitt i kommuneplanens samfunnsdel (2013-

2024), hvor det legges søkelys på å videreutvikle Roa som tettsted, blant annet via å gjøre tettstedene mer 

trygge og attraktive – både som bosted, for etablering og videreføring av næring, via attraktive offentlige 

uterom, etablert infrastruktur og som sted for folk å ferdes i. 

 

Figur 2: Dagens situasjon, rød linje viser berørte eksisterende veger. Merk at ikke sideveger er medtatt i sin helhet 
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PLANPROSESSEN 
 

SAKSGANG OG FRAMDRIFT 

Planforslaget fremmes iht. plan- og bygningsloven § 3-7 etter avtale med Lunner kommune. Dette 

innebærer at Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle 

innkomne merknader.  

Planforslaget består av følgende deler:  

• Plankart 

• Reguleringsbestemmelser   

• Planbeskrivelse   

• ROS‐analyse  

Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen 

• Teknisk plan (B-, C‐, F-, G- og IN-tegninger)   

Varslingsdokumenter og merknadsbehandling  

• Innspill- og merknadsbehandling for varsel om oppstart og offentlig ettersyn 

• Annonser, kunngjøringer etc. 

Den formelle, antatte reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:  

PLANPROSESS DATO/TIDSROM 

   Formell henvendelse fra Statens vegvesen til Lunner kommune 31.01.2022 

Ordinært oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Lunner kommune  09.03.2022 

Innsending av planinitiativ av Statens vegvesen 13.03.2022 

Vurdering av innsendt planinitiativ, Lunner kommune 17.03.2022 

Kunngjøring og varsling av planoppstart  01.04.2022 

Åpent informasjonsmøte  06.04.2022 

Varslet utvidelse av planområde 30.06.2022 

Arbeidsperiode – utredninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag Apr.-sept. 2022 

Høring og offentlig ettersyn Sept.-nov. 2022 
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Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag Nov.-des. 2022  

Oversending av planforslag til kommunen Des. 2022 

Kommunal behandling Januar 2023 

Klagefrist Første kvartal 2023 

Rettsgyldig plan Første kvartal 2023 

 

Viken fylkeskommune være vegeier og ha ansvaret for forvaltning og drift etter endt byggefase.  

Prosjektet er i hovedsak finansiert som en del av Statens vegvesen sitt rv.4 prosjektet, Roa-Gran grense. 

Viken Fylkeskommune vil bidra til å finansiere kryssområdene Hadelandsvegen/fv. 2300 og 

fv.2300/Nordliagutua. 
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PLANOMRÅDETS UTSTREKNING 

Planområdet ligger på Roa. I nord avgrenses planen ved fv. 2300 og i sør ved Roa stasjon. Krysset 

ved Nordliagutua er inkludert. Planområdets beliggenhet sett i en større geografisk sammenheng 

vises i kartet under og er markert med sirkel. 

Plankartet definerer planområdets utstrekning, hvilke eiendommer (gnr./bnr.) som omfattes av 

planforslaget og hvordan detaljreguleringen forholder seg og grenser til eksisterende 

områderegulering.  

 

Figur 3 Planområdet plassering sett i en større geografisk sammenheng 
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TILTAKETS FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING  

Formålet med forskrift om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 

planer eller tiltak kan gjennomføres.  

Denne reguleringsplanen legger til rette for en oppgradering av en eksisterende veg. Statens vegvesen 

har som tiltakshaver gjennomgått forskriftens oppfangingskriterier og finner ikke at denne 

reguleringsplanen omfattes av forskriften. Lunner kommune har deretter som ansvarlig myndighet 

etter forskriften konkludert med at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om 

konsekvensutredning sitt virkeområde, ettersom tiltakets funksjoner er en videreføring av gjeldende 

områderegulering for området og dermed i tråd med eksisterende reguleringsplan. 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID  

Tidligere Statens vegvesen ved Region øst la i samarbeid med Lunner og Gran kommuner fram forslag til 

reguleringsplan for ny riksveg 4 på strekningen fra Roa til Gran grense i perioden 01.07 til 01.09.2014. 

Kommunestyret vedtok detaljregulering for rv.4 Roa-Gran grense i møtet 19.02.2015. En forutsetning for 

vedtaket var at Statens vegvesen skulle bidra med 60 millioner kroner til trafikksikkerhets- og miljøtiltak 

på avlastet vegnett, kalt sidevegsmidler og at Lunner kommune skulle få prioritere bruken av 

sidevegsmidlene. 

Kommunestyret fattet videre vedtak om at Statens vegvesen skulle utarbeide og gjennomføre 

detaljregulering for tiltakene (tiltakene). Lunner kommune ønsket at trafikksikkerhetstiltak langs Roalinna 

(Hadelandsvegen til Roa stasjon) skulle være et «hovedprioritets»-sidevegstiltak. Lunner kommune har 

derfor bedt Statens vegvesen fremme detaljregulering med påfølgende gjennomføring av tiltaket.  

Varselet om at planarbeidet ble startet opp og kunngjort etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8, den 

23.03.2022 og ble i henhold til gjeldende lovverk sendt ut til direkte berørte offentlige organer, registrerte 

grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer og gjenboere.  

Planen med henvisning til tilhørende plandokumenter ble i tillegg kunngjort i lokalavis, på Lunner 

kommunes hjemmesider og på Statens vegvesens prosjektsider. Varslingsmaterialet la grunnlag for at 

berørte og andre med interesse for planen skal kunne få uttale seg om planen. Fristen for medvirkning, via 

innspill og merknader, var jf. plan- og bygningsloven fire uker. 

For å etablere en felles forståelse mellom berørte parter, kommune og forslagsstiller, samt sikre 

forutsetningene for det videre planarbeidet, ble det avholdet et åpent informasjonsmøte for å redegjøre 

for planens omfang og hovedintensjon 06.04.2022. Informasjonsmøtet skulle fremme og sikre 

medvirkning og samarbeid, og forhindre at SVV som forslagsstiller legger ned ressurser i planarbeid som 

ikke kan føre frem til vedtak. Møtet skal også bidra til å oppnå forutsigbarhet og redusere faren for at 

uavklarte eller uforutsette forhold skal vanskeliggjøre eller forsinke den etterfølgende planprosessen.  

Det ble varslet utvidet planområde til relevante offentlige myndigheter og naboer 30.06.2022. Dette var 

på grunn av behov for alternativ adkomstvei til tomter som blir berørt av planlagt fortau. 
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MEDVIRKNING FRA ANDRE AKTØRER  

Riktig medvirkning tilpasset den enkelte reguleringsplanoppgaven er viktig for å sikre effektive og gode 

planprosesser. 

Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt skal kunne 

delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning er ment å 

være vesentlige elementer ved plan- og byggesaksbehandling etter loven. Dette er i samsvar med 

grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper.  

Medvirkningsarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 

medvirkning. Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, og kommunen skal påse at 

dette er oppfylt. I samråd med kommunen vil SVV også vurdere behovet for en eventuell åpen kontordag i 

anleggsperioden der grunneier, eventuelle rettighetshavere, naboer m.fl. gis anledning til å få en nærmere 

orientering og svar på spørsmål om planarbeidet og tiltaket.    

I høringsperioden er representant for Statens vegvesen tilgjengelig for spørsmål. 

Planforslaget har blitt sett i sammenheng med gjeldende kommuneplan for Lunner og områderegulering for 

Roa. 
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OVERORDNEDE FØRINGER, PLANSTATUS  

Det skal ivaretas mange ulike hensyn i reguleringsplanleggingen. Det har under utarbeidelsen av denne 

detaljreguleringen vært vesentlig at virkninger for relevante tema er godt nok belyst. Det er også viktig at 

temaet blir ivaretatt ved gjennomføringen av planen. De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen 

i plan- og bygningsloven § 1-1, og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen.  

I tillegg er det flere hensyn og disse kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og 

bestemmelser og i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I tillegg kommer mange 

særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging. Det gis en redegjørelse for disse føringene og 

relevansen dette har for dette planforslaget under.  

NASJONALE FØRINGER 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023) ligger til grunn for planforslaget. 

Dette innebærer at planene er oppdatert iht. lovverk og møter fremtidens behov, bl.a. for bærekraftig areal- 

og transportutvikling.  

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging i medhold av plan- og 

bygningsloven § 6-1. Hensikten er å tydeliggjøre nasjonale prioriteringer, gjøre planleggingen mer målrettet 

og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt gjennom kommunal planlegging. 

Det er gitt nasjonale forventninger innenfor temaene klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og 

infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og 

oppvekstmiljø. 

RELEVANS FOR PLANFORSLAGET: Prosjektet bidrar til tettstedsutvikling og opprusting av miljøkvaliteter, og 

vil i tillegg være et trafikksikkerhetstiltak. 

 

STATLIGE RETNINGSLINJER  

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 

De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at arealbruk og 

transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektive ressursutnyttelse med 

miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Tiltaket legger opp til å styrke lokalsamfunnet og bomiljø, trafikksikkerhet og 

effektiv trafikkavvikling. 

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene tar sikte på at 

barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø (Miljødepartementet 1995). På 

kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i planprosesser og får mulighet til å uttale seg. 

Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det 

tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den grad arealer som brukes til dette går tapt, 

skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 



Side 15 av 51 

 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Veganlegget berører ingen arealer som i dag brukes til lek og opphold av barn 

og unge. Bedre gang- og sykkelforbindelser med fortau vil gi området bedret trafikksikkerhet. 

RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING  

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder gjelder anbefalte grenseverdier i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021). 

Støyretningslinjen har anbefalte utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger, sykehus/pleieinstitusjoner, 

skoler og barnehager. Grensene er forskjellige avhengig av hvilken type kilde som lager støyen. Retningslinjen 

anbefaler også at det stilles krav til innendørs støy som følger grenseverdiene i Norsk standard 

Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør i henhold til Klima og 

forurensningsdirektoratet (KLIF) veiledning TA-2115 vedta juridisk bindende støygrenser for nye anlegg ved å 

nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i planen. Støyretningslinjen deler de områdene som har støy over 

anbefalte grenseverdier inn i to soner, gul og rød sone. For disse sonene er det gitt retningslinjer for anbefalt 

arealbruk. I rød sone skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse unngås. Den gule sonen er en 

vurderingssone, hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med 

avbøtende tiltak. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Vegtrafikkstøy, som en del av plan- og prosjekteringsarbeidet, er innledende 

vurdert Jf. retningslinje for behandling av støy – T-1442 (2021) står det at mindre tiltak som ikke omfattes av 

punktliste (i kap 5.2.2 i T-1442) og som ikke øker støynivået, eksempelvis gang- og sykkelveier, er det ikke 

nødvendig å gjøre avbøtende tiltak.   

STATLIG RETNINGSLINJE FOR KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING 

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: En ny sammenhengende gang- og sykkeltrase mellom Kildalbygget og Roa 

stasjon, vil kunne bidra til at flere benytter sykkel som transportmiddel.  

DEN EUROPEISKE LANDSKAPSKONVENSJON 

Den europeiske landskapskonvensjonen setter fokus på verdiene i landskapet. Hovedintensjonen med 

konvensjonen er å styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Konvensjonen gir 

føringer for planlegging og forvaltning av landskapet. Hovedmålet er å sikre representative og sjeldne nasjonale 

landskapstyper, verne og pleie stedskarakter og identitet, samt å unngå å forringe rikdommer og mangfoldet av 

landskapstyper i Europa. Norge har gjennom denne konvensjonen forpliktet seg til å gjennomføre konkrete 

tiltak som skal bidra til å styrke innbyggernes livskvalitet og helse, og samtidig fremme bærekraftige og 

attraktive lokalsamfunn. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: I arbeidet med planen legges det vekt på landskapstilpasning og å 

opprettholde sammenhengende landskapsrom og landskapskvaliteter. Tiltakene ses i sammenheng med 

områdereguleringen for Roa og vil dermed inngå som en del av et større landskapsrom. 
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AKTUELT LOVVERK 

FORURENSNINGSLOVEN  

Forurensningsloven stiller krav om at forurensning skal unngås og begrenses i størst mulig grad. Den som 

forurenser har plikt til å rydde opp etter seg eller iverksette avbøtende tiltak. I henhold til forurensningslovens 

§ 7 må ingen gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, med mindre det er tillatt 

gjennom forskrifter til loven eller eget konsesjonsvedtak etter lovens § 11. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Det vil bli gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidet en 

tiltaksplan i henhold til kravene i forurensingsforskriftens kapitel 2 dersom tiltakene vil innebære fare for 

spredning av forurensede sedimenter. Tillatelse til tiltaket vil da bli søkt om til Statsforvalteren i samråd med 

Lunner kommune. 

KULTURMINNELOVEN 

Kulturminneloven setter krav om at utbygger har plikt til å undersøke om planene berører fredete 

kulturminner. I praksis betyr dette at utbygger pålegges å betale for kartlegginger og de undersøkelsene som 

kulturminneforvaltningen ønsker å gjennomføre. I henhold til loven kan det nedlegges forbud mot tiltak som 

får vesentlige følger for kulturminner eller kulturmiljøer. I situasjoner der det er aktuelt med utgravninger av 

lokaliteter før eventuell frigivelse, plikter utbygger å betale for dette arbeidet. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Det er ingen kjente registrerte kulturminner innenfor planområdet. 

Bestemmelse om varslingsplikt ved funn innarbeides i planbestemmelser. Eksisterende kulturmiljø berøres ikke 

spesielt. 

LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN (VANNRESSURSLOVEN) 

Etter § 8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for 

allmenne interesser (herunder økt flomfare), uten tillatelse. Lovens § 11 krever at det skal opprettholdes et 

naturlig belte med kantvegetasjon langs bredden av vassdrag. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Planforslaget skal ikke føre til en forverring i vannkvaliteten i området med 

skade for økosystemene lokalt. 

VEGLOVEN 

Planleggingen og planbehandlingen av ny veg skjer etter plan- og bygningsloven. Vegloven kommer imidlertid 

til anvendelse ved bygging og driftig av veger, og byggegrense for dagens fv. 2300 er fastsatt i henhold til 

veglovens bestemmelser (15m). I formålsparagrafen heter det at det er en overordnet målsetning å skape trygg 

og god avvikling av trafikken. Videre skal det tas hensyn til naboene til vegen, miljøet og andre 

samfunnsinteresser. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Byggegrense er regulert i eksisterende plan.  

NATURMANGFOLDLOVEN 

Lov om biologisk mangfold setter krav om at konsekvenser for naturgrunnlag og biologisk mangfold skal 

vurderes. Kunnskapsgrunnlaget ansees å være godt og tilstrekkelig for å fatte planvedtak. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET: Forholdet til naturmangfoldloven er beskrevet under kapittelet vedrørende 

naturmiljø. 
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REGIONALE PLANER OG MÅL  

FYLKES- OG FYLKESDELPLANER 

Det er ingen relevante vedtatte regionale planer for området. 

KOMMUNALE PLANER 

Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner er juridisk bindende for 

arealbruk. Endringer i forhold til vedtatt arealbruk krever dispensasjon fra plan eller vedtak av ny plan. 

Den enkelte kommune kan også ha sektorplaner med politisk vedtatte målsetninger som ikke er juridiske 

bindende, men som tiltakshaveren likevel bør forholde seg til. 

Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en samfunnsdel.  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LUNNER 2013-2024 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som 

bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen 

bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som 

ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper 

og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 

arealdelen. Dette for at det kan forenkle utarbeidelsen av mer 

detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i 

tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.  

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for 

vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer 

detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i 

tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Arealdelen 

består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og 

utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. 

I dette tilfellet gjelder områderegulering for Roa foran 

kommuneplanen. 

 

 

 

  

Figur 4 Utsnitt av kommuneplan for Lunner. 
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KOMMUNEDELPLANER 

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset 

tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der 

tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.  

Det er ikke relevante kommunedelplaner. 

LANDBRUKSPLAN FOR HADELAND 2018 - 2022 

Landbruksplan for Hadeland er vedtatt for perioden 2018 - 2022. Planens visjon er at 

Hadeland i 2040 skal ha: 

• Et offensivt og variert landbruk med økt produksjon og verdiskaping 

• Et levende og vakkert kulturlandskap 

• Et landbruk på lag med miljøet 

Med dette menes at Hadeland skal ha ei ambisiøs og aktiv landbruksnæring, med høyere produksjon og 

verdiskaping på alle felt. Landbruket skal ha mangfoldig produksjon og variert bruksstruktur. 

Kulturlandskapet skal forvaltes slik at det også i framtida er Hadelands felles stolthet og en attraksjon i 

regionen. Landbruket skal være bevisst sitt samfunnsansvar, og all produksjon og forvaltning skal være basert 

på tilgjengelige lokale ressurser og norske fôrråvarer. Økt produksjon skal være bærekraftig – på lag med 

miljøet. 

REGULERINGSPLANER 
  

OMRÅDEREGULERING ROA 

I planen er det avsatt arealer til fortau og gang- og 

sykkelveg. Dette er ikke prosjektert. I planen er det også 

regulert byggegrenser, hensynssone for flom, gul 

støysone, bevaring kulturmiljø, hensynssone for mulig 

forurenset grunn og #3 Trafikkregulerende tiltak og 

parkeringsbestemmelser: Tillatt med fortau i forlengelse 

av Roalinna. 

RELEVANS FOR PLANARBEIDET 

Planen er relevant som overordnet styring av 

arealbruken. Aktuelle formål og bestemmelser 

videreføres i denne reguleringsplanen. 

Figur 5: Områderegulering for Roa med varslet planavgrensning 

markert 
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EKSISTERENDE SITUASJON 

BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

Roa er et tettsted med ca. 1000 innbyggere. Roa ligger nord i Lunner kommune og er kommunesentrum for de 

ca. 9000 innbyggerne i Lunner kommune. Kommunen ligger nord i Viken fylke og er et naturlig krysningspunkt 

for hovedvegnettet mellom Gardermoen, Hønefoss, Oslo og Gjøvik. Roa betjenes også av Gjøvikbanen, og har 

en historie som jernbaneknutepunkt fra tida da Bergensbanen også gikk via Roa. Navnet Roa kommer av det 

norrøne ró, krok, vrå. Tettstedet Roa ligger nede i en slak dal, Viggadalen, omgitt av et mykt bølgende landskap 

preget av jorder og skogsområder.  

I 1909 åpnet Roa stasjon og knyttet Roa tettere mot resten av landet. Jernbanen la grunnlag for økt handel og 

for turisme. Stasjonsbygningen inneholdt opprinnelig en restaurant og tett ved stasjonen ble det bygget hotell. 

I 1911 ble det bygd forbindelsesveg mellom Kristiania-chausseen, nå Riksveg 4 og Roa stasjon fra Kildal. Langs 

forbindelsesvegen og i området mellom Sand og Roa kom det etter hvert butikker, tannlege, politi, skole, 

bibliotek, rådhus, legekontor, bedehus, brannstasjon, bilverksteder og annen småindustri. Den store 

tettstedsutbyggingen foregikk i perioden etter 1960, hvor eneboligområdene nord for Roalinna og på 

Bjøraltbråten ble bygget ut. 

Fremkommeligheten på veg i planområdet er stedvis dårlig. Vegstrekningen er på deler av strekningen smal og 

svingete, og har mange uoversiktlige avkjørsler. Roalinna går i en bue fra og til Hadelandsvegen via Roa stasjon. 

Strekningen fra Kildalkrysset og til Roa stasjon er fylkesveg med en ÅDT på litt over 700. Det mangler løsning for 

gående og syklende langs Roalinna. 

Roa bærer i dag preg av en utvikling på de kjørende sine premisser, med store arealer avsatt til parkering. Roa 

omkranses av Riksveg 4 og jernbanen i øst og vest. Hadelandsvegen og Roalinna er de viktigste ferdselsårene 

internt. Disse er i all hovedsak tilrettelagt for bil og domineres også av biltrafikk. Til sammen gjør dette at Roa 

preges av ulike barrierer som til en viss grad isolerer stedet og begrenser tilgjengeligheten til marka og det 

store kulturlandskapet på Hadeland. Planen vil tilrettelegge i større grad for myke trafikanter, og med dette 

bidra til et tryggere trafikkmiljø i området, samt kunne tilrettelegge bedre for de miljømessige kvalitetene. 

Roalinna og Kildalskrysset er begge et resultat av at jernbanen ble etablert med Roa som stoppested. 

Forbindelsen fra Kildal og opp til togstasjonen er viktig. Vegen vil med denne detaljreguleringen gi et betraktelig 

større potensiale for å være en godt tilrettelagt forbindelse med opparbeidet gang- og sykkelveg mellom Roa-

sentrum og togstasjonen. 

Det er tre områder på Roa som kan minne om et sentrum, to av disse områdene vil inngå i denne planen. 

Områdene er ved Kildal og langs Roalinna. Roalinna har etter at jernbanen ble etablert, vært en viktig del av 

Roa som handelsgate, og er derfor å anse som en del av et viktig kulturmiljø. I enden av Roalinna ligger 

Kildalbygget. Kildalbygget var tidligere en dagligvareforretning, og hadde en sentral plassering i krysset hvor 

forbindelsen opp til togstasjonen møter hovedvegen gjennom Roa. I dette området er det i dag en blanding av 

bilbutikker, pizzarestaurant og kommunal tjenesteyting. Det gamle Kildalbygget og samvirkelagsbygget, og 

byggenes plassering, minner i dag om en tid hvor det var butikkdrift og større aktivitet i området.  

Vigga er hovedelven gjennom Roa, og går igjennom flere områder som blir ansett som viktige. Elven har 

potensial til å bli et viktig rekreasjons og friluftsområde i Roa.  

I planbeskrivelsen for områdereguleringsplanen for Roa står følgende: Roalinna fra Hadelandsvegen ved 

Kildalkrysset og opp til togstasjonen er viktig for gående og syklende, men mangler tilbud for myke trafikanter. 



Side 20 av 51 

 

Planforslaget innehar gang-/sykkelveg/fortau på denne strekningen. Dette følges opp i dette foreliggende 

planforslaget. 

LANDSKAPSBILDE OG STEDETS KARAKTER  

Typisk for Hadelandskommunene er småskala-landskapet, oppdelt i mindre teiger. Rundt det åpne 

jordbrukslandskapet er skogkledde åser og fjell, bygd opp av grunnfjell.  

Et av de viktige særtrekkene ved dagens veger gjennom Lunner er at de har et tydelig grønt preg av plantet og 

vill vegetasjon. Disse innslagene av grønnstruktur er en viktig kvalitet av betydning både for de som ferdes 

langs vegen, beboerne og for trafikantenes opplevelse. Det vil som en forlengelse av dette i stor grad bli 

vektlagt og tilrettelagt for hvordan omgivelsene oppleves i den menneskelige skalaen og for de myke 

trafikantene, samt hvordan Roalinna vil oppleves som nære omgivelser for dem som er naboer til vegen.  

Roa er preget av mye grønt, i hager, langs Vigga og Bjønnbekken og kulturlandskapet rundt. Tilgang på natur og 

større friluftsområder er likevel utfordrende, med jernbanen, store veger og jordbruksarealer som barrierer 

rundt tettstedet. Vegetasjonen langs elva Vigga oppfattes av mange som et villnis, selv om det kan fungere som 

et rikt naturmiljø. Bjønnbekken har skapt en ravinedal med bratte skogkledde bakker. Denne har et stinett og 

fungerer som en liten naturpark på Roa. 

De fleste boligene på Roa ligger i det nordøstvendte skrånende terrenget sør for Hadelandsvegen. Bebyggelsen 

langs Hadelandsvegen er preget av handels -og næringsbebyggelse, offentlige institusjoner og noen boliger.  

I tillegg innehar Lunner som kommune gode kvaliteter for nærmiljø/friluftsliv, både gjennom tilknyttingen til 

Randsfjorden, marka og via moene. Dette er viktige rekreasjonsområder for både lokalbefolkningen og 

tilreisende, sommer som vinter. Detaljreguleringen vil være med på å bedre forbindelse til disse områdene, 

ettersom et av tiltakene for planen er etableres og knytte et stykkevis og oppdelt gang- og sykkelvegnett 

sammen. 

Selve planområdet inneholder i dag ingen anlegg, turstier eller annen spesiell tilrettelegging for friluftsliv eller 

aktiviteter i nærmiljøet. Nærmeste rekreasjonsområde er nevnt i avsnittet over. Det vil for beboere i 

nærområdet, og for de som ferdes langs/i planområdet, være viktig at planområdet knyttes og bindes sammen 

med rekreasjonsområdene og de grønne nærområdene. Dette vil bidra til å gi positive kvaliteter for 

totalopplevelsen av Roa. 

 

EIENDOMSFORHOLD 

Planen vil direkte berøre eiendommer langs Roalinna, se plankart. Flere steder på strekningen vil fortau og 

nødvendig sideareal beslaglegge eiendommer.  
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TRAFIKKSITUASJONEN 

DAGENS TRAFIKKSITUASJON 

 

Figur 6 Trafikktall vist som ÅDT på delstrekninger. ÅDT gjennomsnittlig antall kjøretøy/døgn 

Fartsgrensen er i dag 40 km/t på Roalinna og Hadelandsvegen gjennom planområdet. Det er 

opphøyd sideareal for fotgjengere på broa over Vigga, men for øvrig er det ikke sammenhengende 

nettverk for gående og syklende langs Roalinna. Det er fortau langs nordsiden av Hadelandsvegen 

(Fv. 2300). 

I områdereguleringsplanen er det beskrevet at Roalinna fra Hadelandsvegen ved Kildalkrysset og 

opp til togstasjonen er viktig for gående og syklende, men mangler tilbud for myke trafikanter. 

Planforslaget innehar gang-/sykkelveg/fortau på denne strekningen. Anbefalt fartsgrense for 

strekningen er i områdereguleringen satt til 30 km/t. Dagens fartsgrense er 40 km/t på strekningen 

med unntak av stasjonsområdet som har 30 km/t. 

  

ÅDT=3020 (år 2021, skjønn) 

ÅDT=9500 (år 2021, skjønn) 

ÅDT=1620 (år 2021, skjønn) 

ÅDT=700 (år 2021, skjønn) 
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TRAFIKKULYKKER 

Før 1995 er det registrert 5 trafikkulykker i vegkart innenfor planområdet, alle i nærheten av 

sentrum. Siden 1995 er det ikke registrerte trafikkulykker.  

 

Figur 7: Oversikt over trafikkulykker markert grønt. 

KOLLEKTIVTRAFIKK 

DAGENS SITUASJON 

Kollektivtransporten på Lunner består hovedsakelig av busstilbud og via jernbanen. Fra Roa til 

Gardemoen går det både ekspressbuss og tog, som gjør at det er god forbindelse mellom Roa og 

flyplassen. Lokalbusstilbudet har forholdsvis få avganger og er tilpasset skolestart og skoleslutt på 

de ulike barne- og ungdomsskolene på Roa, samt videregående skole på Hadeland (Gran 

kommune) og Hønefoss. Det er bussoperatøren Brakar som kjører de lokale bussrutene mellom 

Roa, Lunner og Hønefoss/Ringeriksregionen. Dagens rutetilbud er forholdsvis lavfrekvente, og de 

fleste rutene har kun timesavganger på dagtid. 

 

  



Side 23 av 51 

 

BUSSTOPP LANGS TRASSEN 

Registrerte busstoppe i EnTur.no sin database vises under. 

 

Figur 8: Kartutsnitt som viser dagens busstopp langs vegtrassen. Busstoppet registrert i Roalinna ser ut til å være etablert 

ved sedvane. Den eksisterende busslommen i Hadelandsvegen vest for Roalinna er lat inn her, men er ikke vist EnTur.no sin 

kartbase på nett. 

I tillegg til disse er det to busstopp langs Hadelandsvegen i umiddelbar nærhet til planområdet som vises under. 

 

Figur 9: Bilde som viser dagens busstopp langs vegtraseen vestgående langs Hadelandsvegen. (Google maps) 

 

Figur 10: Bilde som viser den eksisterende busslommen østgående langs Hadelandsvegen. 
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GRUNNFORHOLD 

BERGGRUNN 

Grunnundersøkelser ble utført 25.-27.05.2022. Antatt berg er påtruffet i 1,7 – ca. 5,0 meters dybde. 

Løsmassene består i hovedsak av sandig siltig grusig materiale, med noen innslag av leire, særlig gjelder dette i 

området ved profil 0- 50. Løsmassene har middels til høy sondérmotstand. Det er benyttet spyling og/eller slag 

enkelte steder for å trenge gjennom massene. Det er registrert organisk materiale (humus) i alle prøvene.  

Det ble i 2013 utført grunnundersøkelser i forbindelse med oppgradering av Kildal bru. Resultatene fra 

undersøkelsene er gjengitt i rapport nr. 2013080833-3. Undersøkelsene er gjort i forbindelse med 

pelefundamentering av ny bru. Grunnforholdene er oppgitt å bestå av sand og grusmasser over berg. Dybden 

til berg varierer mellom 4 – 4,6 meter. 

LØSMASSER 

I følge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) består grunnen i planområdet hovedsakelig av 

tykk moreneavsetning, i tillegg til noe fluviale avsetninger og forvitringsmateriale. 

 

Figur 11: Kvartærgeologisk kart over området (NGU) 

Grunnundersøkelsene omfatter i alt 23 totalsonderinger samt opptak av 3 prøveserier (poseprøver). 

Resultatene er vist i vedlegg til geoteknisk datarapport (05.07.2022) 

Det vurderes til å være et godt samsvar mellom opplysningene i NGU sitt løsmassekart og resultatene av 

utførte grunnundersøkelser. Eneste kritiske masser som pr. nå er påvist i planområdet med tanke på de 

planlagte tiltakene er forekomsten av leire rundt dagens kulvert. Planområdet ligger over marin grense. 
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Med tanke på finstoffinnholdet til massene i området anbefales det å dimensjonere veg for masser i med 

utgangspunkt i telefarlighetsklasse T3-T4. 

FORURENSET GRUNN 

Innenfor planområdet er det to områder med hensynssone H390 (annen fare, mulig forurenset grunn) fra 

områdereguleringsplanen for Roa. Bestemmelsene sier at Før det gis tillatelse til tiltak innenfor eiendommer 

innafor hensynssone fare for forurenset grunn (H390) skal det gjøres grunnundersøkelser for å avdekke evt. 

forurensning. Dokumentasjon sammen med eventuell tiltaksplan skal ligge til grunn for godkjenning av 

byggesøknad. 

Begge hensynssonene er lagt som følge av historisk bruk som bilverksteder. Ved graving og/eller tildekking av 

arealer i områder med mistanke om forurensning i grunnen skal det gjennomføres undersøkelser slik at 

gravingen ikke skal medføre uakseptabel helsefare. 
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FLOM 

I nordre del av planområdet er det område NVE har vist som aktsomhetsområde for flom, se under. 

Området gjelder aktsomhetssone fra Vigga. 

 

Figur 12 - Utsnitt fra NVE sitt aktsomhetskart for flom fra nve.no 

Det er i områdereguleringsplanen for Roa gjennomført vannlinjeberegninger og flomsonekartet kan brukes 

direkte for å identifisere hvilke områder som ikke bør bygges ut, og hvilke risikoreduserende tiltak som kan 

være aktuelt dersom utbygging ikke kan unngås. Arealet er redusert i beregningene for 

områdereguleringsplanen sammenlignet med NVEs aktsomhetsområde. 
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KULTURMINNER 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdets grenser, men to SEFRAK-registrerte bygninger 

ligger innenfor planområdet.  

1. Roalinna 29 (Drengstue, Frøisli) fra tredje kvartal av 1800-tallet. Bygningen er i dårlig stand. 

Bygningen må rives som følge av gjennomføring av planforslaget. 

2. Kildalsbygget, som har følgende beskrivelse i Riksantikvarens arkiver: Kildalsbygget ble oppført som 

landhandel i 1934 i krysset mellom Roalinna og det som den gang var Christiania-chausséen 

(Hadelandsvegen). Landhandelen var starten på en urbanisering i nedre del av Roalinna, en prosess som 

fortsatte frem til 1970-årene. Bakgrunnen var etablering av Roa jernbanestasjon i 1909, og Roalinna i 1911 

som forbindelseslinje mellom Christiania-chausséen i øst og Roa stasjon i vest.  

Huset er bygget i enkel funkisstil med leilighet for innehaver i overetasjen og butikk i første etasje. Hjørnet 

mot veikrysset er markert med karakteristisk “butikkhjørne” med tilbaketrukket inngangsparti og søyle. 

Fasaden har skiltbånd over store gatevindu i langside og deler av kortside. Bygningen har i dag behov for 

renovering. 

I 2018 ble bygningen overført fra Lunner kommune til privat initiativtaker, og det ble inngått en 

intensjonsavtale om istandsetting av bygningen. Planen er sette bygget i tilnærmet original stand med 

boliger i andre og tredje etasje, og næring, gjerne småhandel, i første etasje.  

Kildalsbygget var et sentralt samlingspunkt på Roa tidligere, og vil være viktig som historiefortellende 

element og identitetsmarkør i et fremtidig Roa. Bygningen er et kulturminne med stor lokal verdi. 

Bygningen ivaretas i planforslaget. 

 

 

Figur 13:  Roalinna 29. 
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Figur 14: Kildalsbygget 

I tillegg ligger Roalinna 39 i nær tilknytning til stasjonsområdet. Dette er et større bolighus hvor det tidligere var 

landhandel. Boligen blir ikke berørt av planforslaget annet enn at fortau planlegges nærme langs eksisterende 

veg. 

 

Figur 15: Roalinna 39 
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NATURRESSURSER 

AR5- kart er arealressurskart som viser arealressursene med vekt på produksjonsgrunnlaget 

for jord- og skogbruk. Som det fremgår av figuren under er sør- og nordenden av Roalinna 

preget av bebyggelse, mens et parti midt på strekningen omsluttes av jordbruksarealer. 

 

NATURMILJØ 

NATURTYPER 

Det er/ingen registrerte viktige naturtyper eller rødlistearter innenfor planområdet.  

Registrert fulldyrka jord på østsiden av Roalinna vil ikke berøres av planforslaget. Overflatedyrkajord og 

fulldyrka jord på vestsiden vil berøres noe av utvidelse som følge av etablering av fortau. 

VASSDRAG 

Planområdet omfatter elva Vigga som går parallelt med Hadelandsvegen. Den har sitt opphav i åsene øst for 

Grua, renner først et stykke mot vest, deretter mot nord og nordvest til Roa. Her opptar den tilløp fra Elgsjøen og 

Kalvsjøtjernet, før den renner videre mot nordvest og nord og faller ut i Jarenvatnet. 

Langs Vigga sør for Kildal-krysset (utenfor planområdet) er det registrert områder med rik sump- og 

flommarksskog (naturbase). Naturområdet har en viktig verdi. Sonen som ligger inne i naturbase er 

ikke oppdatert, og tar for seg arealer som i dag er tatt i bruk 

I forbindelse med reguleringsplanen planlegges ingen tiltak som vil påvirke Vigga. 

  

Figur 16: AR5-kart for planområdet. 
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FREMMEDE ARTER 

Det er registrert fremmedarter (svartelisten) som må håndteres under anleggsgjennomføring. De fleste artene 

er registrert ved Roa stasjon. Etter naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer er det krav til 

aktsomhet for å unngå spredning av fremmede arter, og unngå skade på biologisk mangfold.  

Innenfor planområdet er det registret de fremmede artene Vinterkarse, Alaskakornell, Rødhyll, Sibirertebusk, 

Hagelupin, Syrin, Platanlønn og Skogsskjegg i Artskart. Disse artene er alle klassifisert i kategoriene SE og HI 

(svært høy og høy) risiko. Syrin er ikke risikovurdert (NR). Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter vil bli 

beskrevet i prosjektets ytre miljøplan.  

 

Figur 17 Registreringer av fremmede arter i og rundt planområdet. Kilde Artskart (Artsdatabanken) 
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NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

BOLIGER 

Langs Roalinna ligger det boligeiendommer med hager som grenser mot planområdet. Flere av boligene har 

også avkjørsler og gårdsplasser mot Roalinna. 

FRILUFTSLIV 

Det er ikke indikasjoner på at planområdet har spesielle verdier for friluftsliv. Det er regulerte turvegtraseer i 

områdereguleringen som hensyntas. 

For å sikre innbyggerne på Roa bedre tilgjengelighet til natur og marka-områder foreslår 

områdereguleringsplanen flere tiltak for å bedre på dette. Det legges til rette med flere turveger gjennom 

grønnstruktur som i dag ikke er tilgjengelig, og det er vist muligheten for en ny undergang under 

Bergensbanen, som kan gjøre det lettere å komme seg ut i marka mot vest. I områdereguleringsplanen legges 

det til rette for et helhetlig gang- og sykkelvegsystem. Dette er med å trygge ferdselen for barn og unge på Roa 

og øke tilgjengeligheten innenfor planområdet 
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PLANFORSLAGET 

PLANFREMSTILLING 

Reguleringsplanens juridiske dokumenter består av plankart med tilhørende 

reguleringsbestemmelser.  

 

Figur 18: Utsnitt som viser planen uten fylte flater. 
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HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET 

Planforslaget regulerer areal for opparbeidelse av fortau på strekningen.  

Nye samferdselsanlegg skal oppfylle krav om universell utforming så langt det er mulig. Kravene 

gjelder dimensjonering, stigningsforhold, atkomst, belysning, orientering og belegg. Eksempler 

er taktile felt (ledelinjer etc.) for svaksynte. Belegg skal ikke være glatt, men likevel slett for god 

framkommelighet. I denne planen vil topografi og dermed stigningsforhold for eksisterende veg 

være premissgivende for utforming av fortau. 

For detaljer rundt løsningen vises det til teknisk plan.  

TILTAKENE I PLANEN 

Planforslaget omfatter: 

• Nytt fortau langs fv.2800 

• Oppgradering av krysset Roalinna x Nordliagutua 

• Bussbetjening ved Nordliagutua 

• Ny belysning 

• Nytt overvannsystem 

 

Med opparbeidelse av fortau og oppstramming av kryssområder vil vegarealene og dens 

tilgrensede eiendommer gis et estetisk løft. Mest mulig av tilgrensende, eksisterende vegetasjon 

søkes bevart. 

Plankartet er utarbeidet med utgangspunkt i vegteknisk plan som inkluderer grenser for fortau og 

sideareal. Det er regulert annen veggrunn utenfor prosjektert plassering av støttemur, og en meter 

utover prosjektert skråningsutslag. Tilpasninger gjort mot enkelte eiendommer. Det er tillagt fem 

meter midlertidig bygg- og anleggsområde utenfor arealer regulert til annen veggrunn. Det er 

grunnen til at plankartet inkluderer arealer utover permanente arealer nødvendig for fortau.  

For øvrig er det i områderegulering for Roa regulert et bredt formål til veg, som bla. inkluderte 

arealer på østsiden av Roalinna. Disse arealene er i dette planforslaget regulert tilbake til 

bebyggelsesformål og LNFR i henhold til eiendomsgrenser. 

Hensynssoner (med unntak av støysoner) er videreført fra områdereguleringen for Roa. 
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Figur 19: Plankart på terreng (Google Earth) 

VEGPROFIL OG 3D 

Statens vegvesens Håndbok N100 Veg og gateutforming 2021 er lagt til grunn for vegutformingen. Det 

planlegges for fortausbredde 2,75m inkludert kantstein.  

 

Figur 20: Normalprofil  
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Figur 21: Kildalkrysset 

 

Figur 22: Sentrum med tosidig fortau 
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Figur 23: Fortau på nordvestsiden av eksisterende veg. Viser bebyggelse som forutsettes fjernet. 

 

Figur 24: Øverste del av tiltaket. Viser bla nytt kryss i Nordliagutua, støttemurer og ny felles adkomstvei mellom bebyggelsen og jernbanen.  
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Figur 25: Siste del av strekningen før jernbanestasjonen. Viser ny felles adkomstvei til høyre. 
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BUSSBETJENING 

Det planlegges for kantstopp to steder. I Hadelandsvegen erstattes eksisterende busstopp i østgående retning 

med nytt kantstopp nærmere Kildalbygget. Det planlegges også for kantstopp ved Nordliagutua for busser til 

Roa stasjon. 

  

Figur 26: Nytt busstopp ved Kildalbygget 

 

Figur 27: Nytt busstopp ved Nordliagutua 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Den tekniske infrastrukturen ses i sammenheng med områderegulering for Roa. Forslaget for endelig plassering 

og utførelse av belysningspunkter og andre kabel- og ledningsnett, vil i samråd og koordinering med relevante 

kabeletater, kommende vegeier og Lunner kommune, vurderes og avklares nærmere i byggeplanfasen.  

Ved fotgjengeroverganger vurderes intensivbelysning og om det er behov for utliggere på lysmaster for å få 

jevnere belysning. Overflødige lys og lysmaster i det totale planområdet vurderes demontert, og vil da bli 

erstattet med ny belysning og master tilpasset det estetiske løftet for planområdet. 

Eksisterende vannveier i terrenget og langs overflater/trafikkanlegg vil utbedres som en del av dette prosjektet. 

Det vil for flere områder også gjøres utskiftninger og oppgraderinger i dagens dreneringssystem. Nærmere 

undersøkelser og valg av tekniske løsninger ved hvert tiltak må avklares i forbindelse med byggeplanen. Hensyn 
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og forhold som angår kommunens vann- og avløpsanlegg skal avklares i forbindelse med prosjekteringen. 

Ivaretakelse av samferdselsanlegg og VA-infrastruktur må koordineres mellom Lunner kommune og vegeier 

(Viken fylkeskommune). 

OVERVANN OG DRENERING 

Dimensjonering og prosjektering av nytt overvannsystem skal følge Statens Vegvesens håndbok N200 

Vegbygging.  

Det legges opp til et tradisjonelt overvannsystem, med et lukket rørsystem. Det skal være langsgående 

drensledning som tilkobles sandfang og overvannskummer. Detaljer vil utarbeides i byggeplanfasen.  

Grøfteoppbygning til kummer og rørsystem skal være iht. N200.   

Det tilstrebes å legge nye stikkrenner der eksisterende stikkrenner ligger i dag.  

 

Figur 28: Oversiktstegning for overvannshåndtering. 

  



Side 40 av 51 

 

BELYSNING 

Belysning er forutsatt utformet på en slik måte at krav til belysning er ivaretatt på en god måte. Det skal 

benyttes en enhetlig belysningsstruktur hvor det benyttes egnede armaturtyper. Det skal vektlegges å gi en 

behagelig og god belysning samferdselsarealene. Belysningen bør ikke være blendende, spesielt ikke inn i 

nærliggende boliger. Det vil vurderes om belysningen skal kunne reguleres via bruk av dimming på nattestid.  

Det benyttes forskjellige varianter av samme armatur for å dekke de forskjellige områdene som 

skal belyses. Disse områdene er grovt delt inn i følgende 4 kategorier: 

• Tosidig belysning 

• Ensidig belysning 

• Kryssområde 

• Intensivbelysning 

Detaljert prosjektering med lysberegninger og endelig plassering av belysningspunkter vil skje 

som en del av byggeplanen for prosjektet. 

 

VEGETASJON, TERRENG, ESTETIKK OG MATERIALBRUK 

Alle skråninger og grøfter vil tilsås med gress for å sikre et grønt utseende.  

Det skal velges robuste løsninger. Utformingen skal være enkel, funksjonell og driftssikker. Det bør velges 

løsninger og utforminger som knytter seg til stedets identitet. 

Fagtemaene vil også inngå i Statens vegvesens arbeid med HMS/Ytre miljø, under byggeplanleggingen. Tiltak 

for å sikre god estetisk kvalitet på det som bygges, samt avbøtende tiltak for de ulemper prosjektet medfører 

innen dette fagtema, skal konkretiseres videre i byggefasen. Utforming og materialvalg knyttet til tekniske 

anlegg og -element, skal gå fram av plan og tegninger i byggeplan. Alle inngrep som blir gjort i samband med 

veganlegget, skal vurderes opp mot omkringliggende terreng og landskapselement. O (landskapsplan)- og X 

(marksikringsplan)- tegningene skal være retningsgivende for utforming og materialvalg. 

 

ANLEGGSGJENNOMFØRING  

Byggeperioden vil startes opp etter ny Rv.4 mellom Roa og Gran (grense) er åpnet. 

Etablering av de ulike tiltakene ville kunne føre til stans i trafikken langs Roalinna. Dette vil 

vurderes næremere ved utarbeidelsen av teknisk byggeplan. Det vil da utarbeides faseplaner og 

arbeidsvarslingsplaner, som beskriver om tiltakene kan gjennomføres parallelt/langs med dagens 

vegnett eller om det vil måtte være perioder hvor man vil måtte kreve noe trafikkregulering og 

perioder med retningsdrift/ omlegginger. Planene må godkjennes (av relevante myndigheter) før 

oppstart av arbeidene. 

Det vil holdes fokus på å få etablert et sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs hele 

planstrekningen under hele byggeperioden.   
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REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER  

AREALFORMÅL 

Området foreslås regulert til følgende arealformål: 

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12‐5,1 ledd nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse 

▪ Offentlig eller privat tjenesteyting 

▪ Energianlegg 

▪ Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

▪ Bolig/forretning/kontor 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, 1.ledd nr. 2) 

▪ Veg 

▪ Fortau 

▪ Annen veggrunn - grøntareal 

▪ Trase for jernbane 

Grønnstruktur (pbl. §12-5. 1.ledd nr. 3) 

▪ Blå/grønnstruktur 

▪ Turveg 

Landbruks-, natur- og frilfutsformål samt reindrift (pbl. §12-5. 1.ledd nr. 5) 

▪ LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5, 1.ledd nr. 6) 

▪ Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

HENSYNSSONER (§ 12-6) 

Området er regulert med følgende hensynssoner, jamfør plan- og bygningslovens § 12-6: 

Sikrings- støy, - og faresone (pbl. §11-8. 3. ledd a) 

▪ Frisikt (H140) 

▪ Flomfare (H320) 

▪ Annen fare (H390) 

Sone med angitte særlige hensyn (pbl. §11-8. 3. ledd c) 

▪ Bevaring kulturmiljø (H570) 

BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-7) 

Anlegg- og riggområde, (pbl. § 12-7, 1.ledd nr. 1) 

▪ Midlertidig rigg- og anleggsområde 
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KOSTNADER OG TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING  

KOSTNADER 

Tidligere Statens vegvesen ved Region øst la i samarbeid med Lunner og Gran kommuner fram forslag til 

reguleringsplan for ny riksveg 4 på strekningen fra Roa til Gran grense i perioden 01.07 til 01.09.2014. 

Kommunestyret vedtok detaljregulering for rv.4 Roa-Gran grense i møtet 19.02.2015. En forutsetning for 

vedtaket var at Statens vegvesen skulle bidra med 60 millioner kroner til trafikksikkerhets- og miljøtiltak på 

avlastet vegnett, kalt sidevegsmidler og at Lunner kommune skulle få prioritere bruken av sidevegsmidlene. 

Kommunestyret fattet videre vedtak om at Statens vegvesen skulle utarbeide og gjennomføre detaljregulering 

for tiltakene (tiltakene). Lunner kommune ønsket at trafikksikkerhetstiltak langs Roalinna (Hadelandsvegen til 

Roa stasjon) skulle være et hovedprioritert sidevegstiltak. Lunner kommune har derfor bedt Statens vegvesen 

fremme detaljregulering med påfølgende gjennomføring av tiltaket.  

Varselet om at planarbeidet ble startet opp og kunngjort etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8, den 

23.02.2022 og ble i henhold til gjeldende lovverk sendt ut til direkte berørte offentlige organer, registrerte 

grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer og gjenboere. Adresseliste over disse ble overlevert fra 

kommunen. 

I samarbeid med Lunner kommune er det vurdert hvilke tiltak som skal prioriteres innenfor denne 

kostnadsrammen. Tiltakene er i tråd med målsetningene med reguleringsplan, og kommunestyrets vedtak. 

Eventuelle merknader til planen som hensyntas, kan medføre økte kostnader for både planforslaget og 

eventuelt også allerede vedtatt plan for avlastet veg. Det legges til grunn en kostnadsfordeling mellom 

kommune, vegeier eller andre relevante parter (ikke SVV) dersom det skal oppgraderes/fornyes ytterligere 

utover tiltak som beskrives i denne planbeskrivelsen.  

Det er vesentlig at dersom forhold som oppstår og som medfører betydelig økte kostnader vil kunne medføre 

at alle de ønskede tiltakene ikke kan gjennomføres som del av tiltakene. Likeledes kan en utvidelse av tiltakets 

omfang vise seg å være kritisk for kostnadsrammen.  

 

FREMDRIFT 

Statens vegvesen har som mål at reguleringsplanen vedtas ila. 2022, eventuelt første kvartal 2023. I perioden 

etter godkjenningsvedtak må utbyggingstiltaket detaljeres og byggeplanlegges. Byggestart er planlagt i 2024, 

forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent i tråd med målsettingen om vedtak, og at grunnervervet for 

prosjektet vil være ferdig gjennomført.  

Anslått total byggetid er ca. 1 år. Når ny Rv. 4 er åpnet for trafikk er det planlagt at arbeidene, forut for dette vil 

eventuelle forberedende arbeider gjennomføres om dette er nødvendig. 
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KONSEKVENSER  

FORHOLD TIL AVKJØRSLER 

  

 

Avkjørselspil fra områderegulering utgår. 

Avkjørsel ivaretas fra Hadelandsvegen 

Fortau opparbeides rundt Kildalbygget. 

Berører ikke bygget. 

Avkjørsel til omsorgsboliger. 

Gangforbindelse til omsorgsboligene 

ivaretas. 

Avslutning på fortau tilpasses terrasse 

og plass foran bebyggelse  

Avkjørsel stenges. 

Adkomst til tomten fra 

Mellerudgutua.  

Støttemur mot hage 

Begge avkjørsler ivaretas. 

Det reguleres ikke endringer for avkjørsler 

fra eksisterende situasjon på østsiden. 

Inkluderes areal ved nedkjøring p-kjeller 

omsorgsboliger og broa for å tilrettelegge for 

ferdsel mot elva. 
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Som følge av håndbokskrav for Statens vegvesen ved etablering av nye tiltak vil det ikke være mulig videreføre 

avkjørsler for alle eiendommer ved sørlige del av Roalinna. De eksisterende avkjørslene ville blitt for bratte, 

samt en felles samling av adkomst til eiendommene vil øke trafikksikkerheten. Det opparbeides dermed en ny 

adkomstvei (V8 i plankartet) for de berørte eiendommene.  

TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET  

Det legges opp til et nytt sammenhengende fortau langs vestsiden av Roalinna. Dette fører til en trafikksikker 

veg for gående til nærliggende busstopp og andre målpunkt. 

Det planlegges å opprettholde trafikken på dagens eksisterende vegnett gjennom Roalinna gjennom 

anleggsperioden så langt det lar seg gjennomføre, det i kortere perioder tas i bruk av omkjøring via andre 

veger.  

Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg under anleggsarbeidene, skal være sikret ny eller 

midlertidig atkomst før etablert avkjørsel stenges.   

Forbindelser for gående og syklende som opprettholdes skal være sikret ved anleggsarbeidene. Det kan bli 

krevende å opprettholde atkomst og parkering for alle eiendommer i anleggsperioden. I slike tilfeller vil det bli 

etablert alternativ løsning. Det skal da gis informasjon til de berørte i god tid. 

 

 

Avkjørsel tilpasses og ivaretas. 
Avkjørsler stenges med ny felles 

adkomstveg i sør. 

Ny felles adkomstvei med avkjørsler til 

boliger som ikke kan ha avkjørsel fra 

Roalinna. 

Bebyggelse må rives for 

etablering av nytt kryss 
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KOLLEKTIVTRAFIKK 

Økt bruk av kollektive transportløsninger er et viktig nasjonalt mål. Dette prosjektet tilrettelegger for busstopp 

ved Nordliagutua, samt god tilgjengelighet til busstopp i Hadelandsvegen.        

KULTURMILJØ 

En SEFRAK-registrert bygning må rives som følge av tiltaket. Øvrig kulturmiljø bevares.  

Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander 

eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til relevante 

myndigheter jf. gjelde lovverk. 

LANDSKAPSBILDE OG NATURMILJØ 

Totalt sett vil nye foreslåtte løsningene bidra til en positiv oppgradering visuelt og estetisk for området. 

Det er ikke registrerte naturtyper eller rødlistearter i området som berøres av planforslaget.  

Naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8–12) er vesentlig i alle 

plansaker. § 8 omfatter kunnskapsgrunnlaget. I denne saken vurderes det å være godt. Det er tidligere foretatt 

naturtype- og viltkartlegging i kommunen generelt. Informasjon for øvrig er hentet fra Naturbasen og 

Artsdatabanken. Føre-var-prinsippet (§ 9) sier at det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

planen vil ha for naturmiljøet. Dette er beskrevet i dette kapittelet. § 10 omhandler økosystemtilnærming og 

samlet belastning. Tiltaket medfører ikke at den samlede belastningen på naturmiljø øker. §§ 11 og 12 sier at 

tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet og at det skal 

benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Som beskrevet vil ikke tiltaket ha vesentlig konsekvenser 

for naturmiljøet, og det er ikke knyttet spesielle kostnader til dette.  

Innenfor planområdet er det registret fremmede arter. I forbindelse med anleggsarbeidet må det påsees at 

disse ikke spres innenfor eller ut av planområdet. 

Det skal det utarbeides en ytre miljøplan som beskriver miljøtiltak i anleggsfasen og driftsfasen. Dette fremgår 

av reguleringsbestemmelsene. 

Tiltak som bør legges til grunn ved utførelse av anleggsarbeid er listet nedenfor og tas med som innspill til 

Miljørisikovurderingen, YM-plan og rigg- og marksikringsplan. 

▪ Ved revegetering av sideterreng brukes stedegne masser og vegetasjon. Fremmede arter fjernes eventuelt 

før anleggsvirksomheten starter slik at de ikke spres ytterligere i området, dersom det er snakk om flytting 

av masser.  

▪ Eksisterende kantvegetasjon bør i størst mulig grad bevares. 

▪ Det søkes i størst mulig grad å gjenbruke stedlige masser i prosjektet.  

 

NATURRESSURSER OG DYRKET MARK 

Planforslaget vurderes til ikke å ha noen konsekvenser for naturressursene i området. 

Jf. AR5-kart beslaglegges ca. 1 daa overflatedyrka jord og ca. 0,4 daa fulldyrka jord i permanent situasjon 

(annen veggrunn). Området dette gjelder er ved Frøshaug omtrent midt på strekningen i Roalinna. Midlertidig 
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rigg- og anleggsområde går i dette området opp mot 20 meter utenfor formålsgrense for annen veggrunn 

(hovedsakelig ved overflatedyrka jord), og reguleres til LNFR som underliggende formål. 

 

Figur 29: Arealressurskart (AR5). 

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV  

Planforslaget medfører ikke inngrep i registrerte friluftsområder, og vil heller ikke medføre negative 

konsekvenser for rekreasjonsområdene. Tiltaket ventes å gi en positiv effekt på nærmiljøet gjennom bedret 

trafikksikkerhet. Turveger regulert i områderegulering for Roa ivaretas. 

STØY  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) eller nyere skal 

legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven, herunder også 

denne plan både i forbindelse med anleggsfase og driftsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende 

virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

Støy er et grunnleggende premiss for planleggingen, og Statens vegvesen som tiltakshaver ønsker at det 

etableres og legges til rette for god bo- og brukskvalitet, med best mulig lydmiljø på de berørte eiendommene.  

Støybelastning beregnes og kartlegges med en inndeling i tre soner: 

• Rød sone er nærmest støykilden, området som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 

begrensende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen begrensende tiltak 

anses som nødvendige. 

Fulldyrka jord 

Overflatedyrka jord 
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Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell (Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, 

frittfeltverdier) under. 

 

I dette tilfellet er ikke tiltaket ny støyende virksomhet, men er et miljø- og sikkerhetstiltak på eksisterende veg. 

Støyretningslinjene stiller da ikke krav om at det skal utføres støyreduserende tiltak.  

AREALREGNSKAP 

Hele planområdet utgjør totalt rundt 38 dekar. Mye av det varige arealbeslaget ligger innenfor areal som eies 

av Viken fylkeskommune, Bane NOR og Lunner Kommune. 

Planen vil legge komme i nærføring med flere av eiendommene lang Roalinna, det vises til plankart.  

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1110 - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (7) 9,4 

1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting 0,3 

1510 - Energianlegg 0 

1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål 0,3 

1802 - Bolig/forretning/kontor (2) 0,7 

Sum areal denne kategori: 10,7 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

2010 - Veg (9) 8,3 

2012 - Fortau (8) 3,3 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal (16) 9,2 

2021 - Trasé for jernbane 0,9 

Sum areal denne kategori: 21,8 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 

3002 - Blå/grønnstruktur (5) 0,6 

3031 - Turveg (3) 0,1 

Sum areal denne kategori: 0,7 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 

5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (2) 

4,3 

Sum areal denne kategori: 24,3 

    

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 

6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (2) 0,1 

Sum areal denne kategori: 0,1 
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EIENDOMSFORHOLD 

Planforslaget vil berøre eiendommer som grenser til vegen. De midlertidige og permanente beslagene vil være 

relativt små. 

Forhandling om innløsning av eiendommer, kjøp av grunn som beslaglegges av reguleringsplanen og leie av 

grunn til midlertidige anleggsformål, startes først etter at reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil normalt 

gjennomføres i forkant eller parallelt med utarbeidelse av byggeplan. 

Vedtatt plan gir hjemmel for å ekspropriere grunn dersom det ikke oppnås enighet i det ordinære 

grunnervervet. Dette gjelder også tilgang til midlertidig rigg- og anleggsområde som bare skal leies i 

anleggsperioden. 

MASSEREGNSKAP 

Det er beregnet foreløpig masseregnskap basert på prosjektering i teknisk plan: 

Masser som fjernes fra anlegget og kjøres til deponi 

• Vegetasjonsdekke 1 360 m3 

• Sprengt fjell 2 750 m3 

• Jordmasser 9 730 m3 

Masser som benyttes internt på anlegget (i linjen): 

• Matjord 300 m3 

• Jordmasser 100 m3 

Anskaffelse av masser til anlegget: 

• Skumglass (isolasjon) 2 800 m3 

• Forsterkningslag 2 950 m3 

• Bærelag 1 700 m3 

• Asfalt 6 750 m2 
 

FORURENSET GRUNN 

Det gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser i områder der det er mistanke om forurenset grunn 

dersom byggetiltakene berører disse områdene. Dersom det påvises forurensing vil det bli utarbeidet en 

tiltaksplan som beskriver hvordan massene skal håndteres og tiltak for å hindre spredning av forurensing. 

Miljøteknisk prøvetaking vil gi økt kunnskap om forurensingssituasjonen i området, og eventuelle masser som 

er forurenset utover Miljødirektoratets akseptkriterier for aktuell arealbruk vil bli fjernet. Dette vil kunne gi en 

positiv effekt av tiltaket i form av redusert helse- og miljørisiko. 

RISIKO OG SÅRBARHET (ROS)  

Etter plan- og bygningsloven er det et krav om at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-

analyser) for utbyggingsplaner. Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser (2021) beskriver hvordan 

ROS-analyser bør gjennomføres på et overordnet nivå. Denne ROS-analysen er gjennomført og dokumentert 

med utgangspunkt i metodikken beskrevet i V712. 

Gjennomgangen av risiko- og sårbarhetsforhold og utformingen av sjekkliste og risikoskjema er blitt gjort med 

utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging». Tilpasninger er gjort for å bedre passe til vegprosjekter og Statens vegvesen 

som vegeier. Det er også vist til arbeidet som ble gjort i forbindelse med ROS-analyse for områdereguleringen. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse er også utført i henhold til krav i plan- og bygningsloven kapittel 3. Vurdering av 

trafikksikkerhet (TS) vil inngå som en del av byggeplanen før utlysning av konkurransen for entreprisen i tråd 

med Vegsikkerhetsforskriften.  

KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN 

Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det 

skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for alle prosjekt. SHA-planen skal 

beskrive prosjektets utfordringer knyttet til gjennomføringen av utbyggingen og hvordan utfordringene skal 

håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter.  

Det vil i byggeplanleggingen bli utarbeidet faseplaner for å illustrere og beskrive det som anses å være den 

mest tjenlig måte å avvikle trafikken på. En plan for trafikkavvikling skal godkjennes av byggherren gjennom en 

plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det blir stilt høye krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) både for 

trafikantgruppene og for utførende entreprenør(er). Det stilles også høye krav til effektiv anleggsgjennomføring 

og trafikkflyt, samt at trafikken kan avvikles på en sikker måte for både harde og myke trafikanter. 

Fremkommeligheten for alle trafikantgrupper må sikres på en trygg og god måte. Utrykningskjøretøy vil 

prioriteres. Det skal tilrettelegges for kollektivtrafikk. 

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for anlegget vil det bli vurdert detaljert hvordan inngrepene på 

den enkelte eiendom kan gjennomføres på mest mulig skånsom måte.  

Forhandling om innløsning av eiendommer, kjøp av grunn som beslaglegges av veganlegget og leie av grunn til 

midlertidige anleggsformål, startes først etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

I anleggsperioden vil boring, massehåndtering/-transport og anleggstrafikk være vesentlige kilder til støy og 

støv. I tillegg vil midlertidig omlegging av trafikken kunne gi ulemper for noen boliger i hele eller deler av 

anleggsperioden. Plan for ytre miljø (YM-plan) skal fastlegge nødvendige tiltak for å sikre mot støy og støv i 

anleggsperioden. En YM-plan vil også beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse 

skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. 

Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurransegrunnlaget, og en oppsummering/vedlegg til 

sluttkontrakt.  

Grenseverdiene for støybelastning i anleggsperioden er gitt i T-1442/2021. Det skal utarbeides støyprognoser 

for anleggsfasen. Veiledningen tar hånd om tiltak som kan gjennomføres hvis grenser overstrides. 
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