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FORORD 
Statens vegvesen Region øst utarbeidet reguleringsplan for rv. 4 Roa-Gran grense i 2013-2015. 

Planen ble vedtatt av kommunestyrene i Lunner og Gran den 19.2.2015. 

 

Etter dette har finansieringssituasjonen, gjennom bompengesak og Stortingets vedtak av ny Nasjonal 
Transportplan (NTP), gjort det nødvendig for Statens vegvesen å bygge en lengre strekning på rv. 4 Hadeland 
enn tidligere forutsatt. 

Som følge av dette er Statens vegvesen nå pålagt å bygge 3 delstrekninger av rv. 4 på Hadeland:  

1. Roa-Gran grense i Lunner 
2. Sandvoll-Amundrud i Gran 
3. Almenningsdelet-Lygnebakken i Gran (Lygna). 

Denne situasjonen har gjort det nødvendig å foreta kostnadsreduserende tiltak på de tidligere planlagte 
strekningene nr 1 og 2, Roa-Gran grense og Sandvoll-Amundrud. 

På bakgrunn av dette er det gjennomført en prosess med å finne mer rasjonelle og mindre kostnadskrevende 
løsninger. To av disse, erstatningsveger for Sandstad og Volla bruer er allerede omregulert i Lunner kommune, 
mens denne planen omhandler ny løsning for lokalvegkryssing ved Holmen i Gran kommune.  

Bakgrunnen for endringsbehovet er at vedtatt trase for lokalveg forbi Holmen viser seg å gå på svært ustabil 
grunn, og vil medføre omfattende og kostnadskrevende utskifting i grunnen og medfølgende inngrep i Vigga og 
dens randsone.  

Man ønsker derfor å krysse ny rv. 4 lenger sør, nærmere bestemt i traseen til dagens rv. 4. Lokalvegkryssingen 
vil foregå i kulvert, og siden ny rv. 4 krysser omtrent i nivå med dagens rv. 4 medfører dette behov for å senke 
vegtraseen. Tilstøtende adkomstveger vil også behøve justering.  
Disse tiltakene medfører behov for endring av gjeldende reguleringsplan. 

På samme måte som ved gjeldende plan er det avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen etter plan- og 
bygningslovens § 3-7 overtar de oppgavene planadministrasjonen i kommunen normalt har med å organisere 
planarbeidet og utarbeide planforslag. Dette innebærer at Statens vegvesen har utarbeidet forslaget til 
planendring og legger dette ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge vegenes beliggenhet og utforming. Det framgår av planen 
hvilke arealer som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til midlertidige og permanente 
rådighetsinnskrenkninger. Forslaget til reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av teknisk detaljplan der 
utformingen av veganlegget er prosjektert i detalj. 

Til gjeldende plan foreligger en komplett planbeskrivelse som omtaler alle forhold og virkninger av gjeldende 
plan, også basert på konsekvensutredning og kommunedelplan. Hovedtrekkene i gjeldende plan endres ikke. 

Dette notatet beskriver de forhold som foreslås endret i forhold til gjeldende plan og virkningene av disse.  
  



Rv. 4 Roa-Gran grense:   Endring av reguleringsplan 

Side 4 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 
Forord 3 

1 Planprosessen 5 

2 Beskrivelse av planlagte endringer 7 
2.1 Ny lokalvegkryssing ved Holmen 7 

2.1.1 Generell beskrivelse 7 
2.1.2 Standard på ny lokalveg 9 
2.1.3 Reguleringsformål og bestemmelser. 10 
2.1.4 Virkninger av endringene 10 

3 Risiko- og sårbarhet 12 

 
  



Rv. 4 Roa-Gran grense:   Endring av reguleringsplan 

Side 5 

1 PLANPROSESSEN 
 

Oppstart reguleringsendring Roa-Gran grense, Holmen 

Planinitiativ for endringene ble oversendt Gran kommune den 21.05.2019. 

Formelt oppstartsmøte med Gran kommune ble holdt den 13.06.2019. 

Det er avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen i henhold til plan og bygningslovens § 3-7 utarbeider og 
legger forslaget til reguleringsendringer ut til offentlig ettersyn. 

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanen ble varslet på Statens vegvesen sine 
hjemmesider den 01.11.2019. Samtidig ble berørte grunneiere ut fra tilgjengelige oversikter, samt aktuelle 
offentlige etater underrettet skriftlig.  

Statens vegvesen er tilgjengelig for møte med den enkelte grunneier etter behov. 

 

Utarbeidelse 

Planarbeidet er styrt av Statens vegvesen Region øst der Therese Høy er prosjektleder og Jon Rabben Lundby er 
planleggingsleder for denne reguleringsplanen. 

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS ved Vegard Sagbakken og Tor Christensen. 

Det har vært et nært samarbeid med Gran kommune og Sigrid Lerud som kontaktperson. 

Siden hele området er regulert tidligere er det ikke utført nye undersøkelser ift. kulturminner. 

 

Offentlig ettersyn 

Statens vegvesen legger med dette planen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 
12-10. 

Endringsforslaget var tilgjengelig på nettsiden: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland, samt på 
kommunens nettsider.  

Frist for å komme med skriftlige kommentarer er 10.01.2020. 

 

Høringsuttalelser og merknader kunne sendes skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 
2605 Lillehammer, eller på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no.  

Forsendelsen merkes med saksnummer: 18/213506 rv. 4 Roa-Gran grense, Endring 
reguleringsplan, Holmen. 
 

Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til: 

 

Statens vegvesen  
ved Jon Rabben Lundby 
jon.rabben@vegvesen.no 
Tlf: +47 412 01 179  

 

 
  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Innkomne merknader til oppstarts varsel 

 

OFK-Regionalenheten og kulturarvenheten 26.11.2019 

Ønsker mer detaljert beskrivelse av tiltaket før en kan komme med mer konkret tilbakemelding. 

Påpeker også bruken av planskjema og at dette må følge ved oversending. 

I forhold til kulturarv påpekes det beliggenheten av to eldre vegfar, noe som også ble påpekt i 2014. 
Det anbefales å bevare disse og legge på hensynssone C, 5 meter på begge sider av senterlinje, inkl 
bestemmelse «I hensynssone H570_1 ligger eldre vegfar. Disse med et område rundt skal bevares. 
Tiltak som kan berøre disse, skal legges fram for kulturminnemyndighetene for uttalelse. Dersom det 
skal hogges i området, bør det skje på en måte som ikke skader vegfarene. Vegene kan ikke benyttes 
som kjøretraseer for hogst, da de ikke vil tåle en slik belastning». 

Svar SVV: 

Ved utsending av oppstartsvaresel har ikke SVV noen detaljinformasjon å gi, hensikten er å fange opp 
generelle hensyn som ikke er utredet/eventuelt må hensynstas i tidlig arbeid. 

Planskjema er vedlagt til høring. 

Merknaden fra OFK er mottatt etter fristen for merknader har gått ut. SVV rekker derfor ikke å 
vurdere endringene OFK ønsker i plankart og bestemmelser innen høringen av reguleringsplanen 
begynner. SVV vil derfor gå i dialog med OFK i høringsperioden for å sammen vurdere endringer av 
planen, slik at en kan i størst mulig grad imøtekomme innspill om eldre vegfar. 

NVE 04.11.2019 

Generelt innspill som omtaler planarbeid i det store bildet. 

Svar SVV: 

SVV har tatt med seg innspillet inn i planforslaget som nå kommer på høring 

 

Behandling av innkomne merknader 

Etter høringsperioden blir de enkelte innkomne merknader oppsummert og kommentert i eget notat om 
merknadsbehandlingen, der Statens vegvesen sine forslag til behandling av merknadene er beskrevet, med 
aktuelle justeringer av planen der merknader foreslås tatt til følge. 

 

Sluttbehandling 

Vurdering av innkomne merknader og planforslaget inkludert eventuelle endringer blir oversendt til Gran 
kommune for behandling i planutvalget og endelig vedtak i kommunestyret. 

Etter vedtaket ble reguleringsbestemmelsene oppdatert med de vedtatte tillegg og justeringer i plankart og 
bestemmelser iht plan- og bygningslovens rammer. 
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2 BESKRIVELSE AV PLANLAGTE ENDRINGER 
I det følgende beskrives det som foreslås endret i forhold til gjeldende plan. Utformingen og linjeføringen for 
selve rv. 4 endres ikke. 

 

2.1 Ny lokalvegkryssing ved Holmen 
2.1.1 Generell beskrivelse 
Vedtatt løsning er at dagens rv. 4 gjøres om til lokalveg når ny fire felts rv. 4 står ferdig. Lokalveg var i 
utgangspunktet tenkt ført under Holmen bru, i Viggas randsone.  

 
Utsnitt, gjeldende plan. Lokalveg (1) ført under Holmen bru i Viggas randsone. Adkomstveg til Helgeland ført i 
eks. trase til påkoblingspunkt med lokalveg. Kombinert landbruksveg/turveg (3) koblet på ny lokalveg øst for 
Holmen bru.  

1 

2 

3 
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Utsnitt, forslag til endring 

 
(1) Lokalveg krysser ny rv. 4 i kulvert, og følger traseen til dagens Rv. 4 i sin helhet. Lokalveg senkes 

imidlertid sammenlignet med dagens rv. 4 for å oppnå tilstrekkelig frihøyde for planskilt kryssing.  
(2) Adkomstveg til Helgeland flyttes til regulert avkjøring ved Heggen bil. På denne måten kan adkomst 

opprettholdes uavhengig av anleggsprosessen på Holmen bru.  
(3) Kombinert landbruksveg/turveg legges som tidligere regulert, men får ny adkomst fra lokalveg ved 

Holmen. Regulert gang-/sykkelveg føres hit. Turvegen forbinder området ved Holmen med 
Flågenvegen og danner sammen med vedtatte reguleringsendringer ved Volla og Sandstad et 
sammenhengende nett på østsiden av rv. 4.  

(4) Reguleringsendringen viser tilbakeført situasjon ved den midlertidige rundkjøringen i enden av 
vegprosjektet rv. 4 Gran-Jaren.  
  

1 

2 

3 

4 
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2.1.2 Standard på ny lokalveg 

 
Plan og profil, ny lokalveg  

Ny lokalveg er planlagt med videreført regulert normalbredde 7,0 m inkludert skuldre pluss breddeutvidelse i 
kurver. For å oppnå tilstrekkelig frihøyde i krysningspunktet med ny rv. 4 senkes lokalvegen opp til 6 meter 
sammenlignet med eksisterende veglinje. Fra selve krysningspunktet ligger lokalvegen nær flatt til den igjen 
møter dagens rv. 4. Reguleringsforslaget viser også tilbakeført situasjon ved midlertidig rundkjøring i 
parselldelet.  

Regulert g/s-veg reguleres parallelført med lokalvegen fram til avkjørsel tilhørende landbruksveg/turveg mot 
Nedre Kraggerud. I kritisk punkt gjennom kulverten vil det etableres trafikkdeler mellom lokalveg og g/s-veg.   

 

 
Visualisering sett sørover fra tilknytningspunkt mot eks. rv. 4 nord for Holmen. Holmen bru til høyre.  
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Tverrsnitt av kulvertløsning sakset fra forprosjekt gjennomført høst 2019.  
 

2.1.3 Reguleringsformål og bestemmelser.  
Arealene som i gjeldende plan er regulert til veg med tilliggende skråningsarealer som utgår foreslås 
omregulert til landbruksformål. Øvrige formål er veg med annen veggrunn/grøntanlegg, gang-/sykkelveg og 
midlertidige bygge- og anleggsområder.   

 

2.1.4 Virkninger av endringene 
En kan ikke se vesentlige endringer i planens konsekvenser for miljø og samfunn. Endringene medfører 
følgende virkninger, og her omtales både Lunner og Gran kommune: 

• Planen medfører at berørte brukere av Bjørgevegen fra Helgeland får adkomst med 200 meter lengre 
avstand til offentlig vegnett og like god standard som de ville fått iht. gjeldende plan.  

• Planen medfører at brukere tilknyttet Gamle Møllevegen (Lunner kommune) nå får fall ned til lokalveg, i 
stedet for stigning som i vedtatt løsning. Påkoblingspunktet med lokalvegen er ellers likt, men vil bli felles 
med Bjørgevegen. Avkjørsel vil utformes med nødvendig avbøyning i vertikalplanet.  

• Planen medfører at brukere tilknyttet Oslolinna 454 beholder dagens kobling til offentlig vegnett, noe 
kortere enn vedtatt løsning.  

• Landbruksveg/turveg mot Kraggerud får justert påkoblingspunkt mot lokalveg, men vil få bedre 
stigningsforhold, med 12,5% mot vedtatt 15%.  

• Arealbeslag vil i all hovedsak være knyttet til nødvendige skjæringer for å senke eks. rv. 4, i tillegg til areal 
nødvendig for å legge om Bjørgevegen og landbruksveg/turveg til Kraggerud. Areal tilknyttet vedtatt 
lokalveg i ny trase vil kunne videreføres som dyrket mark. Arealregnskapet viser minimale endringer i areal 
regulert til landbruksformål.  

• Forholdene mht avvanning, vassdrag og flom forbedres sammenlignet med gjeldende plan, siden lokalveg 
ligger 1-2 meter høyere enn vedtatt løsning.  

• Som følge av terrengendringer påvirkes støyinntrengning i noen grad, det er derfor foretatt justeringer for 
aktive skjermingstiltak både fra lokalvegen og fra rv. 4.  
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Utklipp fra arealregnskap i Gran kommune der eksisterende plan er sammenlignet med planforslaget under: 
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3 RISIKO- OG SÅRBARHET 
Det var utført risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med gjeldende plan. Endringene anses ikke å innebære 
noen vesentlige endringer. 
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