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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, og etter ønske fra kommunestyret, 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. 

Med bakgrunn i oppstartsvarselet, ble det 30.06.22, varslet om utvidelse av planområdet ved området ved Roa 

stasjon. Utvidelsen kommer som følge av utfordringer som har vist seg i plan- og prosjekteringsarbeidet med 

etablering av fortau, blant annet grunnet bratte adkomstforhold til enkelte tomter. Og at det som en følge av 

dette vurderes å planlegge for en ny, felles adkomstveg mellom jernbanetraseen og eksisterende 

boligområder. 

 Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av:  

▪ Plankart  

▪ Reguleringsbestemmelser  

▪ Planbeskrivelse  

▪ ROS‐analyse  

 

Følgende vedlegg er også utarbeidet for planen  

▪ Teknisk plan  

 

Varlingsdokumenter og merknadsbehandling  

▪ Innspill- og merknadsbehandling for varsel om oppstart  

▪ Annonse, kunngjøringer etc. 
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          Roa, 15.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10. Høringsfristen vil vare til  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.

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig på Statens

vegvesens nettside:  https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/  og på  Lunner  kommune sin

hjemmeside:  https://www.lunner.kommune.no/

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om byggesøknad.

Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne saksframstillingen. 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  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

Lunner  kommune

ved  Ola Oksdøl Johansen

e-post:  Ola.Johansen@lunner.kommune.no

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/
https://www.lunner.kommune.no/
mailto:Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
mailto:Ola.Johansen@lunner.kommune.no
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SAMMENDRAG FOR UTARBEIDELSE AV DETALJREGULERINGEN   

Bakgrunnen for planen er å bidra til å forbedre tilbudet for gående og syklende langs Roalinna. Det 

detaljreguleres for etablering av et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa stasjon. 

 

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 

 

 
Figur 1 Dagens situasjon, svart linje viser planens yttergrense 
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PLANPROSESS OG MERKNADSBEHANDLING  

HØRINGSPROSESS  

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. 

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

hjemmesider og på Statens vegvesens prosjektsider. Varslingsmaterialet la et godt grunnlag for at berørte og 

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

og merknader, var jf. PBL 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. 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 

skulle også bidra til å oppnå forutsigbarhet og redusere faren for at uavklarte eller uforutsette forhold skal 

vanskeliggjøre eller forsinke den etterfølgende planprosessen.  

Det har vært avholdt koordinasjonsmøter med og om planarbeidet med Lunner kommune og Viken 

fylkeskommune for å sikre et godt samarbeid mellom partene. 

Den formelle 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 
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Kunngjøring og varsling av utvidet planområdet 30.06.2022 

Arbeidsperiode – utredninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag  

Høring og offentlig ettersyn  

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag  

Oversending av planforslag til kommunen  

  

Klagefrist  

Rettsgyldig plan. Første kvartal 2023 

 

SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER MED TILTAKSHAVERENS KOMMENTARER  

OVERSIKT OVER INNKOMNE MERKNADER FRA VARSEL OM PLANOPPSTART 

Innkomne merknader og uttalelser er mottatt via Altinn og internt dokumentsystem MIME 360. 

Merknadene er besvart ut ifra følgende inndeling høringsinstanser og organisasjoner/foreninger (1) og 

berørte grunneiere og rettighetshavere (2). Merknadene med direkteskriv er vedlagt i sin helhet etter 

oppsummerende merknadsskjema. 

Nedenfor vises det et kort sammendrag av de parter som har kommet med innspill, som ble mottatt ved 

varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. 

1. HØRINGSINSTANSER OG ORGANISASJONER/FORENINGER:  

▪ Statsforvalteren i Oslo og Viken, innsendt merknad 18.03.22 

▪ Norges vassdrags- og energidirektorat, innsendt merknad 05.04.22 

▪ Viken Fylkeskommune, innsendt merknad 20.04.2022 

▪ Bane NOR SF, innsendt merknad (forlenget høringsfrist) 02.05.22 

2. BERØRTE GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE:  

▪ Frøislie Anne Haugland, innsendt merknad 20.04.22 

▪ Nygaard Pål, innsendt merknad 20.04.22 

▪ Søilen Ørjan, innsendt merknad 20.04.22 

▪ Frøisli Margaret, innsendt merknad 20.04.22 

▪ Wolanski Michal Jan, innsendt merknad 20.04.22 

HØRINGSINNSPILL VED UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET:  

▪ Wolanski Michal Jan, innsendt merknad 06.07.22 

▪ Statsforvalteren i Oslo og Viken, innsendt merknad 08.07.22 

▪ Viken Fylkeskommune, innsendt merknad 15.07.2022 

▪ Bane NOR SF, innsendt merknad (forlenget høringsfrist) 09.08.22 

 

Apr.-sept. 2022

Nov.-des. 2022

Des. 2022

Kommunal behandling Januar 2023

Første kvartal 2023

Sept.-nov. 2022
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MERKNADSBEHANDLING AV INNKOMMENDE MERKNADER  

Se skjema og brev på de neste sidene 

TERMINOLOGI 

I forslag til behandling brukes følgende begrep med respektive mening: 

 

INNSIGELSER 

Overordnede myndigheter har innsigelsesrett til reguleringsplaner. I denne saken har det ikke blitt gitt innspill 

som pr.dags dato tyder på at det vil fremmes innsigelser til planen. Innsigelsene vil eventuelt behandles 

sammen med merknadene etter offentlig ettersyn, med forslag til tiltak som gjør at innsigelsene kan trekkes.  

 



MERKNADSSKJEMA  

FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG INNSPILL FRA PLANOPPSTART  
 
 

 

 

 

Avsender 

 
Hovedpunkt i merknader/uttalelser  Forslagsstiller sine kommentarer Behov for endringer/ettersendinger 

Planarbeid                    Ettersendinger        
Offentlig instanser   
Norges vassdrags- og 

energidirektorat  
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Sigrid J. Langsjøvold 

Telefon sentralbord: 22 95 95 95 

Mail: nve@nve.no 

 

Forslagstiller har ansvar for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine 
interesser blir vurdert i planarbeidet. Det forutsettes at deres kartbaserte veileder 
brukes i planarbeidet, slik at deres interesser ivaretas i planen. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE vil prioritere å gi konkrete 
innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. 
 

Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til etterretning.  
 
Forslagstiller vil gjennom detaljreguleringens planarbeid ha 
ansvaret for at NVE sine saksområder flom-, erosjons- og 
skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-vann, 
og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft, 
samt forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om 
avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi) vil vurderes.  
 
NVEs veileder «2/2017 – Nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging» legges til 
grunn i det videre planarbeidet. Statens vegvesen vil ta kontakt 
med NVE dersom det er behov for å avklare problemstillinger 
tilknyttet NVEs virkeområder. 
  

 
 
 

           

 

Viken fylkeskommune 
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Guro Helene Bakke Eker 

Telefon sentralbord: 32 30 00 00 

Mail: post@viken.no 

 

Viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging som fremhever et sett med planprinsipper som fremmer bruken av 
klimavennlige transportformer. Fylkeskommunen syns det er positivt at det skal 
etableres fortau langs Hadelandsvegen. Dette vil være med på å gjøre strekningen 
mer tilgjengelig og stimulere flere til å ta i bruk miljøvennlige transportformer. 
 
Jordvern 
Det forutsetter at det gjøres en vurdering av de ulike konsekvensene tap av 
dyrka og dyrkbar jord medfører, og at det eventuelt vurderes tiltak som økologisk 
kompensasjon. 
 
Vannmiljø 
Det forutsetter at planarbeidet sikrer at hensynene og miljømålene i 
vannforvaltningsplanen ivaretas. Her forutsetter vi at det gjøres en konkret 
vurdering av om planforslaget vil kunne bidra til å nå fastsatte miljømål, jf. §4 i 
vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen, eller om det vil kunne 
påvirke måloppnåelsen negativt. 
 

Statens vegvesen vil gjennomføre planleggingen under 
vektlegging av de nevnte forholdene fra Viken Fylkeskommune, 
og det vises for øvrig til et godt samarbeid mellom partene for 
utarbeidelsen av reguleringsplan og den tekniske planen. 
 
Merknadsinnspillet til etterretning. 
 
 

  

Plannavn Detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset til Roa stasjon 
  
PlanID. 3053-2022-0001 
Saksnummer mime 21/262049 
Utarbeidet av Statens vegvesen - Divisjon utbyggingsområde sørøst 
Varslingsdato: 18.03.2022 
Datert/Revidert 22.05.2022 



Trafikksikkerhet og universell utforming 
Dette må redegjøres for forhold knyttet til trafikksikkerhetsarbeidet, basert på 
visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i 
veitrafikken – nullvisjonen, samt prinsippene om universell utforming.  
 
Øvrige fagområder har ingen merknader. Ber om å holdes orientert i saken. 
 

Bane NOR SF  
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Ragnhild Lien 

Planavdelingen  

Telefon sentralbord: 05280  

Mail:postmottak@banenor.no 

 

Forventer at det legges vekt på forhold som massestabilitet og drenering, og Bane 
NOR krever at nytt fortau langs Roalinna planlegges slik at busser og personbiler 
fortsatt skal kunne kjøre inn til Roa stasjon.  
 
For å kunne opprettholde kollektivtilbudet til togpendlere, er det derfor viktig at 
nytt fortau ikke vanskeliggjør kjøring inn på stasjonsområdet hverken i 
anleggsperioden eller permanent.  
 
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon 
om disse finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: Veileder: 
Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging - Bane NOR, samt i vårt tekniske 
regelverk: https://trv.banenor.no/wiki/Forside. Det forventes at forslagsstiller setter 
seg inn i dette materialet før det utarbeides planforslag. 
 
Ønsker et samarbeid og dialog for å finne beste løsning.  
 

Statens vegvesen er godt kjent med at anleggsarbeider som 
berører jernbanen vil måtte tilpasses kun korte opphold i 
togtrafikken. Dersom det imidlertid skulle vise seg at 
arbeidene betinger periode(r) med stopp i togtrafikken, må 
arbeidet legges til perioder hvor Bane NOR har planlagt 
sportilgang og arbeider på samme strekning. Videre er det 
også klart for Statens vegvesen at det med hjemmel i 
Jernbaneloven § 10, uavhengig av reguleringsplan eller 
annen byggegrense, må søkes og innhentes tillatelse fra 
Bane NOR for gjennomføring av tiltak. 
 
Bane NOR er, og har vært, en svært viktig premissgiver og 
samarbeidspartner for Statens vegvesen når tiltakene 
knyttet til Roalinna skal etableres.  

 
Fremover vil det være nødvendig med fortløpende og tett 
dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen, slik at 
planfremdrift og anleggsgjennomføring kan gjennomføres 
på en effektiv og trygg måte, samtidig som interessene til 
Bane NOR blir ivaretatt. Planbeskrivelsen vil redegjøre for 
planens konsekvenser for jernbanen. Forhold knyttet til 
geologi, geoteknikk og hydrologi vil legges ved, og 
presenteres dersom det skal gjennomføres tiltak som krever 
tillatelse fra Bane NOR. 
 
Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til etterretning.  

 
 
 

 

 



Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Sumeet Singh 

Telefon (innvalgstelefon): 32266813 

 

 

Positive til at det planlegges for fortau, slik at tilbudet for gående og syklende 
langs Roalinna styrkes. Dette vil gjøre det lettere og tryggere å bevege seg for 
myke trafikanter i Roa, både mtp klima- og folkehelsehensyn. 
 
Området berører dyrka mark. Det vises til nasjonal jordvernstrategi som ble vedtatt 
av Stortinget i 2021 (Prop. 200 S (2020-2021) vedlegg 4), hvor jordvernhensynet 
ble forankret i FNs bærekraftsmål og jordvernmålet ble skjerpet. Det forutsettes at 
det planlegges med sikte på å redusere den midlertidige og varige 
omdisponeringen av dyrka jord så mye som mulig, og at det vurderes avbøtende 
tiltak som for eksempel flytting av matjord. 

 
Ved tiltak ved (eller over) vassdrag, må det tas særlig hensyn til kantvegetasjon og 
vannmiljø. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-8, vannressursloven § 11 og 
vannforskriften § 4, og det bes om at det i planforslaget redegjøres særskilt for 
eventuelle tiltak ved (eller over) vassdraget. Videre forutsettes det at planleggingen 
tar hensyn til framtidige klimaendringer. Overvannsløsninger skal i utgangspunktet 
være naturbaserte, jf. statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. 

 

Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet:  

▪ Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning (2018).  

▪ Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014).  

▪ Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (1995). 

 
Statsforvalteren vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og 
vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 

Merknad tas til etterretning inn i planarbeidet. 
 
Planen skal som et utgangspunkt tilstrebe at det ikke berøres 
arealer knyttet til dyrka mark i størst mulig grad. Statens 
vegvesen vil som forslagstiller vise til, og ta i bruk de nasjonale 
jordvernføringene og jordvernmålene, dersom en berøring vil 
inntreffe. Det vil da også sikres at eventuelt beslaglagt dyrka jord 
gjenbrukes. 
 
Planen vil tilrettelegge for utbygging av fortau og gang- og 
sykkelveg langs eksisterende hovedveg. Relevans mht. 
klimagassutslipp omhandler i hovedsak tilrettelegging for 
reduksjon av bilbasert transport.  
 
Staten vegvesen vil foretatt miljøfaglige vurderinger med 
oversikt over tiltakets konsekvenser. Blant annet tilpasning til 
klimaendringer via blant annet håndtering av overvann, 
kantvegetasjon og vannmiljø.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Privat  
Søilen Ørjan  
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/140 
 

Fortauet må lages slik at det ikke hindrer parkering på eiendommen min Merknad tas til etterretning inn i planarbeidet. Statens vegvesen 
ivareta beboere iht gjeldende lover, forskrifter og andre  
regler. 
 

  

Frøislie Anne Haugland 
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/173 

 

Det må settes opp støttemur fra krysset inn til Sagbråtan og langs hele 
tomtegrensen oppover mot Roa stasjon, slik at tomten ikke forringes pga skråning 
fra fortauet som etableres. Dette begrenser arealbruk inn på boligtomten.  
 
Det ligger også inspeksjon- og overvannskummer helt i tomtegrensen. Disse må 
legges i trasen til fortauet, og ikke inn på boligtomten.  
 
Etablering av nye gatelys må plasseres slik at det ikke er til sjenanse. 
 
Ikke gjort kjent med hvor mye areal av boligtomten som er beregnet til etablering 
av fortau og vi ønsker dialogrundt dette. 
 

Statens vegvesen har gjennomført planleggingen under 
vektlegging av disse forholdene. Statens vegvesen vil foretatt en 
detaljert vurdering av innspillet ved å innarbeide dette i den 
tekniske detaljplan for området. Videre vil det gjennomføres 
tekniske vurderinger ved grunnundersøkelser/kartlegginger og 
derpå analyser av forslaget teknisk og økonomisk. Berørte parter 
vil bli kontaktet og forelagt eventuelle konsekvenser av den den 
tekniske planen så fort dette foreligger.  
Statens vegvesen vil ivareta beboere iht gjeldende lover, 
forskrifter og andre regler. Merknaden tas til etterretning. 
 

  



Frøisli Margaret 
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/7 

 

Den røde stua, i Roalinna 29, er veldig gammel. Hva er tenkt mtp innløsing? 
 

Riggplass ved utførelse av arbeider. Er det tenkt leie av jordet(r)? 
 

 

Endelig utarbeidelse av den tekniske planen for 
detaljreguleringen vil forgå frem til planen legges ut på offentlig 
ettersyn. Statens vegvesen vil da gjennom grunnervervet og gå i 
dialog med eiendommer som må innløses eller vil berøres. 
Arealbeslag vil bli erstattet etter gjeldende regler. Merknaden tas 
til orientering. 

  

Nygaard Pål  
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/69 

 

Planområdet burde starte ved busslommen rett nord for Kildalbygget. Hvordan 
skal myke trafikanter ta seg fra busslommen og gangfeltet videre til brua dere 
starter planområdet? I dag går de forbi Kildalbygget og her er det kun lav 
kantstein ut i vegen, samt at det er for smalt til å brøyte på vinterstid. 
 
De myke trafikantene må komme seg til trygt forbi Kildalbygget og til Roalinna, 
samt at det må sikres parkeringsareal til Kildalbygget på en forsvarlig måte. 

 

Statens vegvesen legger opp til et tett samarbeid med Viken 
fylkeskommune og Lunner kommune om utforming av fortau fra 
Kildalbrua, videre rundt Kildalbygget og til busslommen. Statens 
vegvesen vil foretatt en detaljert vurdering av innspillet ved å 
innarbeide dette i den tekniske detaljplan for området, og det vil 
sammen med ovennevnte parter vurdere detaljutformingen. 
Merknaden tas til orientering. 
 

  

Wolanski Michal Jan 
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/68 

 

Bekymringer og forslag til tekniske løsninger, ønsker en detaljert 
tegning med løsning for bygging av fortau nær tomt 59/68. Plankart (signert 
24.03.2022) inneholder for lite detaljer og er for lite leselig til å kunne 
kommenteres konstruktivt. 
 
Oversiktstegning med planavgrensning (B01/tegningsdato 11.03.2022) inneholder 
ikke tegningsforklaringen og det er ingen målestokk tegnet på den. Derfor er det 
umulig å anslå fortauets avstand til huset, og det er ikke kjent hvilken linje som 
betyr hva.  
 
Forbeholder seg retten til å komme med uttalelser inntil jeg mottar de detaljerte 
tegningene nevnt ovenfor. 

Varsel om oppstart av et planarbeid inneholder kun avgrening av 
planens avgrensingsomfang. Det vil i neste fase for 
detaljreguleringen utarbeides et mere detaljert grunnlag. Dette vil 
basere seg på grunnundersøkelser/kartlegginger og derpå 
analyser av forslaget teknisk og økonomisk. Berørte parter vil bli 
kontaktet og forelagt eventuelle konsekvenser av den den 
tekniske planen så fort dette foreligger.  
Statens vegvesen vil ivareta beboere iht gjeldende lover, 
forskrifter og andre regler. Merknaden tas til etterretning. 
 
Det vises til Lunner kommune og Statens vegvesen sine 
hjemmesider, for zoom-bart kartgrunnlag, samt medvirkningsrett 
etter Plan- og bygningsloven. Denne gir retten til at alle som blir 
berørt skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg, både ved 
planoppstart og under offentlig høring.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERKNADSSKJEMA  

FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG INNSPILL FRA PLANOPPSTART - UTVIDET PLANOMRÅDE  
 

 

 

 

 

Avsender 

 
Hovedpunkt i merknader/uttalelser  Forslagsstiller sine kommentarer Behov for endringer/ettersendinger 

Planarbeid                    Ettersendinger        
Offentlig instanser   
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Sumeet Singh 

Telefon (innvalgstelefon): 32266813 

 

 

Viser til Statens vegvesens sitt varsel om utvidelse av planområdet datert 30. juni 
2022, og deres innspill i brev datert 11. april 2022. Hvor det påpekes at 
Statsforvalteren stiller seg positiv til at det planlegges for fortau, slik at tilbudet for 
gående og syklende langs Roalinna styrkes. 
 
Statsforvalterens rolle er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, 
samfunnssikkerhet og gravplasser. Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets 
og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt 
opp i kommunale planer.  
 
Det gjør oppmerksom på at det innenfor det utvidede planområdet er gjort funn av 
fremmede arter. Naturmangfoldlovens kapittel IV og forskrift om fremmede 
organismer utdyper den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6. For 
virksomheter eller tiltak som kan medføre utilsiktet spredning eller utslipp av 
fremmede organismer stiller aktsomhetsplikten krav om at den ansvarlige i rimelig 
utstrekning treffer tiltak for å hindre slik spredning. Og at det forutsettes at det i 
størst mulig grad benyttes stedegne masser og at eventuelle overskuddsmasser 
håndteres forsvarlig. 
 
Statsforvalteren vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og 
vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 
 

Merknad tas til etterretning inn i planarbeidet. 
 
Staten vegvesen vil foretatt miljøfaglige vurderinger med 
oversikt over tiltakets konsekvenser. Da spesielt med tanke på at 
innenfor det utvidede planområdet er gjort funn av fremmede 
arter. Naturmangfoldlovens kapittel IV og forskrift om fremmede 
organismer vil legges til grunn og gi føringer for den generelle 
aktsomhetsplikten. 
Det vil som utgangspunkt tilstrebes å kun benytte stedlige masser 
i anlegget. Før oppstart skal det foreligge en godkjent 
massehåndteringsplan. Det vil i tillegg utarbeides en ytre miljø-
plan YM-plan). Dette for å sikre at føringer og krav for det ytre 
miljøet videre vil bli innarbeidet i konkurransegrunnlag samt 
ivaretatt under gjennomføringen av prosjektet (utbyggings-, 
vedlikeholds- og driftsprosjekter). 
 
Arbeidet med YM-planen vil omfatte vurderinger av prosjektets 
miljøpåvirkninger med hensyn på ytre miljø, fastsetting av 
miljømål for prosjektet samt etablering av opplegg for kontroll av 
prosjektets miljømessige kvalitet. Det skal før oppstartet av 
anleggsarbeidene kartlegges fremmede arter, for å sikre utilsiktet 
spredning eller utslipp av fremmede organismer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bane NOR SF  
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Dag Terje Jenssen 

Planavdelingen  

Telefon sentralbord: 05280  

Mail:postmottak@banenor.no 

 

Viser til varslingsbrev datert 30.06.2022 og e-mail datert 05.07.2022, og 
opprettholder sine uttalelser i deres brev datert 29.04.2022.  
 
Ettersom planområdet utvides må tiltakets berøre skråningen nedenfor jernbanen, 
og det påpekes viktigheten av at tiltaket ikke må føre til skade på våre anlegg. Det 
må i den forbindelse gjennomføres en fagkyndige vurderinger av om det planlagte 
tiltaket kan føre til økt fare for setninger eller utglidninger på jernbanen. 
Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak for å unngå ulemper og skader på 
jernbanen må beskrives. Sikkerhetsgjerde mot jernbanen skal være etablert 
før adkomstvegen tas i bruk. 
 

Merknaden tas til etterretning. Bane NOR er, og har vært, en 
svært viktig premissgiver og samarbeidspartner for Statens 
vegvesen når vegen skal bygges. 
 
Fremover vil det være nødvendig med fortløpende og tett dialog 
mellom Bane NOR og Statens vegvesen, slik at planfremdrift og 
anleggsgjennomføring kan gjennomføres på en effektiv og trygg 
måte, samtidig som interessene til Bane NOR blir ivaretatt.  
 
Planbeskrivelsen vil redegjøre for planens konsekvenser for 
jernbanen. Forhold knyttet til geologi, geoteknikk og hydrologi 
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vil legges ved, og presenteres dersom det skal gjennomføres 
tiltak som krever tillatelse fra Bane NOR. 

 
Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til etterretning.  

Viken fylkeskommune 
Merknad sendt inn via Mime 

 
Ved Karl-August Thorsby Eggen 

Telefon sentralbord: 32 30 00 00 

Mail: post@viken.no 

 

Viser til brev datert 30.06.2022 angående varsel om utvidelse av planområde 
tilknyttet reguleringsplanarbeid fortau. Tiltaket er vurdert ut ifra fylkeskommunens 
rolle som forvalter av fylkesvei og fagmyndighet for kulturminnevern.  
 
Samferdsel ved Viken fylkeskommune stiller seg positive til utvidelse av 
planområdet. Basert på de nevnte utfordringer beskrevet av Statens vegvesen, ser 
Viken fylkeskommune på det som hensiktsmessig at adkomstforhold løses via ny 
felles adkomstveg. Dette for å ivareta tilgjengeligheten og  
trafikksikkerheten tilknyttet adkomst for berørte eiendommer. 
 
Øvrige fagområder har ingen merknader. Ber om å holdes orientert i saken. 
 

Statens vegvesen vil gjennomføre planleggingen under 
vektlegging av de nevnte forholdene fra Viken Fylkeskommune, 
og det vises for øvrig til et godt samarbeid mellom partene for 
utarbeidelsen av reguleringsplan og den tekniske planen. 
 
Merknadsinnspillet til etterretning. 
 
 

  

Privat  
Wolanski Michal Jan 
Merknad sendt inn via Altinn 

 

Gårdsnr./Bruksnr.:59/68 

 

Bemerker at krysset Roalinna - Nordliagutua er et kritisk punkt på hele  
strekningen av Roalinna, og at det må ses på løsninger som øker trafikksikkerheten 
i dette området. 
 
Det betinges at det ses på flere forhold dersom det skal anlegges en felles adkomst 
for tomtene 59/68, 59/86, 59/17, 59/29. Det vises til uttalelsen i sin helhet for disse 
betingelsene.  
 
Uttalelsen bemerker også at snuplass for søppelbil må hensyntas og at forhold 
knyttet til vedlikehold av vegen på vintertid må avklares. 

Merknaden tas til orientering. Varsel om oppstart av et 
planarbeid inneholder kun avgrening av planens 
avgrensingsomfang. Det vil i neste fase for detaljreguleringen 
utarbeides et mere detaljert grunnlag. Dette vil basere seg på 
grunnundersøkelser/kartlegginger og derpå analyser av forslaget 
teknisk og økonomisk. Berørte parter vil bli kontaktet av Statens 
vegvesens grunnerverver og forelagt eventuelle konsekvenser av 
den den tekniske planen så fort dette foreligger.  
 
Statens vegvesen vil ivareta beboere iht gjeldende lover, 
forskrifter og andre regler. Merknaden tas til etterretning. 
 
Det vises til Lunner kommune og Statens vegvesen sine 
hjemmesider, for zoom-bart kartgrunnlag, samt medvirkningsrett 
etter Plan- og bygningsloven. Denne gir retten til at alle som blir 
berørt skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg, både ved 
planoppstart og under offentlig høring.  
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

for Roalinna fv.2300 Kildalskrysset - Roa stasjon - Lunner kommune 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 18.3.2022.  

  
Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

 
NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i forhold til 

tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart 

til reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har 
størst behov.   

  

NVEs generelle veiledning  
NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle 

våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 

reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og 
bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet.  
 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og veiledningen lagt opp etter 

plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/.   

mailto:sjl@nve.no
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 
mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger.  

  

NVE sin oppfølging av planarbeidet  

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, 
jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging.   

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 

vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle 
relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på 

høring til NVE.  
 

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  
 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

 
 

Mottakerliste: 

Statens vegvesen  
 

Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart.  

Detaljregulering for fortau langs Roalinna, Kildalkrysset til Roa stasjon. 

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.  

 

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. 

 

Formålet med reguleringsplanen 

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 

framkommeligheten og gjøre det tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 

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. 

 

 

 



Tilsvar på innkommet innspill til oppstartsvarsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE)  

Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til etterretning.  

 

Forslagstiller vil gjennom detaljreguleringens planarbeid ha ansvaret for at NVE sine 

saksområder flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunn-vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft, samt 

forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi) vil vurderes.  

 

NVEs veileder «2/2017 – Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging» legges til grunn i det videre planarbeidet. Statens vegvesen 

vil ta kontakt med NVE dersom det er behov for å avklare problemstillinger tilknyttet NVEs 

virkeområder. 

 

Videre prosess for detaljreguleringen 

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

bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker, og skal 

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. 

Beskrivelse av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av 

plandokumentene og merknadsbehandlingen.  

Statens vegvesen legger opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle 

mottatte merknader til endelig behandling i Lunner kommune. 

Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Lunner kommune og 

Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.  

 

Hvor finner du planmaterialet? 

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden 

tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/ og på Lunner kommune sin 

nettside: https://www.lunner.kommune.no/ 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om 

byggesøknad.  Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne 

saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke være 

påkrevd.   

Statens vegvesen er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet er Cassandra Mood 

Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/
https://www.lunner.kommune.no/


 

Med hilsen 

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland ved 

 

 

 

Odd Johanssen       Cassandra Mood Hummel 

Prosjektleder        Plan- og prosjekteringsleder 
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Lunner kommune - FV .2300 - Roalinna - Kildalbygget - Roa stasjon - 
Reguleringsplanarbeid fortau - Varsel om oppstart 
 

Vi viser til brev av 18.03.2022 angående varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid fortau - 
Fv. 2300 – Roalinna – Kildalbygget – Roa Stasjon i Lunner kommune. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken 
fylkeskommune har følgende merknader til varselet: 

Kort om saken 

Formålet med planen er å bidra til å forbedre tilbudet for gående og syklende langs Roalinna. 
Det detaljreguleres for etablering av et sammenhengende fortau mellom Kildalbygget til Roa 
stasjon. 

Planområdet er ca. 85 daa. og vil komme i berøring med boliger langs Roalinna, fra 
Kildalbygget til Roa stasjon. lanen samsvarer i stor grad med vedtatt områderegulering for 
Roa. Kildalkrysset domineres av arealformålene bolig/forretning/kontor og tjenesteyting. Det 
er regulert til park og turveg langs Vigga. I tillegg vil et forslag til ny detaljregulering berøre 
småhusbebyggelse og landbruksarealer. 

Merknader  

Nasjonale føringer  

Vi viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som fremhever et sett med 
planprinsipper som fremmer bruken av klimavennlige transportformer. Hovedsakelig må 
kommunens utbyggingsmønster styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at 
arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og 
gange styrkes.  

Fylkeskommunen syns det er positivt at det skal etableres fortau langs Hadelandsvegen. Dette 
vil være med på å gjøre strekningen mer tilgjengelig og stimulere flere til å ta i bruk 
miljøvennlige transportformer.  
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Jordvern 

Fylkeskommunen forutsetter at det gjøres en vurdering av de ulike konsekvensene tap av 
dyrka og dyrkbar jord medfører, og at det eventuelt vurderes tiltak som økologisk 
kompensasjon. Slik kompensasjon betyr erstatning for dyrket jord som faller bort eller blir 
ødelagt i forbindelse med et utbyggingstiltak. Det kan for eksempel gjøres ved å opparbeide 
dyrket mark av minst like god kvalitet på et annet sted. Økologisk kompensasjon skal sikre at 
et tiltak unngår et netto tap av viktige jordbruksverdier. Slik kompensasjon er siste utvei som 
bare skal benyttes etter at alle andre mulige tiltak er grundig vurdert.  

Vannmiljø  

Regional plan for vannforvaltning for Innlandet og Viken 2022-2027 fastsetter mål for 
vannmiljøet i alle vannforekomstene i vannregionen, og vi forutsetter at planarbeidet sikrer at 
hensynene og miljømålene i vannforvaltningsplanen ivaretas. Her forutsetter vi at det gjøres 
en konkret vurdering av om planforslaget vil kunne bidra til å nå fastsatte miljømål, jf. §4 i 
vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen, eller om det vil kunne påvirke 
måloppnåelsen negativt. Dersom planforslaget vil kunne påvirke måloppnåelsen må det 
gjøres en egen vurdering etter vannforskriftens §12 om ny aktivitet eller nye inngrep. 
Fylkeskommunen minner om at eventuelle tiltak i vann og vassdrag skal vurderes etter 
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og kan være søknadspliktige. 

Trafikksikkerhet og universell utforming  

Trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen er basert på en visjon om at det ikke skal 
forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken – nullvisjonen. Ellers viser vi til 
prinsippene om universell utforming. Dette er forhold som det må redegjøres for i det videre 
planarbeidet og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Universell utforming er 
viktig som et ledd i å muliggjøre at et slikt område kan brukes av så mange mennesker som 
mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og å 
motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Vi viser til Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Øvrige fagområder har ingen merknader. Vi ber om å holdes orientert i saken.  

 

 

Vennlig hilsen 

 Guro Helene Bakke Eker 

 Rådgiver 
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart.  

Detaljregulering for fortau langs Roalinna, Kildalkrysset til Roa stasjon. 

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.  

 

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. 

 

Formålet med reguleringsplanen 

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 

framkommeligheten og gjøre det tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 

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. 

 

 

 

 



Tilsvar på innkommet innspill til oppstartsvarsel fra Viken Fylkeskommune 

Statens vegvesen vil gjennomføre planleggingen under vektlegging av de nevnte forholdene 

fra Viken Fylkeskommune, og det vises for øvrig til et godt samarbeid mellom partene for 

utarbeidelsen av reguleringsplan og den tekniske planen. 

 

Merknadsinnspillet til etterretning. 

 

Videre prosess for detaljreguleringen 

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

bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker, og skal 

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. 

Beskrivelse av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av 

plandokumentene og merknadsbehandlingen.  

Statens vegvesen legger opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle 

mottatte merknader til endelig behandling i Lunner kommune. 

Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Lunner kommune og 

Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.  

 

Hvor finner du planmaterialet? 

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden 

tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/ og på Lunner kommune sin 

nettside: https://www.lunner.kommune.no/ 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om 

byggesøknad.  Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne 

saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke være 

påkrevd.   

Statens vegvesen er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet er Cassandra Mood 

Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

 

Med hilsen 

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland ved 

 

 

 

Odd Johanssen       Cassandra Mood Hummel 

Prosjektleder        Plan- og prosjekteringsleder 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/
https://www.lunner.kommune.no/
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Lunner kommune - Varsel om oppstart av detaljregulering for fortau langs Roalinna fra 
Kildalkrysset til Roa stasjon - PlanID 3053-2022-0001. Bane NORs uttalelse 

Vi viser til udatert varslingsbrev- registret hos Bane NOR 18.03.2022, samt til E-mail om utsatt frist- 

datert 17.04.2022. 

Gjøvikbanen er en viktig banestrekning som trafikkeres med regiontog (Gjøvik - Oslo), lokaltog 

(Jaren - Oslo) og godstog via Roalinjen. Dersom togstrekningen via Drammen er stengt, kjøres 

også persontog Oslo- Bergen på Roalinjen. 

Bane NOR har følgende merknader til planstart: 
 
Formålet med planen er å bidra til å forbedre tilbudet til gående og syklende langs Roalinna. Det 
skal detaljreguleres for etablering av sammenhengende fortau fra Kildalbygget til Roa stasjon. 
Varslet planområde er ihht nylig vedtatt områdereguleringsplan for Roa, og omfatter deler av Bane 
NORs arealer ved Roa stasjon.  
 
Mesteparten av det varslede planområdet ligger utenfor jernbanelovens virkeområde. Vi vil likevel 
minne om jernbanelovens § 10 som krever at alle byggetiltak regnet 30 meter fra nærmeste spors 
midtlinje, krever tillatelse fra Bane NOR. 
 
Vi forventer at det legges vekt på forhold som massestabilitet og drenering, og Bane NOR krever at 
nytt fortau langs Roalinna planlegges slik at busser og personbiler fortsatt skal kunne kjøre inn til 
Roa stasjon. I avvikssituasjoner (buss for tog) benyttes det normalt 2-3 store busser (kl.3 
turbusser) og 1-2 minibusser på stasjonen samtidig. For å kunne opprettholde kollektivtilbudet til 
togpendlere, er det derfor viktig at nytt fortau ikke vanskeliggjør kjøring inn på stasjonsområdet 
hverken i anleggsperioden eller permanent. Vi ønsker et samarbeid og dialog for å finne beste 
løsning. 
 
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: Veileder: Nasjonale jernbaneinteresser i 
arealplanlegging - Bane NOR samt i vårt tekniske regelverk: https://trv.banenor.no/wiki/Forside. Vi 
forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides planforslag. 
 
 
  

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
https://trv.banenor.no/wiki/Forside
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Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Dag T. Jenssen 
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart.  
Detaljregulering for fortau langs Roalinna, Kildalkrysset til Roa stasjon. 

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.  
 
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. 
 
Formålet med reguleringsplanen 
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 
framkommeligheten og gjøre det tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 
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. 
 
Tilsvar på innkommet innspill til oppstartsvarsel fra Bane NOR 
Statens vegvesen er godt kjent med at anleggsarbeider som berører jernbanen vil måtte 
tilpasses kun korte opphold i togtrafikken. Dersom det imidlertid skulle vise seg at 



arbeidene betinger periode(r) med stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder hvor 
Bane NOR har planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning. Videre er det også klart 
for Statens vegvesen at det med hjemmel i Jernbaneloven § 10, uavhengig av reguleringsplan 
eller annen byggegrense, må søkes og innhentes tillatelse fra Bane NOR for gjennomføring 
av tiltak. 
 
Bane NOR er, og har vært, en svært viktig premissgiver og samarbeidspartner for Statens 
vegvesen når omklassifisert veg gjennom Jevnaker skal bygges.  
 
Fremover vil det være nødvendig med fortløpende og tett dialog mellom Bane NOR og 
Statens vegvesen, slik at planfremdrift og anleggsgjennomføring kan gjennomføres på en 
effektiv og trygg måte, samtidig som interessene til Bane NOR blir ivaretatt. Planbeskrivelsen 
vil redegjøre for planens konsekvenser for jernbanen. Forhold knyttet til 
geologi, geoteknikk og hydrologi vil legges ved, og presenteres dersom det skal 
gjennomføres tiltak som krever tillatelse fra Bane NOR. 
 
Statens vegvesen tar merknadsinnspillet til etterretning. 
 
Videre prosess for detaljreguleringen 
Forslag til detaljreguleringen legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker, og skal 
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. 
Beskrivelse av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av 
plandokumentene og merknadsbehandlingen.  

Statens vegvesen legger opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle 
mottatte merknader til endelig behandling i Lunner kommune. 
Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Lunner kommune og 
Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.  
 
Hvor finner du planmaterialet? 
Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden 
tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/ og på Lunner kommune sin 
nettside: https://www.lunner.kommune.no/ 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om 
byggesøknad.  Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne 
saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke være 
påkrevd.   



Statens vegvesen er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet er Cassandra Mood 
Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

 
 
Med hilsen 
Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland ved 
 
 
 
Odd Johanssen       Cassandra Mood Hummel 
Prosjektleder        Plan- og prosjekteringsleder 
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Lunner– Innspill til varslet oppstart av detaljregulering av fortau på 
Roalinna 

Vi viser til deres oversendelse datert 18. mars 2022 med varslet oppstart av detaljregulering for 
etablering av fortau langs Roalinna i Lunner kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av fortau 
langs Roalinna, mellom Kildalbygget og Roa stasjon. Planforslaget er omtrent 85 dekar.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
Vi er positive til at det planlegges for fortau, slik at tilbudet for gående og syklende langs Roalinna 
styrkes. Som det fremgår av varslet, vil dette gjøre det lettere og tryggere å bevege seg for myke 
trafikanter i Roa. Dette er viktig av både klima- og folkehelsehensyn.  
 
I oversendelsen vises det til at tiltaket vil berøre dyrket jord. Vi viser derfor til nasjonal 
jordvernstrategi som ble vedtatt av Stortinget i 2021 (Prop. 200 S (2020-2021) vedlegg 4), hvor 
jordvernhensynet ble forankret i FNs bærekraftsmål og jordvernmålet ble skjerpet. Målet er nå at 
tapet av dyrka jord på landsbasis skal være under 3 000 dekar per år, og at matproduksjonen skal 
øke. 
 
I tillegg til å danne grunnlag for framtidig matproduksjon og matsikkerhet, har jordsmonnet verdi 
for naturmangfold, som karbonlager, ved å fordrøye og filtrere vann, som leverandør av 
økosystemtjenester og for naturmangfold (Jordvernets begrunnelser, NIBIO 72/2021). Jordvern 



framstår nå i større grad enn tidligere som en overordnet samfunnsinteresse og en 
grunnleggende forutsetning for bærekraftig utvikling og norsk samfunns- og matsikkerhet. 
 
Med dette som bakgrunn forutsetter vi at det planlegges med sikte på å redusere den 
midlertidige og varige omdisponeringen av dyrka jord så mye som mulig, og at det vurderes 
avbøtende tiltak som for eksempel flytting av matjord. 
 
Ved tiltak ved (eller over) vassdrag, må det tas særlig hensyn til kantvegetasjon og vannmiljø. Vi 
viser til plan- og bygningsloven § 1-8, vannressursloven § 11 og vannforskriften § 4. Vi ber om at 
det i planforslaget redegjøres særskilt for eventuelle tiltak ved (eller over) vassdraget. Vi 
forutsetter videre at planleggingen tar hensyn til framtidige klimaendringer. Overvannsløsninger 
skal i utgangspunktet være naturbaserte, jf. statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
-        Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Sumeet Singh 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart.  

Detaljregulering for fortau langs Roalinna, Kildalkrysset til Roa stasjon. 

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.  

 

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. 

 

Formålet med reguleringsplanen 

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 

framkommeligheten og gjøre det tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 

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. 

 

 

 



Tilsvar på innkommet innspill til oppstartsvarsel fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Merknad tas til etterretning inn i planarbeidet. 

 

Planen skal som et utgangspunkt tilstrebe at det ikke berøres arealer knyttet til dyrka mark i 

størst mulig grad. Statens vegvesen vil som forslagstiller vise til, og ta i bruk de nasjonale 

jordvernføringene og jordvernmålene, dersom en berøring vil inntreffe. Det vil da også sikres 

at eventuelt beslaglagt dyrka jord gjenbrukes. 

 

Planen vil tilrettelegge for utbygging av fortau og gang- og sykkelveg langs eksisterende 

hovedveg. Relevans mht. klimagassutslipp omhandler i hovedsak tilrettelegging for 

reduksjon av bilbasert transport.  

 

Staten vegvesen vil foretatt miljøfaglige vurderinger med oversikt over tiltakets 

konsekvenser. Blant annet tilpasning til klimaendringer via blant annet håndtering av 

overvann, kantvegetasjon og vannmiljø.  

 

Videre prosess for detaljreguleringen 

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

bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker, og skal 

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. 

Beskrivelse av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av 

plandokumentene og merknadsbehandlingen.  

Statens vegvesen legger opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle 

mottatte merknader til endelig behandling i Lunner kommune. 

Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Lunner kommune og 

Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.  

 

Hvor finner du planmaterialet? 

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden 

tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/ og på Lunner kommune sin 

nettside: https://www.lunner.kommune.no/ 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om 

byggesøknad.  Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne 

saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke være 

påkrevd.   

Statens vegvesen er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet er Cassandra Mood 

Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/
https://www.lunner.kommune.no/


 

Med hilsen 

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland ved 

 

 

 

Odd Johanssen       Cassandra Mood Hummel 

Prosjektleder        Plan- og prosjekteringsleder 

 

 



U� alelser e� er varsel oppstart av reguleringsplanarbeid
Plannavn: Detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset . l Roa stasjon
Arealplanid: 3053-2022-0001
Frist for innspill: 20.04.2022
Al� nnreferanse: AR480791865

Svar fra mo� a� e parter:

Navn: Telefon: Epost:
WOLANSKI MICHAL JAN 48636066 mj.wolanski@gmail.com
U� alelse
Hei, På grunn av mange bekymringer og forslag �l tekniske løsninger, vennligst send mer detaljert tegning med
løsning for bygging av fortau nær tomt 59/68. Plankart (signert 24.03.2022) inneholder for lite detaljer og er for
lite leselig �l å kunne kommenteres konstruk�vt. Oversiktstegning med planavgrensning (B01 / tegningsdato
11.03.2022) inneholder ikke tegningsforklaringen og det er ingen målestokk tegnet på den. Derfor er det umulig
å anslå fortauets avstand �l huset, og det er ikke kjent hvilken linje som betyr hva. Jeg er helt enig i
nødvendigheten å bygge fortau langs Roalinna, men de�e er vanskelig å kommentere uten å kjenne �l detaljene
jeg har skissert ovenfor. Vær oppmerksom på at jeg forbeholder meg re�en �l å komme med u�alelser inn�l jeg
mo�ar de detaljerte tegningene nevnt ovenfor. Med vennlig hilsenMichal Wolanski

FRØISLI MARGARET 93890478 margfroi@gmail.com
U� alelse
Jeg har to u�alelser (spørsmål).1. Den røde stua, i Roalinna 29, er veldig gammel. Hva er tenkt mtp innløsing?2.
Riggplass ved u�ørelse av arbeider. Er det tenkt leie av jordet(r)?

SØILEN ØRJAN
U� alelse
Fortauet må lages slik at det ikke hindrer parkering på eiendommen min



U� alelser e� er varsel oppstart av reguleringsplanarbeid
Plannavn: Detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset � l Roa stasjon
Arealplanid: 3053-2022-0001
Frist for innspill: 20.04.2022
Al� nnreferanse: AR480791865

Svar fra mo� a� e parter:

Navn: Telefon: Epost:
FRØISLIE ANNE HAUGLAND 92415754 anne.froislie@hotmail.no
U� alelse
Det må se� es opp stø� emur fra krysset inn � l Sagbråtan og langs hele tomtegrensen oppover mot Roa stasjon
slik at tomten ikke forringes pga skråning fra fortauet som etableres. De� e begrenser arealbruk inn på
boligtomten.  Det ligger også inspeksjon- og overvannskummer helt i tomtegrensen. Disse må legges i trasen � l
fortauet, og ikke inn på boligtomten.Etablering av nye gatelys må plasseres slik at det ikke er � l sjenanse. Vi er
ikke gjort kjent med hvor mye areal av boligtomten som er beregnet � l etablering av fortau og vi ønsker dialog
rundt de� e.



U� alelser e� er varsel oppstart av reguleringsplanarbeid
Plannavn: Detaljregulering for fortau langs Roalinna fra Kildalkrysset � l Roa stasjon
Arealplanid: 3053-2022-0001
Frist for innspill: 20.04.2022
Al� nnreferanse: AR480791865

Svar fra mo� a� e parter:

Navn: Telefon: Epost:
NYGAARD PÅL 91323040 paal@pb3.no
U� alelse
HeiKommer med innspill om at planområdet burde starte ved busslommen re�  nord for Kildalbygget. Hvordan
skal myke trafikanter ta seg fra busslommen og gangfeltet videre � l brua dere starter planområdet? I dag går de
forbi Kildalbygget og her er det kun lav kantstein ut i vegen, samt at det er for smalt � l å brøyte på vinters� d.
Jeg har klippet følgende ut fra planini� a� vet:"Formålet med planen: Bidra � l å forbedre � lbudet for gående og
syklende langs Roalinna, og øke a� rak� viteten for de myke trafikantene langs strekningen. Det etableres et
sammenhengende fortau mellom Kildalbygget � l Roa stasjon, de� e vil bedre � lre� eleggingen for gående og
syklende, og gjøre det le� ere og tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa"De myke trafikantene må jo
også komme seg � l trygt forbi Kildalbygget og � l Roalinna, samt at vi må sikre parkeringsareal � l Kildalbygget på
en forsvarlig måte.
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Merknadsbehandling av innspill til varsel om oppstart.  

Detaljregulering for fortau langs Roalinna, Kildalkrysset til Roa stasjon. 

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.  

 

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. 

 

Formålet med reguleringsplanen 

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 

framkommeligheten og gjøre det tryggere å ta seg fram som myk trafikant på Roa. Dette 

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. 

 

 

 
 



Tilsvar på innkommet innspill til oppstartsvarsel fra grunneier og festere  

Statens vegvesen vil ivareta grunneiere, festere og berørte iht. gjeldende lover, forskrifter og 

andre regler. Det vil etter den offentlige høringen utarbeides et mere detaljert 

tekniskgrunnlag. Dette vil basere seg på grunnundersøkelser/kartlegginger, og derpå 

analyser av forslaget både teknisk og økonomisk. 

Med bakgrunn i dette vil Statens vegvesen starte opp med grunnervervet for eiendommer 

som berøres. Arealbeslag vil bli erstattet etter gjeldende regler. Mer om dette kan leses på 

Statens vegvesens sine sider om grunnerverv: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/avstaelse-av-eiendom/  

 

Det vises Lunner kommune og Statens vegvesen sine hjemmesider  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/nyhetsarkiv/varsel-om-

planoppstart-for-fv-2300-fortau-langs-roalinna-kildalbyggetroa-stasjon/, for 

plandokumenter for alle de ulike planfasene. Det vises også til medvirkningsrett etter Plan- 

og bygningsloven. Denne gir retten til at alle som blir berørt skal kunne delta og få mulighet 

til å uttale seg, både ved planoppstart og under offentlig høring. 

 

Under vises planprosessen for detaljreguleringen fra den formelle henvendelsen fra Statens 

vegvesen til Lunner kommune og frem til ønsket vedtak i kommunestyret. 

 

 
 

Videre prosess for detaljreguleringen 

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

bygningslovens § 12-10. Planforslaget vil ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker, og skal 

ta høyde for innspill hos private, regionale myndigheter og gi mulighet for besvarelse på 

oppklarende spørsmål fra berørte parter.  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/avstaelse-av-eiendom/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/nyhetsarkiv/varsel-om-planoppstart-for-fv-2300-fortau-langs-roalinna-kildalbyggetroa-stasjon/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/nyhetsarkiv/varsel-om-planoppstart-for-fv-2300-fortau-langs-roalinna-kildalbyggetroa-stasjon/


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. 

Beskrivelse av endringene, og bakgrunnen for disse, vil framgå i sin helhet av 

plandokumentene og merknadsbehandlingen.  

Statens vegvesen legger opp til å oversende et endelig planforslag sammen med alle 

mottatte merknader til endelig behandling i Lunner kommune. 

Bygging kan først skje når reguleringsplanen er endelig vedtatt av Lunner kommune og 

Statens vegvesen har utarbeidet en byggeplan.  

 

Hvor finner du planmaterialet? 

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden 

tilgjengelig på Statens vegvesens nettside: 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/ og på Lunner kommune sin 

nettside: https://www.lunner.kommune.no/ 

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om 

byggesøknad.  Foreliggende planforslag anses å være detaljavklart i denne 

saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant av opparbeidelse vil følgelig ikke være 

påkrevd.   

Statens vegvesen er prosjekteier, planleggingsleder for prosjektet er Cassandra Mood 

Hummel. Structor Lillehammer AS er engasjert som rådgiver. 

 

 

Med hilsen 

Utbyggingsområde sørøst, Prosjekt Vestoppland ved 

 

 

Odd Johanssen       Cassandra Mood Hummel 

Prosjektleder        Plan- og prosjekteringsleder 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv4hadeland/
https://www.lunner.kommune.no/


Statens vegvesen 

DETALJREGULERING Merknadsbehandling
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Lunner kommune

Merknader til utvidelse av planområdet 30.06.2022

Utbygging sørøst
Roa anlegg
28.09.2022



 
 Vår dato:  Vår ref: 

  08.07.2022  2022/9850 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.06.2022  2021/262049 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Sumeet Singh, 32266813 
  
 
 
 
 
 

 

Statens Vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 

  
 
 

Lunner - Innspill til varsel om utvidelse av planområde for 
detaljregulering av fortau på Roalinna 

Vi viser til deres oversendelse datert 30. juni 2022 med varsel om utvidelse av planområde for 
detaljregulering av fortau på Roalinna. 
 
Bakgrunn 
Planområdet utvides i området ved Roa stasjon som følge av utfordringer som har vist seg i plan- 
og prosjekteringsarbeidet med etablering av fortau, med blant annet bratte adkomstforhold. Det 
vurderes en ny trase felles adkomstveg mellom jernbanetraseen og eksiterende boligområde, for 
å redusere antall avkjørsler fra Roalinna og slik at adkomstforholdene til eiendommene ivaretas i 
henhold til Statens vegvesens håndbokskrav. 
 
Planarbeidets oppstart ble varslet i Statens vegvesens brev datert 18. mars 2022.    
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
Vi viser til vårt innspill i brev datert 11. april 2022. Vi er positive til at det planlegges for fortau, slik 
at tilbudet for gående og syklende langs Roalinna styrkes.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det innenfor det utvidede planområdet er gjort funn av fremmede 
arter. Naturmangfoldlovens kapittel IV og forskrift om fremmede organismer utdyper den 
generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6. For virksomheter eller tiltak som kan 
medføre utilsiktet spredning eller utslipp av fremmede organismer stiller aktsomhetsplikten krav 
om at den ansvarlige i rimelig utstrekning treffer tiltak for å hindre slik spredning. Vi forutsetter 



at det i størst mulig grad benyttes stedegne masser og at eventuelle overskuddsmasser 
håndteres forsvarlig. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet: 
-        Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Sumeet Singh 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/


 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 

  

STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
 
 
 

Dato: 09.08.2022 
Saksref: 202203520-7 
Deres ref.: 21/262049 
Side: 1 / 2 

Vår saksbehandler: Dag Terje Jenssen 
Telefon:    
Mobil: +47 91656226 
E-post: dag.terje.jenssen@banenor.no 

 
 
   

 

Lunner kommune - Varsel om utvidelse av planområde  - Detaljregulering for Fv. 2300 
Roalinna  - Fortau Kildalkrysset-Roa stasjon. Bane NORs uttalelse 

Vi viser til varslingsbrev datert 30.06.2022 og Email datert 05.07.2022. 

Varsel om utvidelse av planområdet kommer som følge av utfordringer i forbindelse med plan- og 
prosjektering av fortau, blant annet grunnet bratte adkomstforhold til enkelte tomter. Derfor 
vurderes det å regulere ny felles adkomstveg mellom jernbanetraseen og eksisterende 
boligområde. 

Bane NOR har følgende merknader: 

Planområdet utvides på grunn av nytt planlagt tiltak i skråningen nedenfor jernbanen. Det er viktig 
at tiltaket ikke skal føre til skade på våre anlegg. I forbindelse med planarbeidet må det derfor 
gjennomføres en fagkyndige vurderinger av om det planlagte tiltaket kan føre til økt fare for 
setninger eller utglidninger på jernbanen. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak for å unngå 
ulemper og skader på jernbanen må beskrives. Sikkerhetsgjerde mot jernbanen skal være etablert 
før adkomstvegen tas i bruk. 

For øvrig opprettholder vi våre uttalelser i vårt brev datert 29.04.2022. Bane NORs tekniske 
regelverk inneholder bl.a. krav til avstand for veger og sikringstiltak. Stedlige forhold etc. kan 
medføre at vi vil kreve større avstand enn det som oppgis i teknisk regelverk.  

Dersom tiltakshaver ønsker dialog med oss om denne saken, deltar vi gjerne i et (elektronisk) 
møte. Eventuelle spørsmål rettes til vår saksbehandler. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Dag T. Jenssen 
arealplanlegger 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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STATENS VEGVESEN 
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INFRA Samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon Nord  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Statens vegvesen VVåårr  rreeff..:: 460706/2022 - 2022/28864 
Postboks 1010, Nordre Ål DDeerreess  rreeff..::  ««RREEFF»» 
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LLuunnnneerr  kkoommmmuunnee  --  FFVV  22330000  --  RRooaalliinnnnaa  --  KKiillddaallkkrryysssseett  --  RRooaa  ssttaassjjoonn  --  
VVaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt  aavv  rreegguulleerriinnggssppllaannaarrbbeeiidd  ffoorrttaauu  ––  UUttvviiddeellssee  aavv  
ppllaannoommrrååddee 
 
Vi viser til brev datert 30.06.2022 angående varsel om utvidelse av planområde tilknyttet 
reguleringsplanarbeid fortau. 

Tiltaket er vurdert ut ifra fylkeskommunens rolle som forvalter av fylkesvei og fagmyndighet 
for kulturminnevern. Viken fylkeskommune har følgende merknader til varselet. 

BBaakkggrruunnnn 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet den 18.03.2022. 

Formålet med planen er å bidra til å forbedre tilbudet for gående og syklende langs fv. 2300, 
Roalinna. Det detaljreguleres for etablering av et sammenhengende fortau mellom 
Kildalbygget til Roa stasjon. 

I nytt varsel om utvidelse av planområde, vurderes det å planlegge for en ny, felles 
adkomstveg mellom jernbanetraseen tilknyttet Roa stasjon og eksisterende bebyggelse. Dette 
som følge av utfordringer med blant annet bratte adkomstforhold til enkelte tomter. 

Ved anleggelse av ny felles adkomstveg vil man ivareta adkomstforholdene til eiendommene i 
henhold til Statens vegvesens håndbokskrav. Samtidig vil antall avkjørsler fra Roalinna blir 
redusert. 

MMeerrkknnaaddeerr 

Samferdsel  

Samferdsel ved Viken fylkeskommune stiller seg positive til utvidelse av planområdet. Basert 
på de nevnte utfordringer beskrevet av Statens vegvesen, ser vi på det som hensiktsmessig at 
adkomstforhold løses via ny felles adkomstveg. Dette for å ivareta tilgjengeligheten og 
trafikksikkerheten tilknyttet adkomst for berørte eiendommer. 
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Arkeologi – automatisk fredete kulturminner 

Etter en gjennomgang av det utvidede planområdet, har fagfeltet ingen merknader på 
nåværende tidspunkt, men forbeholder seg retten til å gi merknader i det videre planarbeidet. 

 

Saksbehandler arkeologi: Morten Hanisch 

Saksbehandler samferdsel: Karl-August Thorsby Eggen 
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Jon-Terje Bekken Karl-August Thorsby Eggen 
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Michal Jan Wolanski 

Roalinna 33 

Eiendom: 59/68 
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Som svar på «Varsel om oppstart av reguleringsplan arbeid», sender jeg min 

uttalelse og kommentarer i punktene nedenfor. Det andre vedlegget inneholder tegning 
med markeringer for det som er beskrevet nedenfor. 
 
1. Å begrense antall avganger for tomtene 59/68, 59/86, 59/17 og 59/29 og bygge ny 

felles adkomstveg gir lite mening med tanke på antall biler som passerer krysset 
Roalinna - Nordliagutua. For at bygging av ny felles adkomstveg skal være et smart 
grep, er det første man må se etter en løsning i krysset Roalinna - Nordliagutua. Som 
vist på vedlagte tegning kan det vurderes tunnel for fortau/sykkelveg under krysset 
Roalinna - Nordliagutua. Krysset Roalinna - Nordliagutua er et kritisk punkt på hele 
strekningen av Roalinna hvor jeg som beboer observerer mange farlige situasjoner 
knyttet til alle trafikanter. 

 
2. Dersom det planlegges andre løsninger for krysset Roalinna - Nordagutu, er en felles 

adkomstveg fornuftig. 
 

3. Dersom det fattes vedtak om å begrense antall avganger fra tomtene 59/68, 59/86, 
59/17, 59/29 og bygge ny felles adkomstveg, betyr det for meg tap av muligheten til å 
bruke garasjen. Jeg kan godta riving av garasjen og stenging av dagens adkomstveg 
under følgende betingelser: 

 
3.1. Garasjen (merket på tegning i vedlegg GG) rives for vegentreprenørens regning. 
3.2. Uthus (merket på tegningen med bokstavene UT) rives for eiers regning. 
3.3. Vegentreprenøren utfører utjevningen av bakkenivå (markert på tegning med 

gult) for egen regning. 
3.4. Byggingen av den nye garasjen vil skje for grunneiers regning, men kostnaden 

for byggematerialer og søknadskostnader dekkes av vegentreprenøren. 
3.5. Vegentreprenøren skal bygge støttemuren som vist på tegning. Støttemur kan 

bygges på tomt 59/68, med minimumsavstand på 1 meter fra enebolig. 
 
4. Dersom det skulle bygges ny felles adkomstveg, er det greit å tenke på å bygge en 

snuplass, med tanke på større biler, som for eksempel søppelbil. Jeg ser ikke noe 
problem med at snuplassen tar en del av tomten min som vist på tegning i vedlegget. 

 
5. Det siste jeg tenker på med den nye felles adkomstveg er snørydding om vinteren? 

Vil denne veien bli behandlet på samme måte som Roalinna, eller som intern vei, slik 
at innbyggerne på tomtene 59/68, 59/86, 59/17, 59/29 må dekke kostnadene for 
brøyting på egenhånd? 

 
Ser frem til å høre fra dere. 
 

Med vennlig hilsen 
Michal Jan Wolanski 
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