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Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Planbeskrivelse med konsekvensutreding

Forord
Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner og Gran kommuner satt i gang et
planarbeid for å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på
strekningen mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune. En kort strekning i Gran
kommune omfattes også av planene.
Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikksikkerhet, tidvise problemer med trafikkavviklingen og miljøproblemer for nærliggende
bebyggelse.
Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan med
konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell avklaring for ny
vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av kommunedelplanen i Lunner og Gran
kommuner.
Hos Statens vegvesen Region øst er Anne Brit Moen prosjektleder og Ole Kristian Haug/Ane
Fyksen planprosessledere.
Til å utarbeide kommunedelplanen har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS. Arbeidet
ble utført i perioden november 2010–februar 2012.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært naturforvalter Vegard Meland. Han har også
hatt hovedansvar for planbeskrivelsen.
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i seks uker. Høringsfristen framgår av oversendelsesbrevet og annonser i
pressen.
På grunnlag av konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser vil berørte kommuner
avgjøre om utredningsplikten er oppfylt, noe som er en forutsetning for vedtak av planen på
strekningen.
Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no
Høringsuttalelser må merkes ”Rv. 4 Roa-Gran grense”
Eventuelle spørsmål til konsekvensutredningen kan rettes til:
Ole Kristian Haug
Tlf: 61 13 72 63
E-post: ole.haug@vegvesen.no
Gjøvik, februar 2012
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1 Innledning
1.1

Dagens situasjon, behov for tiltaket

Riksveg 4 (rv. 4) er en del av rute 6a (Oslo–Trondheim). Vegen har funksjon både som lokalveg
og som hovedfartsåre mellom Oslo og Hadeland/Gjøvik. Vegen er en alternativ rute til E6 mellom Oslo og Mjøsbrua. Etter utbygging av tverrforbindelsen mellom Lunner og Nannestad er
rv. 4 sammen med rv. 35 også regionenes viktigste tilknytning til Gardermoen.
Vegen brukes også av et stort antall dagpendlere i Hadelandsområdet.
Standarden på vegen mellom Roa og Gran grense er generelt ikke tilfredsstillende i forhold til
vegens funksjon. Det er spredt boligbebyggelse på begge sider av vegen. Vegen har varierende
standard, gjennomsnittlig vegbredde er 7–9 meter og det er ikke separat gang- og sykkelveg
langs rv. 4. Det medfører derfor stor risiko for myke trafikanter å benytte vegen. Vegen preges
også av dårlig kurvatur. Dagens trafikk på vegen som årsdøgntrafikk er omtrent 10 000, og det
er forventet en trafikkvekst på rv. 4 i årene framover (årsdøgntrafikk (ÅDT): summen av antall
kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom
året, dividert på årets dager).

1.2

Vegstandard og trafikkforhold

Transportsystemet i Lunner består av rv. 4 som er en hovedåre gjennom kommunen, mens
rv. 35 går på tvers av kommunen mellom Jevnaker og Gardermoen.
Trafikkbelastningen på rv. 4 mellom Oslo og Lygna varierer, se figur 1-2. Tallene viser at det er
størst trafikk i Oslo-området, mens den gradvis går ned til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6 500
forbi Harestua. Den øker så til 9 000 på Roa og 11 800 rett sør for Gran sentrum. Nord for Gran
avtar trafikken, og er omtrent 5 100 forbi Lygna.
Dette betyr at det er mye lokaltrafikk på rv. 4 i Gran og Lunner. Dette kommer trolig av trafikk
til og fra Gran sentrum, bl.a. tilknyttet handel, arbeid og skole.
Hastigheten sør for Roa er 80 km/t. Ca. 150 m sør for rundkjøringa er den skiltet ned til 60 km/t,
og sonen fortsetter gjennom rundkjøringa i alt ca. 350 meter. Resten av parsellen har 70 km/t
bortsett fra en ca. 800 m lang strekning forbi Volla som har 60 km/t. Årsdøgntrafikken (2010)
på rv. 4 i 2010 var på ca. 9100 kjøretøyer sør for rundkjøringa og 10 300 gjennom Volla. Tall
for noen snitt innenfor planområdet er gitt i tabell 1-1
Tabell 1-1: Årsdøgntrafikk 2010 fra noen sentrale
snitt i planområdet. Data fra NVDB/31/
Sted
Rv. 4 sør for rundkjøringa på Roa
Rundkjøringa på Roa
Rv. 4 forbi idrettsbanen

ÅDT
9 050
13 400
8 960

Rv. 4 rett sør for Flågenvegen

10 300

Rv. 4 Gran grense

10 200

Rv. 4 rett sør for Gran sentrum

11 830

Rv. 35 rett vest for rundkjøringa på Roa

6 520

Hadelandsvegen forbi rådhuset

3 280

Oppdalslinna (fv. 14)
Fv. 17

500
1 680
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Fordelt på ukedag er det en markert topp i trafikken på fredag fra Oslo, mens en ikke har et like
tydelig bilde for sørgående trafikk. Her utmerker lørdag seg som den dagen med minst trafikk.
Når en ser på avstand og reisetid mellom Oslo og Lillehammer er reisetiden om en kjører E6
eller rv. 4 så godt som helt lik. Rv. 4 er imidlertid 16 km kortere. E6 mellom Gardermoen og
Kolomoen er nå under utbygging, og når hele denne parsellen står ferdig som firefeltsveg vil det
bli seks bomstasjoner på strekningen. Hvilken betydning dette har for trafikkfordelingen er
uvisst, men det er ikke utenkelig at flere velger å kjøre rv. 4 grunnet høye bompenger på E6.
Rv. 4 har i dag bomstasjon utenfor Raufoss (innkrevingen stopper i 2013), men det vil også bli
bompenger på rv. 4-parsellen Gran–Jaren. På den andre siden vil bedre vegstandard og økt
hastighet medføre tidsbesparelse ved å benytte E6.

1.3

Ulykker

Riksveg 4 er en ulykkesbelastet veg i Oppland. I perioden 2000–2009 skjedde det 295 trafikkulykker med personskade på rv. 4 i Oppland. Av disse var det 18 dødsulykker med til sammen
22 drepte personer. I tillegg har 2 ulykker endt med meget alvorlig personskade og 34 ulykker
har endt med alvorlig personskade. Totalt er 49 personer blitt hardt skadd i disse ulykkene.
Vanligste uhellstype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker),
kryssulykker og ulykker knyttet til påkjøring bakfra.
I perioden 2000–2009 var det 23 trafikkulykker med personskade på strekningen som berøres i
denne planen. To av disse endte med alvorlig skadegrad, mens 17 endte med lettere skadegrad.
Totalt ble 30 personer skadd i disse ulykkene. Hovedsakelig er det påkjøring bakfra, kryss- og
utforkjøringsulykker som forekommer på strekningen. Seks av ulykkene skjedde ved krysset
med Flågenvegen, mens tre ulykker skjedde i rundkjøringa på Roa. De øvrige ulykkene fordelte
seg utover strekningen.

Figur 1-1: Det er ikke gjennomgående gang- og sykkelveg langs rv. 4. Ved Roa benyttes
Garverivegen (til venstre på bildet) som gang- og sykkelveg
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Figur 1-2: Trafikkmengde på rv. 4 mellom Oslo og Lygna som ÅDT

1.4

Historikk

Planleggingen av ny rv. 4 har pågått i lang tid. Denne parsellen ble planlagt som en del av ny rv.
4 mellom Roa og Jaren. Historikken er gitt i tabell på neste side.
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År

Beskrivelse

1998

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

2000

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

2001

Melding med forslag til utredningsprogram ble lagt fram til offentlig ettersyn i januar 2001 /6/ og godkjent av
kommunestyrene i juni/7/. Silingsrapport I ble behandlet og godkjent i kommunestyrene i oktober/5/. Flere
alternativer, blant annet flere lange tunneler mellom Roa og Gran ble tatt ut og det ble gitt aksept for
Statens vegvesens anbefalinger.

2002

Etter anbefalinger fra Statens vegvesen ble det i mars 2002 i begge kommunestyrene godkjent at rv. 4
skulle utredes som en smal firefeltsveg (bredde 20 m). Tanken var at den skulle bygges som en tofeltsveg
i første etappe.
Silingsrapport II/8/ ble behandlet og godkjent i kommunestyrene samtidig med endring i utredningsprogrammet. Flere alternativer ble tatt ut, blant annet lang tunnel forbi Volla.

2003

Høring av konsekvensutredning og kommunedelplan skjedde våren 2003.
Konsekvensutredningen ble godkjent av begge kommunestyrene i juni. Utredningen består av en
hovedrapport samt åtte temarapporter. Temarapportene omhandler nærmiljø, støy og luftforurensning,
friluftsliv, landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø, landbruk og georessurser/vannressurser.
Kommunedelplanen i Gran, alternativ B7, ble vedtatt i Gran kommunestyre i juni.
Kommunedelplanen i Lunner, alternativ A8, ble vedtatt i Lunner kommunestyre i juni. Staten vegvesen
hadde innsigelse mot dette alternativet. Saken gikk videre til Miljøverndepartementet (MD).

2004

Miljøverndepartementet avgjorde saken i mars og tok Statens vegvesens innsigelse til følge og godkjente
ikke A8, men anbefalte i stedet alternativ A7. Kommunestyret i Lunner vedtok (med noen justeringer, blant
annet ved Volla) alternativ A7 i mai. Utarbeidelse av Reguleringsplan basert på alternativene A7 i Lunner
og B7 i Gran kommune startet opp høsten 2004.
På grunn av nye standardkrav og hensynet til sikkerheten ble det høsten 2004 vedtatt å bygge Roa–Jaren
som firefeltsveg direkte og ikke bygge en første etappe som tolfeltsveg.

2005

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

2006

Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av SVV
sin innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september.
Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD. MD
har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune.
Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune ble vedtatt i Gran kommunestyre 13.
desember. Kommunestyret ba samtidig om at vegprosjektet må deles dersom behandling av
reguleringsplanen i Lunner ble utsatt.

2007

I mars ba Lunner kommunestyre om at prosessen med opphevelse av gjeldende KDP ble igangsatt og ba
samtidig Samferdselsdepartementet (SD) om å utrede bygging av tunnel mellom Roa og Gran grense.
Statens vegvesen ber Vegdirektoratet (VD) vurdere statlig regulering i Lunner. Behandles videre i SD og
vedtas eventuelt. i MD. SD gjør i brev til Lunner kommune i mai oppmerksom på at kommunens videre
håndtering av planleggingen vil påvirke grunnlaget for prioritering i neste NTP.
Fylkeskommunen støtter i brev i juni Statens vegvesens anmodning om statlig regulering.
VD oversender i august anmodningen om statlig reguleringsplan til Miljøverndepartementet. VD ber MD
om å beslutte å gjennomføre statlig reguleringsplan for ny rv. 4 i Lunner kommune.
I oktober blir anmodningen oversendt fra administrasjonen til politisk ledelse i SD.

2008

I etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 er Roa–Jaren ikke omtalt i dokumentet/74/.
Anmodning om statlig regulering avslått i Samferdselsdepartementet, brev 15. februar.
Planprogram for forlengelse i nord, fra Jaren til Sandvold (kryss rv. 34), vedtas i Gran kommunestyre i
desember. Reguleringsplan med konsekvensutredning starter opp.

2009

Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019/16/ ble lagt fram i mai. Roa–Jaren er her delt i to etapper, Roa–
Gran (Gran sentrum sør) og Gran–Jaren (forlenget 1,5 km til Sandvoldkrysset). Gran–Jaren er prioritert for
utbygging i perioden 2014–2019 forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Om
rv. 4 Roa–Gran grense heter det at jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging.
August: Avklart i SD at utbyggingen i Gran skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan, det medfører at
grensa mot Lunner blir ”fastpunkt” for videre planlegging i Lunner. Videre ble det avklart at Lunner
kommune og SVV vil starte en planprosess for å se på mulige løsninger i Lunner. Det skal utarbeides
planprogram, konsekvensutredning og kommunedelplan med sikte på å komme med i NTP 2014–23.
September: Lunner kommune og SVV avklarer hvilke alternativer som skal være grunnlag for videre
behandling.

2010

Ny planprosess i Lunner (planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning) starter opp. Mål:
ferdig vedtatt kommunedelplan i februar 2012.
April: Reguleringsplan for utvidelsen i nord, Jaren–Sandvold vedtatt i Gran kommunestyre.
September: Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for Gran grense–Jaren starter opp.
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1.5 Planprosses og videre saksgang
Forskrift om konsekvensutredninger slår fast at denne typen vegtiltak skal være gjenstand for
konsekvensutredning/1/. Videre legger den opp til full integrering mellom plan og konsekvensutredning. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er:
å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av
planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan
gjennomføres.
Saksgangen er som følger:
 Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning etter de krav som er
stilt i planprogrammet. Statens vegvesen har utarbeidet en egen håndbok som beskriver
metodikk som skal benyttes med konsekvensanalyser. Kommunedelplanen består av et
plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse (dette dokumentet).
Konsekvensutredninger inngår i planbeskrivelsen. For flere utredningstemaer det
utarbeidet egne fagrapporter. Sammendrag fra disse inngår i planbeskrivelsen.
 Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring, og Lunner og Gran
som ansvarlige myndigheter vedtar planen. Planen skal innholde fastsetting av vegtrasé
og avklaring av vegstandard. Godkjent kommunedelplan er en forutsetning for
behandling i NTP.
 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er å utarbeide reguleringsplan for ny rv. 4.
Der avklares detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplanen
skal gi rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv for anlegg og drift av vegen.
Planen vedtas av Lunner og Gran kommuner.
 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse av byggeplan. Det omfatter
detaljprosjektering av ny veg, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å
presentere et fullstendig konkurransegrunnlag.
Planlagt framdrift er:
Strekning

2010

2011

2012

Roa - Gran grense
Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan (avhengig av bevilgn.)
Ekstern kvalitetssikring
Grunnerverv
Byggeplan
Bompengeutredning / behandling
Bygging (avhengig av valgt alternativ)
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2013

2014

2015

2016

2017

Innledning

1.6

Mål

Transportsektoren preges av en rekke målkonflikter som gjør det nødvendig å vurdere
virkemidlene som settes inn for å nå målene, og hvilke mål som prioriteres høyest. I noen grad
kan også virkemidler påvirke andre mål i positiv retning. Det er derfor viktig å identifisere
tiltakenes positive og negative effekter på andre mål for å oppnå en mest mulig balansert
virkemiddelbruk.
De avveininger og valg som gjøres bør synliggjøres i kommunedelplanen med
konsekvensutredning.

1.6.1

NTPs mål

Figur 1-3 viser den overordnede målstrukturen som er trukket opp i Nasjonal transportplan
2010–19/14/. Hovedmålene er:





1.6.2

Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader.
Ingen drepte eller hardt skadde (nullvisjonen).
Lavere klimagassutslipp.
Universell utforming.

Mål for planprosessen

Målet for foreliggende planprosess er å utarbeide kommunedelplan med tilhørende
konsekvensutredning for strekningen Roa–Gran grense.
Dette danner grunnlag for valg av trasé gjennom vedtak i Lunner og Gran kommuner og videre
arbeid med reguleringsplan(er).

1.6.3

Målsetting for ny rv. 4

Som en del av medvirkningsfasen ble det arrangert et ideseminar 30.11.10 på Roa. Dette arbeidet er oppsummert i en egen rapport/9/. Gjennom arbeidet ble det definert tre hovedmål for ny
rv. 4:




Trafikksikkerhet for alle trafikanter.
God framkommelighet for alle grupper.
Miljøhensyn (jordvern ble her vektlagt).

Figur 1-3: Overordnet mål og hovedmål i Nasjonal transportplan 2010-2019
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2 Forholdet til annen
planlegging
2.1

Statlige føringer

2.1.1

Nasjonal transportplan

Rv. 4 Roa–Gran grense er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019/14/.
I siste seksårsperiode i NTP er det aktuelt å prioritere statlige midler til bygging av firefelts veg
på rv. 4 Gran–Jaren. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis
bompengefinansiering av prosjektet. Om parsellen Roa–Gran grense heter det at:
Jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging av rv. 4 Roa–Gran.

2.1.2

Regional arealpolitikk og jordvern

Stortingsmeldinger
Stortingsmeldingen om regional arealpolitikk fra 1996-1997/24/ signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at
Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar
mark. Mesteparten av våre utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og
skaper konflikter mellom ytterligere konsentrasjon og jordvern. Det legges vekt på en mer
strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal- og transportstrategier
på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene og gi et
bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak.
Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i siste stortingsmelding om Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand/23/. Regjeringen sier i denne meldingen at den vil:
 Halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.
 Stimulere kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk som grunnlag for
kommunale planavklaringer.
 Stimulere til regionale planprosesser i by- og tettstedsområder, der det trekkes
langsiktige jordverngrenser.
 Arbeide for å redusere avgangen av dyrket mark til samferdselstiltak.
Det pågår arbeid på flere ulike nivåer for å styrke jordvernet, blant annet utredes det en egen
hjemmel i jordloven for vern av dyrket mark.
Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet om jordvern
Departementene sendte 22.6.2006 ut brev til kommuner og fylker med et varsel om innskjerping
av jordvernet, og det ble samtidig fastsatt et mål om halvering av omdisponering av dyrket mark
til 5700 daa pr. år. Statens landbruksforvaltning ble også gitt innsigelsesrett til kommunale
planer i tilfeller hvor fylkesmann og fylkeslandbruksstyre ikke er enig/25/.
Brevet ble fulgt opp den 19.11.2010 hvor kommunene instrueres til å begrense omdisponeringen
gjennom arealplaner, spredt utbygging og dispensasjoner. Det poengteres at det er kommunenes
ansvar å følge opp fastsatte nasjonale jordvernmål gjennom forvaltning av plan- og
bygningsloven og jordloven. Hensynet til jordvern skal komme inn på et tidligst mulig stadium i
planlegging på kommunalt og regionalt nivå. Fylkesmannen har fra 1.1.2010 fått innsigelsesmyndighet på dette området/26/.
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2.1.3

Statlige retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging
De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging/22/ har som mål at
arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektive
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det stilles krav til innhold i oversiktsplan, kommune (del)plan og
fylkes (del)plan, herunder at prosjektets virkninger for miljø, naturressurser, framkommelighet,
trafikksikkerhet, områdemessige virkninger, gjennomførbarhet, samt muligheten for samling og
minimalisering av naturinngrep skal vurderes. Vurderinger i forhold til miljø omfatter blant
annet landskapsbilde. I pkt. 3.2 påpekes det at det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde
områder og landbruks-, natur- og friluftsområder, og at utbyggingen bør bidra til å bevare
grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det
fysiske miljø/21/.
På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige i planprosesser og får mulighet
til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I
den grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer.
RPR for universell utforming (høringsutgave)
Retningslinjenes hensikt er å styrke interessene til personer med nedsatt funksjonsevne i
planleggingen. Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og forvaltning etter planog bygningsloven/40/. Retningslinjene foreligger kun som en høringsutgave fra 2008.
Statens vegvesen har også nylig utgitt en egen håndbok rundt dette temaet/85/.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442)/20/.
Støyretningslinjen har anbefalte utendørs støygrenser for boliger, fritidsboliger,
sykehus/pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Grensene er forskjellige avhengig av hvilken
type kilde som lager støyen.
Retningslinjen anbefaler også at det stilles krav til innendørs støy som følger grenseverdiene i
Norsk standard NS 8175 klasse C.
Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør i henhold til KLIFs
veiledning TA-2115 vedta juridisk bindende støygrenser for nye anlegg ved å nedfelle disse i
reguleringsbestemmelser i planen/19/.
Støyretningslinjen deler de områdene som har støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner,
gul og rød sone. For disse sonene er det gitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone skal
i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse unngås. Den gule sonen er en vurderingssone, hvor
ny støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende
tiltak.

2.1.4

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser som er relevante for denne typen arealinngrep.
§ 8 omhandler kunnskapsgrunnlaget/13/:
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Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Loven har også krav til aktsomhet i forhold til fremmede organismer. § 28 sier bl.a.
Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av
levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i
rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.

2.1.5

Forholdet til forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften)

Vannforskriften/15/ er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med rammedirektivet
for vann er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og
kystnære områder. Forskriften fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med
sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand … […]
I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep heter det:
Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette
medfører at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette
skyldes
a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i
en grunnvannsforekomst, eller
b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst
fra svært god tilstand til god tilstand.
I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,
b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og
c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.
Vigga inngår i vannområde Randsfjorden. Vannområdet består av flere sidevassdrag til Randsfjorden på østsiden av innsjøen, og Vigga er det største vassdraget i vannområdet. I tiltaksanalysen for vannområdet blir den utrettede og kanaliserte strekningen i Viggas hovedløp fra
Jarenvatnet og oppover foreslått som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Årsaken til
det er forurensning (dyrket mark i nedbørsfeltet samt noe spredde avløp), tidligere
senking/utretting som har ødelagt det opprinnelige elveløpet og manglede kantvegetasjon/71/.
SMVF er vannforekomster med tekniske inngrep av så stor samfunnsmessig verdi at det ikke er
aktuelt å fjerne tiltaket. For SMVF gjelder ikke miljømålet om at vannforekomsten skal ha god
økologisk status. I disse vannforekomstene er det tilstrekkelig å nå en best mulig status gitt at
tiltaket som medfører at vannforekomsten er en SMVF består (godt økologisk potensial og god
kjemisk tilstand)/71/.
I forvaltningsplanen for regionen heter det bl.a. under miljømål/72/:
Bestander av sårbare arter som storørret og edelkreps skal beskyttes og bevares
Vigga og de andre småvassdragene skal ha en hygienisk tilfredsstillende kvalitet med
hensyn til jordvanning, bading og fritidsfiske.
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2.2

Regionale og kommunale planer

2.2.1

Fylkes - og fylkesdelplaner

Fylkesplan
Fylkesplanen har følgende mål innenfor tema samferdsel/32/:
Økt realisering av samferdselsprosjekter for:
 positiv utvikling av næringslivet
 en balansert utvikling mellom regionene
 arbeidsplasser og bosetting i hele Oppland
 økt trafikksikkerhet
Innnenfor veg prioriteres rv. 4 som nummer to (etter E6).
Regional planstrategi for Oppland 2010–2011
Planstrategien har fire hovedutfordringer presentert som fylkets viktigste satsningsområder. For
denne planen er to av hovedutfordringene spesielt relevante. Om Klima og miljø heter det bl.a.
at fylket står overfor betydelige utfordringer med hensyn til utslipp fra transportsektoren.
Innenfor utfordringsområdet Bruk og vern pekes det på vern av bl.a. natur, dyrket jord og
vassdragsvern, og utfordringer knyttet til bruk og vern av områder/41/.
Regional plan for Hadeland 2004-2015
Hovedtema i planen er barn og unge, kompetanse og næring samt areal og transport.
Handlingsprogrammet er innarbeidet i planen og viser forslag til tiltak, ansvarlige for
gjennomføring, finansiering og tid/33/.
Jordvernsstrategi for Oppland
Fylkesmannen i Oppland har i sammarbeid med fylkeskommunen og kommunene utarbeidet en
egen jordvernstrategi for fylket/38/. Hovedmålet er:
Arealbruken i Oppland må leggjast opp slik at vi tek omsyn til komande generasjonar
sine behov for jordressursar til å produsere eigen mat, og at vi vernar om miljøverdiane i
kulturlandskapet og utviklar desse som ressursar for allmenta og for lokal næringsutvikling.
Omdisponeringa av verdfulle jordressursar i Oppland skal halveras innan 2010 og at
verdfulle kulturlandskapsområde blir dokumenterte og sikra i arealplanlegginga.
Planen har videre flere delmål:
Delmål 2- Samfunns- og næringsutvikling
Omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark til samfunns- og næringsutvikling må vegast
opp mot omsyn til jordvernet. Det må arbeidast med å finne gode løysingar for bruk av
areal der gjenbruk av areal og fleirbruksløysningar er i fokus.
Delmål 3- Vegbygging
I områder der gode jordressursar blir planlagt brukt til vegformål skal det vurderast
andre alternative trasear for vegbygging
Landbruksplan for Hadeland
Planen er utarbeidet av kommunen Lunner, Gran og Jevnaker/35/. Overordnet jordvernstrategi er:


Utbygging bør i størst mulig grad foregå som fortetting i områder som allerede er
bebygd eller på areal som er regulert til utbygging
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Sentrumsnære utbyggingsarealer bør ha høy utnyttelsesgrad
Det må jobbes mot å etablere klare og langsiktige grenser mellom
landbruksområdene og tettstedene

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen.
Kommunene på Hadeland er medlem av Osloregionene og har sluttet seg til “Samordnet arealog transportstrategi for Osloregionen” (ATP-strategi for Osloregionen)/27/.
Sentral relevante punkter i strategien er:







Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen.
Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med
lavest mulig behov for biltransport.
Vekstkraften i Oslo skal utnyttes til beste for Osloregionen. Vekst i andre delregioner
skal kunne avlaste vekst i Oslo som skaper problemer. Slik balansert vekst skal kunne
skje ved en bolig- og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene for
jernbane og veg. Utbygging bør konsentreres til byer og tettsteder. Grønne korridorer
mellom dem skal opprettholdes.
Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med
stor kapasitet samt et godt vegsystem med god framkommelighet for kollektivtrafikken.
Osloregionen støtter i prinsippet strategi 2 i stamvegutredningen fra Statens vegvesen:
”Utbygging av høytrafikkerte veger med mange ulykker og køproblemer først”. (Rv. 4
er her nevnt som en av fire riksveger med særlig utbyggingsbehov).

Fylkesdelplan for varehandel
Gjennom fylkesdelplanen er Gran definert som regionalt handelssenter/28/. Her er det ikke gitt
noen begrensninger på kjøpesentras størrelse. Roa er et kommunalt handelssenter, mens Grua og
Harestua er lokale handelssentra. De to siste kategoriene skal ikke ha kjøpesentra over 3000 m3.

2.2.2

Kommunale planer

Lunner kommune
Lunner kommunes kommuneplan (2005–2016)/29/,/30/ viser arealbruken. Som det går fram av
planen (utsnitt vist på figur 2-3) er trasé for ny rv. 4 vist som Viktig ledd i kommunikasjonssystemet. Dette er alternativ A7 som det ble utarbeidet forslag til reguleringsplan for i 2006.
Reguleringsplanen er ikke vedtatt. Ellers er det vist område for framtidig senterområde på
dyrket jord rett nord for Roa. Den dominerende arealbruk på parsellen er LNF-område.
Kommunen vektlegger bl.a. at landbrukets produksjonsområder og kulturlandskapet
opprettholdes.
I samfunnsdelen av planen er det definert flere mål. Det heter bl.a.:




Natur- og kulturlandskapet skal forvaltes bærekraftig og gi grunnlag for livskvalitet.
Roa skal være regionalt kommunikasjonsknutepunkt og skole- og kultursentrum.
Regionalthandelssenter skal være Vassenden, i sameksistens med lokale handelsmiljøer.
Nåværende grendestruktur, uavhengig av skolestruktur, skal opprettholdes og utvikles.

Det er videre pekt på flere strategier. Her heter det bl.a. at grøntstrukturen skal bevares,
kunnskap om biologisk mangfold skal brukes i planlegging og forvaltning, kulturhistorisk
særpreg skal ivaretas og boligbebyggelse skal fortrinnsvis lokaliseres nært knutepunkt for
kollektivtrafikk. For Roa heter det at det skal legges til rette for næringsutvikling nært sentrum
og at kantvegetasjonen langs Vigga skal bevares.
Under Jordvern er de overordnede jordvernstrategier fra landbruksplanen sitert
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Kommuneplanen er under revisjon. Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplane ble
lagt ut på høring i desember med høringsfrist 11.2.11/36/.
Reguleringsplaner som kan bli berørt av planleggingen i Lunner er:
Reguleringsplan

Status

Sak

Nytt kryss Rv4/Rv35 ved Roa Nord

Godkjent

Lunner kommunestyre K-sak 40/98 av 28.5.1998

Roa nord

Godkjent

Stadfestet av Fylkesmannen 22.9.983 sist endret B-sak 78/87

Gran kommune
I Gran kommune er det berørte området vist
som LNFR-område (landbruk, natur,
friluftsliv og reindrift). Framtidig hovedveg
(alternativ A7) er vist i dette området/39/.
Denne er regulert fra kommunegrensa fram til
Jaren. Figur 2-2 viser utsnitt fra
reguleringsplanen for ny rv. 4 i området ved
kommunegrensa.

Figur 2-1: Utsnitt fra kommuneplanen til Gran
kommune. Framtidig rv. 4 er vist som rød strek

Figur 2-2: Utsnitt fra reguleringsplan for ny rv. 4 i Gran

17

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Planbeskrivelse med konsekvensutreding

Figur 2-3: Utsnitt fra kommuneplanen. Ny rv. 4 er vist med rød strek. Denne tilsvarer
alternativet A7
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2.3

Nødvendige tillatelser

Ulike stadier av plan- og byggesaksprosessen setter ulike krav til tillatelser.
Gjennom behandling av kommunedelplanen etter plan- og bygningsloven skal fagmyndigheter
ivareta hensyn som kreves i andre lover, herunder:
Følgende forhold er nødvendig å avklare i forbindelse med reguleringsplanbehandlingen:
 forholdet til kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt må være avklart før
reguleringsplanen kan vedtas.
 omlegging av Vigga vil kreve tillatelse fra NVE etter lov om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven)
Tillatelse til innkreving av bompenger gis av Stortinget, og forslag må fremmes gjennom egen
Stortingsproposisjon.
Det skal utarbeides en Ytre Miljøplan for rv. 4. Den vil sikre at det tas miljøhensyn i videre
planlegging, bygging og drifting av ny rv. 4.

Figur 2-4. Skråfoto av Viggadalen. Rv. 4 går gjennom landbrukslandskapet nord for Volla.
Flågenvegen går til høyre i nedre billedkant

Figur 2-5: Eldre bebyggelse ved Sand og rv. 4 ved Volla

19

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Planbeskrivelse med konsekvensutreding

3 Beskrivelse av tiltaket
3.1

Standard og utforming

3.1.1

Veg i dagen

Standard på ny veg skal fastsettes ut fra prognoser for framtidig trafikkfordeling på vegnettet ca
20 år fram i tid og ut fra kravene i Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming/3/. Det
kan vurderes lokal tilpassing av vegstandard og fartsnivå i forhold til omgivelsene (bebygde
områder/åpent landskap). Gjeldende vegnormaler er premiss og eventuelle fravik fra denne skal
godkjennes av Vegdirektoratet.
Det skal bygges firefeltsveg med standardklasse S8 med 20 meters bredde og fartsgrense på 100
km/t. Vegen har 3,5 m brede kjørefelt, 1,5 m brede ytre skuldre og 0,5 meter indre skuldre.
Midtdeleren skal ha midtrekkverk. Bredden skal være minimum 2 m pluss bredden på indre
skuldre.
Vegen skal være avkjørselsfri, og det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk på vegen.
Fotgjengere og syklister skal ha et eget tilbud. Vegen skal belyses.

Figur 3-1: Tverrprofil S8, 19 m vegbredde. Her planlegges 2 m bred midtdeler, noe som gir
samlet bredde på 20 m (ra Håndbok 017/3/)

3.1.2

Tabell 3-1: Nøkkeltall for vegklasse S8

Kr yss

Kryss bygges planskilt. Rundkjøring på
stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i
knutepunkt eller ved innkjøring til tettsteder. Med
knutepunkt menes kryss mellom to stamveger
eller mellom stamveg og viktig hovedveg. Dette
betyr at rundkjøring kan være en mulig krysstype
mellom rv. 4 og rv. 35.

3.1.3

Vegklasse S8

Krav (m)

Minste horisontalkurvatur
Minste klotoideparameter

245

Minste høybrekkradius

13 700

Minste lavbrekkradius

3 400

Minste stoppsiktlengde

Andre veger

Rv. 35
For alternativer som starter 500 meter sør for rundkjøringa på Roa (A7, A8, C3 og C5) er
omlagt rv. 35 lagt inn i planen for å koble den rett til nytt ruterkryss nord for Roa. Rv. 35
planlegges som en tofeltsveg med fysiske midtdeler med en tverrprofil på 12,5 meter
(standardklasse S5). Det legges opp til forbikjøringsfelt i bakken opp fra krysset.
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Figur 3-2: Tverrprofil S5
Parallellveg
Dagens rv. 4 opprettholdes som lokalveg/parallellveg for alle alternativer. Vegbredden blir 7,5
meter. Parallellvegen skal betjene saktegående kjøretøy og trafikk som ikke tillates på
motortrafikkveg. I tillegg skal den fungere som omkjøringsveg i tilfeller der rv. 4 stenges.
Atkomstveger/landbruksveger
I de tilfeller det blir behov for å utbedre/bygge atkomst- og landbruksveger planlegges disse
med en bredde på minimum 4 meter.
Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg er vist fra eksisterende system ved Roa parallelt med dagens rv. 4 fram til
Volla (fv. 17) for alle alternativer. Dette vil gi et godt tilbud for myke trafikanter langs rv. 4
mellom Roa og fv. 17 / Flågenvegen, og sikker atkomst til idrettsbanen nord for Roa.
Fra Volla og videre nordover er behovet for gang- og sykkelveg mindre siden det er liten bebyggelse langs vegen. Biltrafikken på gjenværende rv. 4 blir uansett kraftig redusert, slik at veganlegget samlet sett vil gi et tilfredsstillende tilbud til gående og syklende. Det er derfor ikke
planlagt gang- og sykkelveg videre nordover.

3.2

Tunnel

Fire av seks alternativer har tunnel. Det benyttes tunnelprofil T9,5 med to løp. Kurver i tunnel
krever breddeutvidelse for å sikre stoppsikt. Stoppsikt for S8 i tunnel er 201 meter. På grunn av
skifte i lysforhold må kurvaturen være uendret i minimum 170 m innenfor/utenfor tunnelportal.
Planskilt kryss ved tunnelåpning skal ikke ha kortere lengde på fartsendringsfeltene enn angitt i
håndbok 017. Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning.

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Figur 3-3: Tunnelprofil T9,5 (mål i m). Minimum avstand mellom tunnelene er 10 m
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3.3

Utredningsalternativer

3.3.1

Alternativ A6

Alternativ A6 (figur 3-5) starter som firefeltsveg i eksisterende rundkjøring ved Roa. Rett nord
for rundkjøringa krysser alternativet Vigga på ny bru og fortsetter i dagens rv. 4 ved Sandstad
før det svinger inn mot dalsiden.
Tilknytningen til rv. 35 og lokalt vegnett på Roa blir via eksisterende rundkjøring på Roa, se
figur 3-4. En ny rundkjøring etableres rett vest for dagens rundkjøring. Rv. 35, eksisterende
rundkjøring, Hadelandsvegen og ny lokalveg vest for ny rv. 4 kobles til ny rundkjøring. Ny
lokalveg legges parallelt med alternativet fram til det kobles på dagens rv. 4 ved idrettsbanen.
Det betyr at det også må bygges ny bru over Vigga for lokalvegen.
Som i dag får gående og syklende et tilbud via Garverivegen. Ny gang- og sykkelveg legges i
kulvert under ny rv. 4, og den legges videre på østsiden av eksisterende rv. 4 fram til fv. 17 på
Volla.
Ved Nerengen føres vegen i en ca. 1 060 m lang tunnel. Alternativet kommer ut i dagen ved
Flågenvegen. Flågenvegen kan ikke følge dagens trasé fra rv. 4 og over tunnelportalen grunnet
stor stigning. Den legges derfor parallelt med alternativet omtrent 200 meter før den kobles til
dagens rv. 4 med et nytt T-kryss.

±

Videre nordover blir ny rv. 4 liggende på østsiden av eksisterende veg fram til Holmen. Her
legges alternativet over dagens rv. 4 i bru. Dagens rv. 4 og atkomst til bolig må legges noe om.
Videre krysses Vigga i bru, og alternativet fortsetter på vestsiden av Vigga mot Gran grense.
Atkomstveg til Helgeland sikres gjennom kulvert under ny rv. 4.

Garverivegen

Rv. 4

Rv. 35

Gang- og sykkelveg

Figur 3-4: Løsning på Roa for alternativ A6 og C4
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Figur 3-5: Alternativ A6
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3.3.2

Alternativ A7

Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 der fylkesvegen til Nordre Oppdalen (Oppdalslinna)
krysser rv. 4 på bru, se figur 3-8. Det legges i lisida øst for Roa på dyrket jord, og krysser
dagens rv. 4 rett nord for idrettsbanen. Møllevegen legges i kulvert før Hyttbekken krysses.
Leikvinvegen legges om langs alternativet, og kobler seg til Møllevegen. Dette sikret atkomst til
boliger i lia rett øst for Sand. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa.
Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er gjennom et ruterkryss, plassert rett nord for Sandstad
sørøst for idrettsbanen (se figur 3-6). Lokalveg (dagens rv. 4) legges under ny rv. 4 og fortsetter
på østsiden av ny veg. Parallelt legges det ny gang- og sykkelveg. Omlagt rv. 35 medfører at
dagens rundkjøring på Roa og at den nedre delen av rv. 35 kan fjernes.
Alternativet dreier vestover, krysser dagens veg ved Myrvang og Vigga ved renseanlegget.
Videre nordover er alternativet nesten i sin helhet lagt på dyrket jord fram til Gran grense.
Vegen krysser under fv. 17 vest for gamle Hadeland meieri. Ny atkomstveg til renseanlegget
bygges fra fv. 17 vest for Vigga for å unngå ekstra kryssing av ny rv. 4. Flatla mølleveg og
atkomstveg til Helgeland føres under alternativet i kulverter.
Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må legges om på østsiden av ny veg.

Rv. 4

Idrettsbane

Sandstad

Lokalveg

Figur 3-6: Kryss for alternativ A7

Figur 3-7: Alternativ A7 ved Myrstua. Fv. 17 krysser over alternativet på bru
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Gang- og sykkelveg
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Figur 3-8: Alternativ A7
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3.3.3

Alternativ A8

Alternativ A8 (figur 3-11) tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen som
alternativ A7. Tilknytning til omlagt rv. 35 og lokalt vegnett blir gjennom et ruterkryss rett nord
for Sandstad, samme prinsipp som for A7. Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som
alternativ A6, se tidligere beskrivelse.
Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. Rundkjøringa og nedre del av rv. 35
fjernes også.

Figur 3-9: Kryssområde for A8 (og C5) nord for Roa (tilkobling til omlagt rv. 35 er ikke vist)

Figur 3-10: A6 og A8 nord for tunnelen mot Holmen
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Figur 3-11: Alternativ A8

27

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Planbeskrivelse med konsekvensutreding

3.3.4

Alternativ C3

Alternativ C3 tar som A7 og A8 fra rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen sør for
rundkjøringa, se figur 3-14. Det legges i dalsida forbi Sand og har et ruterkryss nord for
Sandstad. Omlagt rv. 35 kobles til krysset som for A7 og A8. Forbi idrettsbanen legges
alternativet parallelt med dagens riksveg. Alternativet går gjennom bebyggelsen mellom
Myrvang og Volla øst for dagens veg, noe om medfører at flere bygninger må innløses. Fra
Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som A8.
Alternativet krever omlegging av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for lokalvegkryssinger av ny riksveg for Brennbekkvegen og Flågenvegen.

Figur 3-12: C3 gjennom Volla. En rekke hus må rives

Figur 3-13: A6, A8 og C3 krysser dagens rv. 4 ved Holmen, er lagt videre på dyrket jord mot
Gran grense
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Figur 3-14: Alternativ C3
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3.3.5

Alternativ C4

Alternativet starter i rundkjøringa som A6 og går inn i tunnel. Istedenfor å gå ut i dagen ved
Flågenvegen dreier tunnelen for C4 litt østover og fortsetter i fjell fram til rett nord for
kommunegrensa ved Holmen. Tunnelen får en samlet lengde på ca. 2,2 km. Derifra svinger
alternativet vestover, krysser dagens rv. 4 og Vigga på bruer, og kobler seg til parsellgrensa. En
liten del av Vigga må legges om. Som A6 legges rv. 35 ikke om i dette alternativet.
Lang tunnelføring gir et stort masseoverskudd. Figur 3-17 viser alternativet.

Figur 3-15: Alternativ A6 og C4 legges på fylling på elvesletta nord for Roa før de går i tunnel.
Bygninger like ved tunnelpåhugget må rives.

Figur 3-16: C4 og C5 ved nordre tunnelportal sett sørover fra Dynna. Alternativene legges over
dagens rv. 4 på bru
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Figur 3-17: Alternativ C4
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3.3.6

Alternativ C5

Alternativet er identisk med A8 fram til og med tunnelpåhugget, se avsnitt 3.3.3. Istedenfor å gå
ut i dagen ved Flågenvegen dreier tunnelen for alternativ C5 litt østover og fortsetter i fjell fram
til rett nord for kommunegrensa ved Holmen som C4.
Som alternativ C4 vil dette alternativet ha et stort masseoverskudd. Figur 3-20 viser alternativ
C5.

Figur 3-18: Alt. A8 og C5 med toplanskryss og tunnelpåhugg like nord for Roa

Figur 3-19. Overskuddsmasser er tenkt disponert på dette jordet mellom rv. 4 og Vigga
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Figur 3-20: Alternativ C5
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3.3.7

Alternative kryssløsninger

For alternativene med ruterkryss (A7, A8, C3 og C5) er det sett på mulige andre kryssløsninger.
For å spare arealer, og dermed også begrense beslaget av dyrket jord kan et kompaktkryss
benyttes. Figur 3-21 viser dette. Her føres lokalvegen over ny rv. 4 i en rundkjøring. En unngår
da så arealkrevende ramper som for ruterkrysset. Innspart areal av dyrket jord er ca. 10 dekar.
Årsaken til at innsparingen ikke er større er at det uansett blir liggende en del dyrket jord
mellom alternativet og dagens rv. 4 i kryssområdet som vil falle ut av produksjon.
Det er også sett på en variant med halvt kløverkryss, se figur 3-22. Dette et noe mer ryddig veg/trafikkbilde, men sparer ikke noe dyrket jord.
Det vil bli vurdert alternative krysstyper i den videre detaljplanleggingen av valgt alternativ.
Kommunedelplanen gir rom for å endre kryssløsning

Figur 3-21: Alternativ kryssutforming for A7, A8, C3 og C5, kompaktkryss
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Figur 3-22: Alternativ kryssutforming for A7, A8, C3 og C5, halvt kløverkryss

3.3.8

Rasteplass

Planprogrammet krever:
Behov for rasteplass for sørgående trafikk på strekningen skal vurderes. Areal til ev.
rasteplass skal inngå som en del av de ulike alternativene, og konsekvensutredes for alle
tema.
På parsellen Gran grense–Jaren vil det bli rasteplass for nordgående trafikk ved Helgeland. A7
har gode muligheter for rasteplass for sørgående trafikk ved Holmen. En rasteplass her vil
imidlertid ta beslag i dyrket jord. For A6, A8 og C3 er det mulig med rasteplass ved Holmen,
men siden disse alternativene krysser Vigga i dette området, ligger det ikke veldig godt til rette
for å etablere rasteplass. Dette vil også medføre behov for breddeutvidelse på bru over Vigga og
bru over dagens rv. 4 ved Holmen for å få plass til avkjøringsrampe, i tillegg til beslag av dyrket
jord. For de lange tunnelalternativene (C4 og C5) er det ikke mulig å anlegge rasteplass på
denne parsellen.
På bakgrunn av dette er det valgt å ikke inkludere rasteplass for denne parsellen. Det ligger
langt bedre til rette for rasteplass sør for Grua som heller ikke vil ta beslag i dyrket jord.

3.4

Landskapstilpasning

Det ble utarbeidet en egen formingsveileder for rv. 4 Roa–Gran grense i 2004/51/. Her følger et
utdrag fra den.
Linjeføring: Det er et mål at veglinjen og kryssområder skal underordne seg landskapet og følge
landskapets former.
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Midtdeler: Bredde 2 m med granittkantstein og midtrekkverk.
Fylling: Det er et mål at fyllingsskråninger utformes så slake at rekkverk kan unngås. Det betyr
at der vegen skal ligge på fylling skal vegskråningene ha helling 1:4 eller slakere. Dersom det er
behov for å minimalisere inngrepet kan skråningen strammes opp til 1:2. Det må settes opp
rekkverk dersom skråningen blir høyere enn 1,5 m.
Jordskjæringer: Der vegen går i skjæring gjennom løsmasser, legges det opp til skråning med
maks helling 1:2. Skjæringene skal utformes med myke overganger til sideterreng.
Fjellskjæringer: I sidebratt terreng bør vegen ideelt sett legges mest mulig på fylling. Lave
fjellskjæringer og små skalker skal sprenges bort å oppnå et rolig sideterreng. Lave skjæringer
bør reguleres med jordskjæringsprofil for å sikre nok areal til terrengforming. Fjellskjæringer
skal sprenges med helning 10:1. Et alternativ for å unngå rekkverk er å legge opp løsmasser fra
bunn av grøften mot fjellskjæringer med helling 1:2–1:1,5. Skråningshøyden over vegbanen
skal være minst 1,4 m ved helning 1:2 (jf. rekkverksnormalen).
Kryssområder: Uavhengig av krysstype er det et mål at kryssområder skal være lette å oppfatte
og enkle å bruke. Kryssområder bør utformes slik at de blir best mulig tilpasset terrenget
omkring. Det er uheldig at krysset blir for dominerende i landskapet. Materialbruken på bruer
og konstruksjoner skal være enhetlig og solid. Overgangen mellom ulike materialer og
elementer som f.eks. brurekkverk og vegrekkverk og overganger mellom konstruksjon og
terreng skal vies oppmerksomhet.
Rabatter/trafikkøyer og rundkjøringer: I rundkjøringer skal det benyttes kantstein av granitt.
Sentraløyene skal i hovedsak være grønne. På trafikkøyer og ledeøyer skal det benyttes gress.
Små og smale øyer der bredden er mindre enn 1,5 m skal ha hardt dekke av granitt.
Vegetasjon: Eksisterende verdifull vegetasjon og landskapspartier skal bevares der det er mulig.
Ved nyplantinger skal det brukes vegetasjon som naturlig hører hjemme i området. Der vegen
går gjennom åpent landbruksareal bør det ikke plantes for mye. Inngrep i randsoner skal
repareres.
Portaler: Overgang mellom terreng og tunnelpåhugg skal bearbeides slik at påhugget ikke blir
framtredende i forhold til terrenget på stedet. Det betyr at tunnelportalen gis en enkel utforming
med skråavslutning. Det skal legges masser oppå tunneltaket som planeres i forhold til terrenget
rundt.
Bruer: Et bruanlegg skal framstå som et gjennomarbeidet anlegg hvor proporsjoner og detaljer
inngår i en helhet. Alle typer bruer skal i utgangspunktet ha samme type rekkverk og samme
kantavslutninger. Arealet under bruene steinsettes med presis avgrensing til sidene.
Overgangsbruer bør bygges som trebruer.
Underganger/kulverter: som parsell Gran grense–Jaren. Med buet kulverttak.
Støyvoll: Støyskjerming skal fortrinnsvis løses med voller langs vegen. Voll og skjerm kan
kombineres for å redusere arealbehovet.
Støyskjerm: Viderefører støyskjerm benyttet til parsell Gran grense–Jaren. Både skjermer plassert langs vegkant og skjermer plassert i avstand fra vegen. På bruer skal det brukes gjennomsiktige skjermer. Ved høyde over 2 m bør det vurderes å bruke et glassfelt på toppen for å
dempe høydevirkningen. Lokale skjermer rundt enkelthus/husgrupper må tilpasses bygningene
de tilhører, og må og skal derfor ha forskjellig utforming tilpasset bebyggelsen.
Rekkverk: Et overordnet mål er i størst mulig grad å unngå rekkverk ved å slake ut sideterrenget. Rekkverksavslutninger skal følge rekkverksnormalene. Der det blir behov for rekkverk skal
det fortrinnsvis brukes rørrekkverk. Viderefører prinsipp fra parsell Gran grense– Jaren.
Murer: Det kan bli behov for støttemurer for å ta opp terreng forskjeller. I landlige omgivelser
skal det som hovedregel brukes naturstein. Murer i tilknytning til konstruksjoner bør være av
samme materiale som selve konstruksjonen.
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Sedimentasjonsdammer: Dersom det planlegges overvannsanlegg i form av sedimentasjons/rensedammer skal disse legges til naturlige søkk i terrenget. Bassengene bør utformes med
naturlige former tilpasset terrengform på stedet.
Kunst: Prosjektet rv. 4 Roa–Jaren har som mål at kunst skal integreres i veganlegget/52/.
Samarbeid med kommunene og med kunstnere for å skape kunst uttrykk som kan formidle
stedets identitet etableres i tidlig planfase, slik at ideer og forslag kan bearbeides underveis i
prosjektet.

3.5

Bompenger

Planprogrammet krever:
Plassering av bomstasjoner skal vises for de ulike alternativene. Utredningen skal
beskrive sannsynlige bompengesatser for de ulike alternativene.
Bompengesatsene er avhengig av størrelsen på den statlige andelen. På nåværende tidspunkt er
den ikke kjent. Forslag til NTP 2014-2023 legges ut på høring 29.2.2012, der vil det gå fram
hvor mye Statens vegvesen foreslår. Dette kan imidlertid bli endret gjennom det videre arbeidet
med NTP, og det er ikke gitt at Statens vegvesens anbefaling blir tatt til følge ved endelig
avgjørelse.
For alle alternativer er det planlagt bomstasjoner ved Gran grense. Det settes opp bomstasjon
både på ny rv. 4 og dagens rv. 4. Disse bomstasjonene etableres allerede i forbindelse med
åpning av parsellen Gran grense–Jaren. Beregninger viser at bompengesatsen blir 38 kr fra 2017
og 15 år framover.
Når parsellen Roa–Gran grense åpens justeres bompengesatsene opp. Det er fortatt en beregning
av bompengesatser for alle alternativer, de varierer mellom 9 kr for alt C3 og 17 kr for C5 (se
tabell 3-2). Statlig andel er satt til 60 % i alle alternativer. Det blir bompenger i begge retninger.
Med disse forutsetningene vil en tur/retur mellom Roa og Gran koste fra 94 til 110 kr (2011-kr)
avhengig av alternativ i den perioden begge parsellene skal nedbetales.
Tabell 3-2: Bompengesatser for ny rv. 4 mellom Roa og Gran grense og samlet bompengesats
som vil bli innkrevd ved Gran grense. Kostnader i 2011-kroner
Alternativ Bompengeandel Roa–Gran grense Samlet sats ved Gran grense
A6

kr 10

kr 48

A7

kr 10

kr 48

A8

kr 12

kr 50

C3

kr 9

kr 47

C4

kr 15

kr 53

C5

kr 17

kr 55
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3.6

Trafikk

I planprogrammet hetere det under trafikk:
Trafikale konsekvenser av tiltaket beregnes. I tillegg til trafikk på rv. 4 skal trafikk for
parallellveg og viktige tilstøtende veger klarlegges.
Konsekvenser for lokaltrafikken, både nord-sør- og øst-vest forbindelsen utredes.
Tiltakets virkning for kollektivtrafikken, spesielt skoleskyss-ordningen i Lunner, utredes.
Tiltakets virkning for overføring av trafikk mellom ulike transportformer skal vurderes.
Trafikksikkerhetsvurdering av de ulike alternativene må gjennomføres.
Trafikkavvikling og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, herunder gående og
syklende, i anleggsfasen beskrives.

3.6.1

Beregninger

Statens vegvesen har utført trafikkberegninger med Regional transport Modell (RTM) delmodell
HedOpp 2010. Basis i beregningene er trafikk på dagens veg og trafikktall i 2010. Disse er vist i
figur 3-24. Ut fra forventet trafikkvekst er trafikktall for 2043 som er beregningsåret funnet.
Beregningen følger tre konsepter/73/.




Alternativ 0: dagens veg (ikke utbygging av rv. 4)
K1: alternativer for ny rv. 4 som starter sør for rundkjøringa på Roa og har planskilt
kryss (A7, A8, C3 og C5).
K2: alternativer for ny rv. 4 som starter i rundkjøringa på Roa (A6 og C4).

Trafikkberegningen er vist i etterfølgende figurer. Som det går fram av figurene er det ventet en
trafikkvekst i årene framover. Trafikk (ÅDT) på ny rv. 4 blir liggende på omtrent 15 000.
Dagens rv. 4 vil få en stor reduksjon.

Figur 3-23: Rv. 4 benyttes også til landbruksmaskiner. Her kryss rv. 4 x fv. 17
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Figur 3-24: Trafikk på dagens vegnett som ÅDT i 2011. Data fra Nasjonal vegdatabank/31/
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Figur 3-25: Trafikk som ÅDT for alternativ 0 i 2043
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Figur 3-26: Trafikk som ÅDT for alternativ A7, A8, C3 og C5 i 2043
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Figur 3-27: Trafikk som ÅDT for alternativ A6 og C4 i 2043
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Lokaltrafikk
Så godt som alle eksisterende gårds-og lokalveger opprettholdes for alle alternativer, og får
planskilt kryssing av ny rv. 4. I de få tilfeller der eksisterende veger ikke opprettholdes vil
atkomst sikres gjennom mindre vegomlegginger. Situasjonen vil dermed bedres siden stor
trafikk på dagens rv. 4 ofte medfører problemer med å komme ut på vegen.
Tiltaket vil også bedre forholdene for lokaltrafikk nord-sør siden dagens rv. 4 opprettholdes,
samtidig som trafikken her vil avta mye.
Buss
Tiltaket gir ingen endringer i bussrutene sammenlignet med dagens situasjon. Alle lokalbusser
vil benytte lokalveger, og ikke ny rv. 4. Regionbusser/flybuss vil benytte ny rv. 4. For
lokalbussene vil framkommeligheten bedres grunnet stor trafikkreduksjon på dagens rv. 4. For
de regionale rutene vil også forholdene bedres siden de vil benytte ny rv. 4 som har bedre
standard og høyere hastighet.
Skolebusser vil benytte lokalveger som i dag, inklusive nedklassifisert dagens rv. 4. Siden
trafikken på dagens rv. 4 vil reduseres kraftig, vil framkommeligheten for skoleskyss bedres.
Ingen av alternativene gir endringer på Roa som vil ha betydning for skoleskyssordingen.
Overføring av transport
Det er ingenting som tilsier at ny rv. 4 i seg selv vil gi overføring av transport mellom
transportformer. Tiltaket vil bedre forholdene for busser i og med bedre standard og høyere
hastighet på ny veg, men denne effekten er tilsvarende for privatbiler. For å få en økning i
kollektivbruken må andre tiltak iverksettes som for eksempel flere avganger med buss,
utbedring av Gjøvikbanen, reduksjon i billettpriser og økte avgifter for privatbiler (økt
drivstoffavgift/økte bompenger). Effektberegningene (se avsnitt 4.2) viser en liten overføring fra
kollektivtransport til privatbil. Dette kommer av at bedre standard og økt hastighet på ny rv. 4
vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil.
Trafikksikkerhet
Alle alternativer er planlagt iht. til Statens vegvesens vegnormaler. Dette vil gi en sikker og
trygg veg. Gjennom ROS-analysen ble det påpekt noen forhold knyttet til trafikksikkerhet, se
neste avsnitt.
Trafikksikkerhet i anleggsfasen er ikke vurdert på dette plannivået. Dette vil bli ivaretatt i de
senere planfaser for valgt alternativ.

3.6.2

Risiko og sårbarhets anal yse

Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal behandles innenfor ROS/17/, /18/:
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. ROSanalyse er en god og realistisk framstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt
den planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle
verdier. Analysen skal utføres for både anleggsfasen og driftsfasen. Hovedhensikten med
en ROS-analyse er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og
å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en
hendelse inntreffer må anslås. ROS-analysen skal utføres så tidlig at resultatene kan
brukes til å justere planen om avdekkete risikoer medfører behov for det. Sentral ROSforhold i dette prosjektet er:
o grunnforhold (fare for ras/utglidinger)
o flom
o tunnel
o avrenning/forurensning i anleggsfasen
o trafikksikkerhet, også i forhold til landbruksmaskiner
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Innledende geoteknisk analyse viser at det er relativt dårlige grunnforhold i dalbunnen, men at
det er uproblematisk å bygge veg i dette området. Dette løses med masseutskifting og
fundamentering. Grunnforhold ble derfor ikke grundig behandlet i ROS-analysen da temaet
forutsettes fulgt opp gjennom den videre detalj- og byggeplanlegging av valgt alternativ.
Flom er behandlet i avsnitt 3.9.
Resultat
Gjennom ROS-analysen for tiltaket ble det skilt på uønskede hendelser som kan gi
konsekvenser for mennesker og for miljø.
Konsekvenser for mennesker
I anleggsfasen er det hovedsakelig vurdert mulige forskjeller mellom alternativene for nærmiljøet. Det er ikke gått inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde og som må
behandles i senere planfase.
For de lange tunnelalternativene C4 og C5 vil det være færrest konfliktpunkter i forhold til
lokalvegtrafikk i anleggsperioden. Samtidig gir alle tunnelalternativene (A6, A8, C4 og C5) et
betydelig behov for bortkjøring og deponering av tunnelmasser. A7 kan medføre behov for å
lede anleggstrafikk via lokalveger i vest. For anleggsfasen bør det rettes spesielt fokus mot uhell
pga. omlegging av veger (gjelder alle alternativ) og uhell med anleggstrafikk på offentlig
vegnett for alternativ C3.
Ny firefelts motorveg med midtdeler gir langt lavere risiko for alvorlige ulykker enn på dagens
rv. 4. Likevel kan det ved uheldige omstendigheter oppstå ulykker med høy risiko. Analysen
viste at det må vurderes om det er behov for viltgjerding for å unngå alvorlige ulykker.
Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk. Plassering av bompengestasjon kan imidlertid ha en
innvirkning på kjøremønster og gi belastning på lokalveger. Det må derfor gjennomføres tiltak
for å begrense denne formen for trafikklekkasje ved å forby gjennomkjøring på disse vegene.
Brann i tunnel har liten sannsynlighet og påbudte tunnelsikkerhetstiltak bidrar til at
konsekvensen av selve brannen ikke bør medføre tap av liv.
Miljø og sårbarhet
For miljøet vil tunneler gi bedre kontroll på både diffus og akutt forurensning.
Saltskader på dyrket mark kan forekomme, da eventuelt etter lang tids akkumulasjon i
jordsmonnet. Tunnelalternativer krever mindre salt enn dagsoner.
Ved Holmen krever alternativ A7, C4 og C5 elveomlegging. Dette kan føre til noe erosjon og
dermed økt partikkelmengde i Vigga før nytt elveløp får stabilisert seg. Aktuelle tiltak kan være
rask vegetasjonsetablering, plastring av skråningen ned mot elveløpet og en god oppbygging av
nytt elveløp.
I samarbeid med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) må det i senere planfaser
vurderes om man skal ta hensyn til vannmengder tilsvarende 200-årsflom + én meter for
dimensjonering av kulverter, stikkrenner og bruer.

3.7

Massedeponering

Behov for massedeponering er avhengig av hvilket alternativ som velges. Tunnel gir et stort
overskudd av masser, men også dagalternativer har behov for deponering av dårlige masser. Det
er planlagt å deponere masser på dyrket jord rett nord for Roa for å bedre dette området som
landbruksområde. Her er det i dag dårlig landbruksjord (myr). Det et ikke gjort grundige
geotekniske undersøkelser av deponeringsområdet, men grunnforholdene er dårlige. Før en
eventuelt deponerer store massemengder må området undersøkes nøye.
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Det er ikke gjort så detaljerte grunnundersøkelser at massebalanse for alle alternativer kan
beregnes i detalj. Siden tunnelsoner gir store masseoverskudd er det imidlertid gjort beregninger
av mengde utsprengt fjell.
For A6 og A8 er utsprengt mengde fjell ca. 170 000 m3, mens det for C4 og C5 er det dobbelte
(340 000 m3). Tunnelmasser kan brukes til vegunderbygning, men leirskiferen har ikke
tilstrekkelig kvalitet til overbygning. Det er anslått at 70 000 m3 kan benyttes i ny veg.
Utsprengt fjell kan ikke komprimeres ned til opprinnelig størrelse i deponi. Vanlig utvidelsesfaktor er mellom 1,35 og 1,4. Ved å benytte det høyeste anslaget gir det 140 000 m3 og 378 000
m3 til deponi
Arealet mellom Roa og Felleskjøpet som er tenkt som massedeponi er til sammen 113 dekar
stort (dyrkajorda sør for idrettsbanen er 40 dekar, idrettsbanen er 25 dekar, mens de tre jordene
nord for idrettsbanen er 48 dekar). Det må imidlertid settes av en bred sone langs Vigga for å
ivareta vegetasjonsbeltet ved elva, samt hindre tilgrumsing ved avrenning fra massene. En kan
derfor forutsette at en har 100 dekar til rådighet. Dette betyr at tunnelmasser fra A6/A8 vil heve
landskapet med 1,4 meter og C4/C5 med 3,8 meter.
I tillegg kan skogholtet rett sør for Felleskjøpet muligens også benyttes til deponi. Det vil
imidlertid komme i konflikt med naturverdier her.
Det er fullt mulig å legge til rette for oppdyrking av deponi. Statens vegvesen har imidlertid
blandede erfaringer. Hovedproblemer synes å være at det er for lite jordmasser på toppen av
deponiet, og at stein og røtter derfor kommer opp under jordarbeiding. For at dyrking skal gi et
godt resultat er to forhold spesielt viktige:
1. En god beskrivelse av oppbyggingen av deponiet, med strenge krav til mengden av og
steinfrie masser i topp og ev. matjord/skoggrunnsmasser.
2. Oppfølging fra kontrollingeniører under anleggets gang slik at deponiet bygges opp på
beskrevet måte.
I dette prosjektet finnes det tilstrekkelig med masser å legge over steinmassene. I det tenkte
deponiområdet er det stor løsmassemektighet. Før fjellmasser deponeres skaves matjorda av og
lagres i ranker. En god del av undergrunnsjord graves også opp og mellomlagres. Stein
deponeres, undergrunnsjord fylles opp og matjord leggs på toppen.
Prinsippskisse for reetablering av dyrkingsjord over oppfylling med sprengstein er vist
nedenfor.
Annen massehåndtering er også mulig. Ulike utbyggingsprosjekter i området kan få behov for
masser, og det kan finnes andre deponiområder. Siden utbyggingstid ikke er kjent, samt at
alternativ ikke er valgt er det derfor vanskelig å konkludere med dette i kommunedelplanfasen.

Figur 3-28: Prinsippskisse for oppdyrket massedeponi
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3.8

Grunnforhold og geoteknikk

3.8.1

Berggrunnsgeologi

Langs rv. 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og
kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger og daler med retning omkring øst-vest.
Mørkegrå skifer med oppstikkende lag av hardere sandstein og knollekalk dominerer. Nærmest
grunnfjellet øst for Jarenvatnet inneholder skiferen karbon og svovelkis (alunskifer). Det inngår
ikke alunskifer i planområdet/37/. Skogåsene øst og sør for planområdet består av prekambriske
metamorfe bergarter (grunnfjell, gneis), men kun en mindre del av disse strekker seg inn i
nedbørfeltet til Vigga. Dalføret med Vigga ligger i en stor svakhetssone med retning nordnordvest. Øst for denne er det også et par mindre soner med mer nordlig retning. De
sedimentære bergartene i vest har en rekke forkastninger med hovedretning øst-vest/46/.
Figur 3-29 viser bergrunnen i området.

3.8.2

Kvartærgeologi

Planområdet dekkes av kvartærgeologiske kart i målestokk 1:20 000 og 1:50 000 med
beskrivelse/44/,/43/.
På slutten av siste istid var Viggadalen fylt av en bresjø med avløp mot sør. Området langs
Vigga består av flere avsetningsbassenger som hovedsakelig består av lag med silt, leire og
organisk materiale over morene. I sørendene av bassengene finnes også sandige og grusige
masser. Bassengene er skilt fra hverandre med terskler av fjell, morene og breelvavsetninger/45/.
Marin grense i området ligger ca. på kote 190/44/. Hele planområdet ligger over marin grense.
Utenom bassengene er det tykke moreneavsetninger og områder med fjell i dagen.
Morenematerialet vest for Vigga består hovedsakelig av lokale bergarter og har til dels stor
mektighet. Morenedekket over grunnfjellsområdene er tynt og usammenhengende/44/.
Breelvavsetningene i Viggadalføret er beskjedne og består vanligvis av små eskere med dårlig
sortert materiale. Bresjø- og innsjøavsetninger dominerer langs Vigga. Slike avsetninger ligger
som regel også under myrområdene langs Vigga.
Mellom Roa og Volla er det opptil 14 m tykk elveavsetning over morene. Avsetningen er siltig
med en del torv. Midt på strekningen er det målt torvtykkelse på over 14 m ved Vigga.
På Volla danner en breelvavsetning en terskel. Det ble tidligere tatt ut sand her, men området er
i dag bebygd med et stort næringsbygg.
Mellom Volla og Holmen er det registrert opptil 9 m tykke siltige elve- og innsjøavsetninger.
På Holmen bryter en mindre sandavsetning bassenget.
Fra Holmen og videre nordover forbi Dynna er det en elveavsetning med varierende bredde.
Avsetningen er preget av opp til 2 m torv over 3-4 m bløte, siltige masser.

3.8.3

Miljøgeologi

Det er ingen registreringer av forurenset grunn i området i KLIFs database/42/. Det er heller
ingen forhold som tilsier at noen av alternativene for ny rv. 4 kommer i berøring med områder
med forurenset grunn, med et mulig unntak for Vollaområdet. Her ligger det både bensinstasjon
og bilverksted. Denne virksomheten kan ha forurenset grunnen her.
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Figur 3-29: Berggrunnen i området
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Figur 3-30: Løsmasser i området
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3.9

Flom

Størrelsen på flommer er av interesse for å vurdere gjennomløp under bruer og i kulverter, og
minimumshøyde på vegbane i utsatte områder.

3.9.1

Vassdraget

Viggas nedbørfelt består av den dyrkede dalen langs Vigga omgitt av åser i vest, sør og øst. I
vest er åsene til en stor grad oppdyrket, mens de i sør og nord består av skog. Elva er 25,5 km
lang fra Grua til utløpet i Randsfjorden. Fra Roa til utløpet i Jarenvatnet er lengden ca. 14 km.
Vigga har et nedbørfelt på 181 km2 oppstrøms utløpet i Randsfjorden i Røykenvika.
Området ligger i en regnskygge bak åsene mot Randsfjorden med et forholdsvis lavt spesifikt
avløp på mellom 10 og 16 l/s*km2. Avløpet er relativt godt kjent da det har vært vannmerker i
drift i vassdraget i lang tid.

3.9.2

Flomberegning

De største flommene i Viggavassdraget oppstår vanligvis om våren i forbindelse med snøsmelting. Det forekommer også høstflommer ved store nedbørmengder. Største observerte vannføring i Vigga nedstrøms Jarenvatnet i løpet av perioden 1924–1997 var i november 1961 med
en døgnmiddelvannføring på 25,6 m3/s. Nest største og tredje største flom var vårflommer i mai
1966 og 1931 på henholdsvis 21,1 og 20,6 m3/s. Jarenvatnet demper flommene, slik at beregnet
tilløp er omtrent dobbelt så stort.
NVE har beregnet flom i Vigga. I beregningene er det tatt utgangspunkt i målestasjonene 12.72
Jaren og 12.286 Jaren ndf. Den førstnevnte var plassert i Jarenvatnet med vannstandsmålinger i
vannet og avløpsmålinger i elva ved utløpet, og har observasjoner i perioden 1924–1952. I 1952
ble målestasjonen flyttet til ca. 2 km nedstrøms utløpet av Jarenvatnet og kalt 12.286 Jaren ndf,
og observasjoner av vannstand og vannføring i elva finnes i perioden 1952–1997. Disse er i
NVEs database sammenkoblet til en lengre vannføringsserie for perioden 1924–1997/12/. Lenger
opp i vassdraget ble målestasjonen 12.297 Hvalskvern satt i drift i 1992. Den ble opprinnelig
opprettet i forbindelse med forurensningsproblematikk. En var da mest interessert i lavvannføringer, og det har følgelig vært lite kontroll av vannføringskurven ved stasjonen under flom/50/.
I forbindelse med planleggingen av ny rv. 4 er flomverdier i innløpet til Jarenvatnet av interesse.
I og med at flommer vil dempes i Jarenvatnet kan det dermed ikke utføres flomfrekvensanalyse
direkte på observerte avløpsdata i Vigga nedstrøms Jarenvatnet. Et ROUTING-program er derfor benyttet for å beregne en tilløpsserie, der avløpsdataene er korrigert for volumendringer i
Jarenvatnet. Tilløpsserien beskriver avløpsforholdene slik de ville ha vært uten Jarenvatnet i
vassdraget. Denne serien antas å være representativ for Vigga i innløpet til Jarenvatnet.
Beregning av en tilløpsserie krever at det finnes vannstandsdata i sjøen, og for Jarenvatnet er
dette tilfellet kun i perioden 1924 til 1952 da målestasjonen 12.72 Jaren var i drift/12/.
Frekvensanalyse er utført på årsflommer og døgnmiddelverdier for beregnet tilløpsserie som
antas å gjelde i innløpet til Jarenvatnet. Siden denne serien kun har data fram til 1952 er det
gjort en sammenligning med frekvensanalyse for sammenkoblet vannføringsserie (som
beskrevet over). Frekvensanalyse for denne serien er beregnet for perioden 1925–1952 (tilsvarende som for tilløpsserien) og for hele perioden 1924–1997. Middelflom er lik i disse
periodene, mens 10-årsflom, 50-årsflom og 100-års flom øker med henholdsvis 4 %, 8 % og
9 % når hele perioden tas i betraktning. Flomverdiene beregnet for tilløpsserien i perioden
1925–1952 antas å ha økt tilsvarende. På bakgrunn av dette er middelflom ved innløpet til
Jarenvatnet beregnet til 11,8 m3/s, 10-årsflom til 19 m3/s, 50-årsflom til 25 m3/s og 100-årsflom
til 28 m3/s (døgnmiddelvannføring).
Disse flomverdiene representerer døgnmidler. Kulminasjonsvannføringen kan være betydelig
større enn døgnmiddelvannføringen. Dette er spesielt karakteristisk for små vassdrag med rask
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flomstigning og raske flomforløp som ofte er tilfellet i Viggavassdraget. Kulminasjonsvannføringen i Viggavassdraget for de ulike gjentaksintervallene er imidlertid vanskelig å estimere
nøyaktig fordi det ikke finnes observasjoner av vannføringen med finere tidsoppløsning enn
døgnmiddelverdier. Et forholdstall mellom kulminasjonsvannføringen og døgnmiddelvannføringen i vassdraget kan estimeres vha. et etablert formelverk, som uttrykker en sammenheng
mellom dette forholdet og feltkarakteristika (nedbørfeltets areal og effektiv sjøprosent).
Forholdet mellom kulminasjonsvannføringen og døgnmiddelvannføringen er på bakgrunn av
dette estimert til 1,4.
Kulminasjonsvannføringen ved innløpet til Jarenvatnet er da beregnet til 16,5 m3/s
(middelflom), 10-årsflom til 27 m3/s, 50-årsflom til 35 m3/s og 100-årsflom til 39 m3/s.
På strekningen mellom innløpet til Jarenvatnet og kommunegrensen mellom Gran og Lunner er
det ingen større tilløp til Vigga. Det antas at den spesifikke avrenningen ikke endres vesentlig på
strekningen, og det er foretatt en direkte skalering av de beregnede flomtallene ved innløpet til
Jarenvatnet med en faktor som tilsvarer forskjell i nedbørfeltets areal mellom de to punktene.
Nedbørfeltenes areal er hentet fra rapporten ”Vannbruksplan for Viggavassdraget”/49/.
Middelflom ved kommunegrensen er da beregnet til 7,2 m3/s, 10-årsflom til 11 m3/s, 50-årsflom
til 15 m3/s og 100-årsflom til 17 m3/s (døgnmiddelvannføring). Ved beregning av kulminasjonsvannføring (maksimal vannføring, der vannstanden begynner å synke igjen) er samme
forholdstall mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring som ved innløpet til
Jarenvatnet benyttet.
Kulminasjonsvannføring ved kommunegrensen er dermed beregnet til 10 m3/s
(middelflom), 10-årsflom til 15 m3/s, 50-årsflom til 21 m3/s og 100-årsflom til 24 m3/s.
Etter 1975/1976 har det foregått vannuttak til vanning fra Viggavassdraget/49/. Dette har
antagelig påvirket vannføringsobservasjonene ved målestasjonen ved at vannføringen er redusert (tilsvarende vannuttaket) i forhold til naturlig avløp. Det er ikke tatt hensyn til dette i beregningene da det antas at vannuttaket er neglisjerbart i en flomsituasjon.
Omregnet til spesifikt avløp blir avrenningen rundt regnet 200 l/s/km2 for middelflommen, 300
l/s/km2 for 10-årsflommen, 400 l/s/km2 for 50-årsflommen og 460 l/s/km2 for 100-årsflommen.

Lavvannføring

200

I forbindelse med utarbeidelsen av vannbruksplanen i 1984 ble minstevannføringen
beregnet av NVE/49/. Beregningen viser at
lavvannføringen (vannføringen som overskrides
i 90 % av observasjonsårene) så langt nede i
vassdraget som ved innløpet til Jarenvatnet, er
ned mot 10 l/s i slutten av august, mens minste
registrerte verdi er enda lavere.
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3.9.4

Beregnet lavvannføring

Oppstuving

Figur 3-31: Lavvannføringer i Vigga mellom
100-årsflommen ved kommunegrensen er anslått Roa og Jarenvatnet/49/
til 24 m3/s. Hvis man legger til grunn at en kanal
eller reetablert bekkeløp skal ha kapasitet til 30
m3/s og antar at fallet er 1 m pr. 100 m, så vil en kanal med bunnbredde 2 m og 1,5 m dybde ha
tilstrekkelig kapasitet. En slik kapasitet vil sikres der vegen kommer nær Vigga eller der
massedeponering gjør det aktuelt å heve områder langs vassdraget.
Det er foreløpig ikke gjort beregninger for utforming av bruer og kulverter mtp. flom. Standard
løsning er at anlegget skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot 200-års flom. Bruer vil uten tvil ha
tilstrekkelig gjennomløp, mens bekkegjennomløp må dimensjoneres mer nøyaktig i
reguleringsplanfasen. Minste dimensjon er uansett et rør på 600 mm.
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4 Samfunnsøkonomisk
analyse
4.1

Innledning

Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser/2/. Den består av en
samfunnsøkonomisk analyse og en vurdering av lokal og regional utvikling. Den samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og er en systematisk
avveining av relevante fordeler mot ulemper. Målet er å velge løsninger der samlede fordeler
overstiger ulempene.
Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp slik at:
 hver konsekvens behandles bare under ett tema
 konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet ikke telles med
 det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid
 bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med, slik at en unngår å telle samme konsekvens
to ganger.
Utredning av lokal og regional utvikling tar for seg indirekte og langsiktige konsekvenser for
lokalsamfunn eller region. Gjennom slike utredninger kan en synliggjøre hvordan prosjektets
virkninger fordeler seg på grupper eller områder.

4.1.1

Tematisk avgrensi ng

Fastsatt planprogram beskriver hvilke tema som skal tas opp og valgt metodikk definerer
grensesnitt mellom ulike tema/17/,/53/. Influensområde defineres for hvert enkelt tema.

4.1.2

Alternativ 0

Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging
(”tiltaket”) måles derfor i forhold til et ”alternativ 0”. Alternativ 0 er i utgangspunktet dagens
situasjon, dvs. at det ikke bygges ny rv. 4. I tillegg inngår forventede endringer uten prosjektet i
analyseperioden.

4.2

Prissatte konsekvenser

4.2.1

Planprogram

Planprogrammet fastsetter følgende under prissatte konsekvenser/17/,/53/.
EFFEKT-beregninger
For de prissatte konsekvensene skal beregningsverktøyet EFFEKT for nyttekostnadsanalyse brukes.
Analysen i EFFEKT omfatter:
 Trafikant og transportbrukernytte
 Operatørnytte
 Trafikkulykker
 Støy og luftforurensing
 Budsjettvirkninger for det offentlige
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Støy
Det skal beregnes støy fra dagens veg og alle alternativer for ny veg. Beregningene skal
gjøres etter metoder i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og
tilhørende veileder. Det skal også utarbeides støysonekart med rød og gul sone til bruk
for vurdering av utendørs støy (jf. tema nærmiljø og friluftsliv).
Luftforurensing
Luftforurensing ved boliger, institusjoner og skoler/barnehager skal beregnes med
verktøyet VLUFT fra dagens veg og alle alternativer for ny veg. I tillegg skal
luftforurensning fra tunnelmunninger beregnes med metoden beskrevet i Statens
vegvesens håndbok 021 Vegtunneler.
Det skal vurderes om spredning fra tunnelmunninger kan gi problemer utenfor
byggegrensen langs ny veg.
Utslipp av klimagasser fra generert trafikk skal beregnes og vises.
Lokal støy- og luftforurensning er beskrevet i kap. 6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv og egne
rapporter/76/,/77/. Nasjonal og regional luftforurensning inngår i Effekt-beregningen. Effekt
beregner endring i drivstofforbruk for biltrafikk. Økt hastighet og økt transportarbeid som følge
av lengre utkjørt distanse vil føre til økte utslipp og beregnede kostnader for dette.

4.2.2

Metode

Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig kostnad eller nytte, som det deretter beregnes
nåverdi av for hele levetiden. Nåverdi er et uttrykk for dagens verdi av framtidige virkninger
(nytte og kostnader). De prissatte konsekvensene beregnes som endringer i forhold til alternativ
0. Prissatte konsekvenser er nærmere beskrevet i egen underlagsrapport/83/.
Effekt versjon 6.41 er benyttet for å utføre beregningene. Effekt-beregningene viser kostnader
for:
 trafikanter (trafikant- og transportbrukernytte)
 operatører (bompengeselskap og kollektivselskap)
 det offentlige (budsjettvirkning for det offentlige)
 samfunnet for øvrig (ulykker, støy, luftforurensning, skatteinntekter, restverdi)
Data om vegstandard, registrerte ulykker osv. er innhentet fra NVDB (Nasjonal VegDataBank).
Trafikkulykker i 8-års periode 2003–2010 er benyttet.
Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i en periode på 25 år og diskontert til sammenligningsåret 2018 med kalkulasjonsrente 4,5 %. Alle priser er regnet om til 2012-nivå. Netto
nytte er summen av nytten i beregningsperioden 2018-2042, fratrukket anleggskostnader og
økte kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden. Nyttekostnadsbrøken utrykker
forholdet mellom netto nytte og kostnader.
Utgangspunktet for beregningene er trafikktall fra transportmodellen RTM/73/.
Forutsetninger










vegstandard ny rv. 4: S8, 4 felt
vegstandard ny rv. 35: S5, 2-3 felt med midtdeler
fartsgrense på ny rv. 4: 100 km/t
fartsgrense på ny rv. 35: 90 km/t
fartsnivå på lokal sideveg mellon Gran grense og Jaren, Bjørgelinna og Flågenvegen,
settes til henholdsvis 20 km/t og 30 km/t
andel reiser over 100 km er satt til 31 %
helsevirkninger er ikke beregnet da prosjektet i liten grad påvirker gang- og
sykkeltrafikk
beregningene er basert på finansiering uten bompenger
anleggsperioden for alle konseptene er satt til 2 år.
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Kostnader
Beregning av anleggskostnader er gjort ved metoden Anslag, se tabell 4-1.
Tabell 4-1: Anleggskostnader for de ulike alternativene
Alternativ

Anleggskostnader (2012 kr)

Alternativ A6

628 millioner kr

Alternativ A7

681 millioner kr

Alternativ A8

802 millioner kr

Alternativ C3

661 millioner kr

Alternativ C4

820 millioner kr

Alternativ C5

980 millioner kr

4.2.3

Trafikant- og transportbrukernytte

Trafikantnyttemodulen beregner endringer i trafikantenes konsumentoverskudd (forskjell
mellom betalingsvillighet og pris) på grunnlag av endringer i transportkostnader og trafikkmengder. I tillegg beregner trafikantnyttemodulen korreksjon av kjøretøykostnadene fra
modellens (opplevde) enhetspriser til offisielle enhetspriser. Det viktigste bidraget til trafikantnytten på dette prosjektet er reduserte tidskostnader på grunn av høyere hastighet. Det er ingen
vesentlig endring i distanse. Driftsutgiftene for bileierne øker på grunn av høyere fart.
Tabell 4-2: Endring i trafikant- og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring. Tallene
er i mill. 2012-kr
Trafikanter og transportbrukere

Alt. A6

Trafikantnytte

Alt. A7

232,9

Alt. A8

243,4

Alt. C3

243,4

243,4

Alt. C4
232,9

Alt. C5
243,4

I løpet av beregningsperioden vil alternativ A6 og C4 gi en total besparelse for trafikant- og
transportbrukere på 233 mill. kr, mens de resterende alternativene gir en total besparelse på 243
mill. kr. Det er altså noe over 4 % høyere nytte for de fire alternativene som har ny veg på hele
strekningen i forhold til de to alternativene som tar utgangspunkt i rundkjøringa på Roa.
Eventuelle bompenger vil belastes trafikantene og redusere trafikantnytten. Selskapets
overskudd (innkrevde penger minus innkrevingskostnader) overføres det offentlige.

4.2.4

Operatørnytte

Operatørkostnadene består i dette prosjektet av endringer for kollektivselskap. Det er beregnet
en liten overføring fra kollektive transportmidler til privatbil som følge av tiltaket. Dette gir
kollektivselskapene reduserte billettinntekter og fremkommer som en forholdsvis liten negativ
sum (under 1 mill. kr). Det er liten forskjell på alternativene.
Det er bompengeinnkreving på naboparsellen. Utbyggingen gir økt trafikk med påfølgende økte
bompengeinntekter. Oversudd av billettinntekter overføres til det offentlige etter at
driftskostnader for innkreving av bompengene er trukket fra (her null siden stasjonen likevel er
der). Bompenger vil trolig øke kollektivandelen noe i innkrevingsperioden.
Tabell 4-3: Endring i operatørnytten. Tallene er i mill. 2012-kr
Operatører
Kostnader
Inntekter
Overføringer
Sum

Alt. A6

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,4
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4.2.5

Det offentlige

Investeringskostnader (prisnivå 2012, inkl. mva.) for hvert alternativ (tabell 4-1), diskonteres til
sammenligningsåret 2018.
Drift- og vedlikeholdsutgiftene øker fordi det blir flere km veg som skal vedlikeholdes.
Tunneler er i så måte nesten ti ganger dyrere å drifte enn veg i dagen. Dette vises klart ved at
alle tunnelalternativene har vesentlig høyere kostnader enn veg i dagen (A7 og C3). De to lange
tunnelalternativene er også vesentlig dyrere enn de to korte.
Overføringer er her 0, men vil fremkomme som en redusert utgift for det offentlige i de tilfeller
et bompengeselskap (operatør) overfører overskudd av driften til det offentlige.
En del av transportaktiviteten er belastet med offentlige avgifter som for eksempel drivstoffavgifter og merverdiavgift. Økt trafikk og økt drivstofforbruk gir økte inntekter for staten og
vises i resultatene som skatte- og avgiftsinntekter.
Tabell 4-4: Budsjettvirkning for det offentlige (mill. 2012-kr). Positive tall betyr forbedring
Det offentlige
Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
Sum

4.2.6

Alt. A6 Alt. A7 Alt. A8 Alt. C3 Alt. C4 Alt. C5
-619,3

-671,5

-790,8

-651,8

-808,6

-966,4

-98,0

-17,0

-78,2

-16,8

-139,7

-146,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,4

112,0

114,4

120,8

117,9

114,8

-598,9

-576,6

-754,7

-547,8

-830,4

-998,4

Samfunnet forøvrig

Under samfunnet forøvrig beregnes prissatte endringer for trafikksikkerhet, miljø, restverdi og
skattekostnader.
Konsekvenser for trafikksikkerhet utgjør kostnader ved personskade- og materiellskadeulykker.
Forbedring av vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerheten ved alle de seks
utbyggingsalternativene. Beregningen viser at redusert lengde ny veg og rundkjøring i alternativ
A6 og C4 gir mindre reduksjon i ulykker enn alternativene med et planskilt kryss og noe lengre
ny veg (27 mot 37 færre ulykker med personskade i løpet av analyseperioden). Økt trafikksikkerhet er sammen med reduserte tidskostnader de viktigste nyttekomponentene av prosjektet.
De prissatte miljøvirkningene er her knyttet til utslipp av klimagasser. Dette er proporsjonalt
med drivstofforbruket. Lokal luftforurensing og støy er ikke prissatt i dette prosjektet siden
disse komponentene vil bidra lite i nytte-kostnadsberegningen.
Restverdi er her uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Ved utløpet av
analyseperioden på 25 år, settes restverdien til 15/40 av investeringskostnaden. Kostbare
alternativer vil således ha størst restverdi ved analyseperiodens slutt.
Skattekostnaden er knyttet opp mot administrasjonskostnader for innkrevingen samt
effektivitetstapet forbundet med skatteinnkreving. Tabell 4-5 illustrer at alternativ A6, C4 og C5
får negativ nytte for samfunnet for øvrig, dvs. gevinsten av reduserte ulykker og restverdien
veier ikke opp for skattekostnaden og klimagassutslipp. C3 og A7 kommer ut med positiv nytte
for samfunnet forøvrig.
Tabell 4-5: Nåverdi i endring i kostnader for samfunnet forøvrig (mill. 2012 kr)
Samfunnet forøvrig
Ulykker
Støy og luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad
Sum

Alt. A6 Alt. A7 Alt. A8 Alt. C3 Alt. C4 Alt. C5
78,9

102,3

102,0

102,6

78,5

101,6

-44,3

-41,2

-43,1

-46,2

-44,1

-43,4

73,9

80,2

94,4

77,8

96,5

115,4

-119,8

-115,3

-150,9

-109,6

-166,1

-199,7

-11,3

25,9

2,4

24,6

-35,2

-26,1
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Ulykkeskostnader i perioden
Personskadeulykker

Materiellskadeulykkler

120

Nåverdi (mill. 2012 kr)

100

80

60

40

20

0
Alt A6

Alt A7

Alt A8

Alt C3

Alt C4

Alt C5

Figur 4-1:Endrede ulykkeskostnader. Positive tall betyr færre ulykker

4.3 Oppsummering prissatte konsekvenser
Tabell 4-6 viser samlet oversikt over kostnadskomponentene for de seks alternativene av ny rv.
4. Sammenstillingen viser følgende hovedforskjeller:
 Sammenligning av beregningsresultater viser at alternativ C3 gir minst negativ netto
nytte og minst negativ nytte per investert krone. Alternativ C4 og C5 har dårligst netto
nytte. Alle alternativer vil gi økt trafikantnytte og vesentlig ulykkesreduksjon.
 Trafikantnytte (hovedsakelig reduserte tidskostnader) er viktigste nyttekomponent for
alle alternativene. Alternativene som tar utgangspunkt i rundkjøringen har ca. 4 %
lavere nytte på grunn av korte strekning med fartsgrense på 100 km/t
 Reduksjon i ulykkeskostnader er nest største positive nyttebidrag. Alternativene med
mest ny veg og planskilt kryss kommer best ut.
 Investeringskostnadene og drifts- og vedlikeholdskostnadene er de dominerende
kostnadselementene. Disse øker med økt andel tunnel slik at A7 er best og C5 dårligst.
 Nest størst kostnad utgjøres av økte klimagassutslipp. Disse varierer med samlet
transportarbeid lite mellom alternativene.
Øvrige komponenter er stort sett dirkete avhengige av komponenten over og mindre interessante
i en sammenligning.
Sammenhengen er også vist grafisk i figur 4-2.
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Tabell 4-6: Endringer i perioden 2018-2042 (nåverdi i mill. 2012 kr)
Trafikanter og
transport
brukere

Trafikantnytte

232,9

243,4

234,4

234,4

232,9

234,4

SUM

232,9

243,4

234,4

234,4

232,9

234,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,1

11,6

11,6

11,6

13,4

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,1

13,1

11,6

11,6

11,6

13,4

-619,3

-671,5

-790,8

-651,8

-808,6

-966,4

-98,0

-17

-78,2

-16,8

-139,7

-146,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118,4

112,0

114,4

120,8

117,9

114,8

-598,9

-576,6

-754,7

-547,8

-830,4

-998,4

78,9

102,3

102,0

102,6

78,5

101,6

-44,3

-41,2

-43,1

-46,2

-44,1

-43,4

73,9

80,2

94,4

77,8

96,5

115,4

-119,8

-115,3

-150,9

-109,6

-166,1

-199,7

-11,3

25,9

2,4

24,6

-35,2

-26,1

-364,1

-295,6

-497,2

-268,2

-619,6

-769,5

-0,61

-0,51

-0,66

-0,49

-0,75

-0,77

Inntekter
Operatører
Overføringer
SUM
Investeringer
Drift og
vedlikehold
Det offentlige

Overføringer
Skatte- og avgifter
SUM
Ulykker

Samfunnet
forøvrig

Støy og
luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad
SUM
Netto nytte NN
Netto nytte pr
budsjettkrone

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C5

Komponenter

Kostnader

Alt. A6

Alt. C4

Aktør

Figur 4-2: Sammenstilling av de viktigste prissatte konsekvenser

56

Samfunnsøkonomisk analyse

4.4

Ikke-prissatte konsekvenser

4.4.1

Metode

Prinsippet i Statens vegvesens metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er at man:
 vurderer områdenes verdi langs en tredelt skala
 beregner eller vurderer omfanget av de effekter som den nye vegen gir langs en femdelt
skala
 på bakgrunn av verdi og omfang vurderer konsekvensen langs en nidelt skala, fra meget
stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på
figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Se figur
4-3.
Skalaene er glidende. Kriterier for vurdering av verdi og omfang er vist i fagrapportene for hvert
enkelt tema. Konsekvensene måles i forhold til alternativ 0. Det er et sammenligningsalternativ
og i det inngår hvordan forholdene vil utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom det ikke
bygges ny rv. 4. Som en følge av økt trafikk vil barriereeffekten øke, forholdene for myke
trafikanter forverres og trafikkstøy øke. Dette inngår i 0- alternativet som per definisjon har
ingen konsekvens.

Figur 4-3: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi
og omfang. Fra Statens vegvesens håndbok 140
De ikke-prissatte temaene er:
 landskapsbilde
 nærmiljø og friluftsliv
 naturmiljø
 kulturmiljø
 naturressurser (landbruk, geo- og vannressurser)
For hvert av disse deltemaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte beskrivelser.
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4.5

Landskapsbilde

4.5.1

Metode

Innhenting av informasjon
Kunnskap om området er hovedsaklig innhentet via foreliggende dokumenter og planer i tillegg
til egne befaringer. Temaet er mer utførlig beskrevet i egen rapport/78/.
Influensområde
Influensområde for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av de ulike
vegalternativene. Dette kan dermed strekke seg til dels langt ut over planområdet. Her er
influensområdet hele dalføret mellom fjellskjæringa sør for Sand til Helgeland/Dynna (se figur
4-16).
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet landskapsbilde /17/,/53/.
Avgrensing av temaet
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen
(reiseopplevelse).
Grunnlag og registreringer
Det skal gjøres en overordnet verdianalyse av landskapets karakteristiske trekk og
visuelle kvaliteter. Dette skal baseres på egne undersøkelser i området og foreliggende
opplysninger.
Hva skal utredes?
Det skal defineres et influensområde for temaet. Virkningen på landskapsbildet skal
vurderes for hele strekningen.
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser:
 Om vegens og kryssenes skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet.
 Om vegen, kryssene og tunnelpåhuggene medfører skjemmende sår i landskapet,
eller andre tiltak som kan være skjemmende, som støyskjermer, gjerder, etc.
 Om vegen bryter med strukturen i landskapet.
 Om vegens visuelle virkninger for kulturlandskapet
Reiseopplevelse for de ulike alternativene skal beskrives, og konsekvenser av endringer i
reiseopplevelse på strekningen skal inngå i vurderingene.
Opplevelsen av de ulike alternativene for lokalbefolkningen i Viggadalen skal beskrives,
og konsekvensene av endringer i landskapet for befolkningen som følge av tiltaket skal
inngå i vurderingene.
Det skal utarbeides realistiske illustrasjoner som viser tiltakets innvirkning på
omgivelsene. Både fjernvirkning i kulturlandskapet og nærvirkning ved tettbebyggelse
skal illustreres for de mest aktuelle løsningene.

4.5.2

Landskapsanal yse

Overordnede karakteristiske trekk
Planområdet ligger innenfor landskapsregion 8 Innsjø og silurbygdene på Østlandet –
underregion: 05 Lunner/Gran/75/. Regionen kjennetegnes med næringsrikt jordsmonn, høy
dyrkingsgrad, kornbygder og store gårder. Spesielt for underregionen er ”kampene”, det vil si
spesielt markerte åser som er dannet av gamle vulkanrør. Planområdet er et morenelandskap,
men med mindre raviner dannet av bekkeerosjon.
Dalbunnen med elvesletter danner gulvet i landskapsrommet. Åssidene danner de vertikale
romavgrensingene. I dalsidene ligger et sammenhengende kulturlandskap, med gårdstun,
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randsoner og dyrket mark. Store velholdte gårdstun ligger på høyder eller flate partier i
dalsidene. Mange kan sees fra eksisterende rv. 4.
Viktige landskapselementer er det sammenhengende kulturlandskapet med store gårder, samt
tettstedene Roa og Lunner. Roa ligger i dalbunnen knyttet til rv. 4, mens Lunner ligger på
vestsiden av dalen og er knyttet til jernbanen.
Åsene som avgrenser dalen er skogkledde på toppen. Vigga med randsoner, Gjøvikbanen og
eksisterende rv. 4 tegner viktige linjer i landskapet. Eksisterende rv. 4 følger dalbunnen.
Gjøvikbanen følger terrenget i lia på vestsiden av dalen. Begge underordner seg landskapet.
LA1 Jordbrukslandskapet Roa–Holmen
Denne typen jordbrukslandskap beliggende i dalsidene ispedd mindre boligområder og omkranset av felt med barskog langs toppen av høydedragene er typisk for regionen. Dagens rv. 4
er dårlig tilpasset landskapet sør for Roa sentrum, men dette er ikke nok til å trekke ned den
samlede verdien av delområdet. Jordbrukslandskapet har vanlig gode visuelle kvaliteter, og
denne typen jordbrukslandskap er vanlig i regionen. Delområdet vurderes å ha middels verdi.
LA2 Roa sentrum
Vegene, rundkjøring og parkeringsarealer har en framtredende plassering og preger området
negativt. Grøntarealer er viktige for landskapets karakter og bidrar til å redusere de negative
virkningene. Delområdet har visuelle kvaliteter som er vanlige, men på grensen til reduserte i
regionen. Delområdet vurderes å ha middels til liten verdi.
LA3 Elvesletta Sand–Volla
Inngrep på elvesletta som utretting av Vigga, lite randsonevegetasjon og dårlig linjeføringen av
eksisterende rv. 4 gjør elvesletta flat og monoton. I tillegg trekker utflytende og uryddige
næringsarealer ned verdien. Delområdet framstår med visuelt reduserte kvaliteter. Delområdet
vurderes å ha liten verdi.
LA4 Jordbrukslandskapet Lieker-Dynna-Helgeland
Sammenhengen med bølgende jorder, gårdstunenes plassering og utforming, frodige
vegetasjonssoner, variasjon mellom større og mindre rom og Vigga i dalbunnen danner et
tiltalende jordbrukslandskap. Landskapet framstår som et helhetlig og rikt jordbrukslandskap,
der landskapets elementer og skala til sammen utgjør et område med visuelle kvaliteter som er
vanlig men på grensen til sjeldne i regionen. Delområdet vurderes å ha middels til stor verdi.

Figur 4-4: Gårdstun utmerker seg ved sin plassering i landskapet. Her Kraggerud
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Figur 4-5: Registreringskart landskapsbilde
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Figur 4-6. Verdier landskapsbilde
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4.5.3

Konsekvenser

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabellen
under. I den samlede vurderingen er det naturlig å vektlegge tyngst de områdene som blir
direkte berørt. Alle alternativer berører områder med middels til stor verdi.
Alternativ A6
Vegens dimensjoner med fire felt sammen med parallelle veger, rundkjøring og konstruksjoner
vil til sammen utgjøre et visuelt dominerende veganlegg. Veganlegget vil være spesielt synlig
fra boligbebyggelsen i lia sør for Roa sentrum, og fra bebyggelsen i lia øst for sentrum.
For strekningen med tunnel mellom Nerenga og Flågenvegen har alternativet ingen påvirkning
på landskapet.
Nord for tunnelen ligger A6 i dalsiden øst for dagen rv. 4, og medfører skjæringer i sidebratt
terreng. Ny veg går her på tvers av småkuperte terrengformer i et beiteområde, og skjæringene
kan i liten grad istandsettes.
De største konsekvensene er knyttet til inngrepene ved Roa, mellom Flågenvegen og Holmen og
ved Dynna. Ved Dynna berøres delområde med middels til stor verdi.
Reiseopplevelsen vil på grunn av tunnelen bli redusert i forhold til reiseopplevelse fra dagens
veg, forøvrig vil reiseopplevelsen være god da vegen stort sett ligger høyere enn dagens. A6
rangeres som nummer fire av alternativene.
Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –).
Alternativ A7
A7 vurderes å ha de største negative konsekvensene for landskapsbilde. Alternativet går i dagen
på hele strekningen, og de negative konsekvensene er knyttet til at veglinjen i stor grad berører
og deler det helhetlige jordbrukslandskapet på strekningen. I tillegg har veganlegget firefelts
rv. 4, parallell lokalveg, konstruksjoner og toplanskryss som ikke er tilpasset landskapets skala.
A7 er spesielt konfliktfylt i lia ovenfor Roa sentrum og på strekningen mellom Myrstua og Gran
grense, der veglinjen berører landskap med middels til stor verdi. Fra Myrstua til Holmen vil
veglinjen ligge tungt og inngrepene her kan i liten grad avbøtes. Ved Helgeland er veglinjen
konfliktfylt idet den krysser jordbrukslandskapet på høy fylling, og deler det helhetlige
landskapet i dalsiden. Veglinjen vil ha en eksponert plassering i dalsiden både ved Roa og ved
Helgeland/Dynna. I tillegg medfører omlagt rv. 35 inngrep i dalsiden nordvest for Roa sentrum.
Veglinjen vil bli mer synlig i landskapet. Spesielt barrierevirkningen og dårlig tilpassing på
elvesletta nord for Roa er negativt, men dette berører landskap av liten verdi.
Reiseopplevelsen vil bedres på grunn av at A7 vil ligge noe høyere i terrenget enn dagens veg.
Konsekvens: stor negativ konsekvens (– – –).
Alternativ A8
De største negative konfliktene av alternativet er knyttet til at veglinjen deler jordbrukslandskapet i lia øst for Roa og ved Dynna. Ved Dynna berøres delområde med middels til stor
verdi. Tunnelen mellom Nerenga og Flågenvegen gir ingen konsekvenser for landskapsbilde på
denne strekningen. A8 har negative konsekvenser mellom Volla og Holmen. Her medfører
parallellføringen med dagens rv. 4 en bred vegkorridor som ikke er tilpasset landskapets skala. I
tillegg medfører omlagt rv. 35 inngrep i dalsiden og elvesletta nord for Roa sentrum. Veglinjen
vil bli mer synlig i landskapet sammenlignet med plasseringen av dagens rv. 35. Kryssområdet
gir store inngrep på elvesletta, men i delområdet med liten verdi. A8 rangeres som nummer fem
av alternativene.
Reiseopplevelsen vil samlet sett bli dårligere grunnet tunnel.
Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –).
Alternativ C3
C3 vurderes å ha de nest største negative konsekvensene for landskapsbilde. De negative konsekensene er knyttet til at veglinjen deler jordbrukslandskapet i lia øst for Roa og ved Dynna.
Ved Dynna berøres landskapsområdet med middels til stor verdi. Alternativet medfører
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skjæringer og fyllinger i lia øst for Roa som bare til en viss grad kan repareres. Spesielt
parallellføringen med dagens rv. 4 medfører at korridoren blir ekstra bred. Veganlegget vil ha en
stor dimensjon som ikke er tilpasset det småskala landskapet, og veganlegget vil være visuelt
dominerende i dalrommet. Selv om linjeføringen følger linjene i dalen veier dette ikke opp for
vegens dimensjoner. C3 vil være tildels synlig fra sør og fra vestsiden av dalen. I tillegg
medfører omlagt rv. 35 inngrep i dalsiden og elvesletta nord for Roa sentrum. Veglinjen vil bli
mer synlig i landskapet sammenlignet med plasseringen av dagens rv. 35. Kryssområdet gir
store inngrep på elvesletta, men i delområdet med liten verdi.
Reiseopplevelsen vil være god da C3 vil ligge noe høyere i terrenget enn dagens rv. 4.
Konsekvens: middels til stor negativ konsekvens (– –/– – –).
Alternativ C4
C4 rangeres som et av de beste alternativene for landskapsbildet. Lang tunnel mellom Nerenga
og Holmen medfører ingen virkninger for landskapsbildet på denne strekningen. Dagsonen ved
Dynna har størst konfliktpunkter på grunn av den skrå kryssingen av landskapet på høy fylling
og omlegging av dagens veg. Her berøres landskap med middels til stor verdi. I tillegg vil C4
være godt synlig fra bebyggelsen ved Roa, og ha negativ virkning for landskapsbildet her.
Reiseopplevelsen vil være betydelig dårligere enn dagens på grunn av lang tunnel.
Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ C5
C5 rangeres som et av de best alternativene for landskapsbilde. C5 er identisk med C4 fra
tunnelpåhugget ved Nerenga i sør til parsellslutt ved Dynna. C5 har større negative
konsekvenser for jordbrukslandskapet ved i lia ovenfor Roa enn C4. C5 deler jordbrukslandskapet og har en dimensjon som er dårlig tilpasset landskapets skala. I tillegg medfører
omlagt rv. 35 inngrep i dalsiden og elvesletta nord for Roa sentrum. Veglinjen vil bli mer synlig
i landskapet sammenlignet med plasseringen av dagens rv. 35. Kryssområdet gir store inngrep
på elvesletta, men i delområdet med liten verdi.
Reiseopplevelsen for C5 vil være betydelig dårligere enn fra dagens veg på grunn av lang
tunnel.
Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –).
Sammendrag
C5 og C4 har begge liten til middels negativ konsekvens og rangeres som de beste utbyggingsalternativene for landskapsbilde. Dagens situasjon (alternativ 0) er imidlertid bedre. Begge
alternativene har lang tunnel mellom Nerenga og Holmen og har derfor få konfliktpunkter med
landskapsbilde. C5 har noe større konfliktpunkter i dagsonen ved Roa sammenlignet med C4.
Reiseopplevelsen blir imidlertid betydelig svekket av disse lange tunnelalternativene.
A6 og A8 har begge middels negativ konsekvens og rangeres henholdsvis som nummer fire og
fem for landskapsbilde. Begge alternativene har tunnel mellom Nerenga og Volla som reduserer
konfliktpunktene for landskapsbilde på den strekningen. A8 har noe større konflikt i forhold til
jordbrukslandskapet ved Roa enn A6, og vurderes derfor å være noe dårligere enn A6.
C3 har middels til stor negativ konsekvens og rangeres som det nest dårligste alternativet for
landskap. C3 går i dagen mellom Roa og parsellslutt ved Helgeland, og har flere konfliktpunkter
med landskapsbilde, spesielt ved Roa og strekningen mellom Volla og Holmen.
A7 har stor negativ konsekvens og rangeres som det dårligste alternativet for landskapsbilde.
Alternativet har dagsone på hele strekningen, og har konfliktpunkter ved Roa og mellom
Myrstua og Dynna. Alternativet har større konflikt enn C3 siden det berører en lengre strekning
av jordbrukslandskapet med middels til stor verdi.
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Tabell 4-7: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde. Alternativ 0 har ingen
konsekvens og er rangert som nr. 1
Alt. A6
Delområde

Verdi

LA1 Jordbrukslandskapet
Roa–Holmen

M

Omfang

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

KonseKonsekKonseKonse- Omfang Konse- Omfang KonseOmfang
Omfang
Omfang
kvens
vens
kvens
kvens
kvens
kvens

Lite til
middels –/– –
neg.

Stort
neg.

–––

Middels
neg.

Lite
neg.

–

Middels
Middels
–/– –
–/– –
neg.
neg.

Middels
til stort
neg.

––

Middels
neg.

–

––

Stort
neg.

–––

M/L

Middels
til stort
neg.

––

Middels
til stort
neg.

––

LA3 Elvesletta
Sand–Volla

L

Middels
neg.

–

Stort
neg.

–/– –

Middels
neg.

–

Middels
neg.

–

LA4 Jordbrukslandskapet
Holmen–Dynna

M/S

Middels
neg.

––

Stort
neg.

–––

Middels
neg.

––

Middels
neg.

––

LA2 Roa
sentrum

Samlet konsekvens
Rangering

Alt. C5

Middels
neg.

Middels
–/– –
neg.
Middels
neg.

––

–––

––

– –/– – –

–/– –

–/– –

4

7

5

6

2

3

Avbøtende tiltak

Generelt
En utslaking av fyllinger mot dyrket mark med helning 1:3 de første to høydemeterne deretter
1:8 vil dempe inntrykket av ny veg.
For alternativer med planskilt kryss (A7, A8, C3 og C5) bør dagens rv. 4 mellom fjellskjæringa
og rundkjøringa ved Roa fjernes og arealet istandsettes og tilbakeføres til landbruk der dette er
naturlig. Det samme er tilfelle med den nedre delen av rv. 35 inklusive rundkjøringa på Roa.
Alternativ A7
Overgangsbru for fv. 17 kan bygges som trebru.
En oppmyking av linjeføringen med lengre kurver og kortere rettstrekninger vil være en bedring
for dette alternativet
Ved å flyttes driftsundergang for Møllevegen ca. 20 m mot sør vil terrenginngrepene på
vestsiden av ny veg reduseres.
Alternativ C3
Ved Flågenvegen skjærer alternativet gjennom en tverrgående terrengrygg. Terrenget bør
avrundes og formes slik at det ser ut som om veglinjen passerer mellom to åser.

4.5.5

Oppfølgende undersøkelser

Det foreslås ingen oppfølgende undersøkelser innen tema landskapsbilde for å oppfylle utredningsplikten. Normal prosess og saksbehandling anses som tilstrekkelig. For alternativer med
omleggig av Vigga (A7, C4 og C5) må nytt elveløp utformes slik at det på best mulig måte tilpasses og integreres i jordbrukslandskapet. Kantvegetasjon må etableres så raskt som mulig.
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–

Middels
Middels
– –/
– –/
til stort
til stort
–––
–––
neg.
neg.

Konsekvenser i anleggsfasen
I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av ny veg med tilhørende
konstruksjoner, kryss, lokalveger, omlegging av driftsveger og eventuell omlegging av Vigga. I
perioder vil dette gi inngrep som vil framstå som store sår i landskapet og som vil ha betydelig
nærvirkning for de områdene som berøres. I tillegg vil inngrepene ha betydelig fjernvirkning
med synlighet fra dalsidene. Dette vi imidlertid variere gjennom utbyggingen, og er for en
kortere periode.

4.5.4

–
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4.6

Nærmiljø og friluftsliv

4.6.1

Metode

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
 materiale for konsekvensutredningen/11/ som ble ferdigstilt i 2003 og reguleringsplan fra
2006/10/
 kontakt med fagpersoner i kommunene
 egne befaringer
 bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet
Temaet er mer utførlig beskrevet i egen rapport/79/.
Influensområde
Influensområdet avgrenses av Roa sentrum i sør. På vestsiden settes grensen i jernbanen. Det
betyr at Lunner tettsted ikke inngår i influensområdet. Før øvrig avgrenses influensområdet til
områder som enten berøres fysisk, støymessig eller ved endring av ferdselsmønster. Figur 4-16
viser influensområdet.
Planprogram
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet nærmiljø og
friluftsliv/17/,/53/:
Det skal defineres et influensområde for temaet. Ulike nærmiljø- og friluftslivsfunksjoner
skal registreres, kartfestes og verdivurderes innenfor influensområdet. De ulike
vegalternativenes barrierevirkning og konsekvenser for tilgjengelighet til viktige
turområder og nærmiljøfunksjoner skal beskrives. Videre skal støybelastning og
luftforurensning fra ny veg i forhold til bolignære utearealer, nærfriluftsområder og
større sammenhengende friluftsområder beregnes og vurderes.
Konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø synliggjøres for alle alternativene og
avbøtende tiltak i form av evt. erstatningsareal for lek, vises. Tilgjengelighet til Vigga
vurderes for de ulike alternativer. Konsekvenser for idrettsanlegget på Volla beskrives.
Utredningen skal også belyse positive avlastningseffekter langs eksisterende veg og
konsekvenser for gående og syklende.

4.6.2

Dagens situasjon og verdier

Generell beskrivelse
Ny rv. 4 planlegges i Viggadalen nord i Lunner kommune. Kommunen hadde 8 654 innbyggere
1.1.2011, og det er forventet en folkevekst i årene framover/66/. De fleste innbyggerne i
kommunen bor i tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner. Mindre tettsteder er Stryken,
Bjørgeseter, Oppdalen og Grindvoll.
Roa er både kommunesenter og handelssenteret i kommunen. Lunner sentrum er også et senter
med tette struktur både når det gjelder boliger og servicetilbud i sentrumsgata. Det er i hovedsak
eldre bebyggelse med innslag av noen nyere sentrumsnære boliger.
En liten del av planen berører Gran kommune. Kommunen hadde 13 434 innbyggere 1.1.2011,
og det er også her forventet en folkevekst i årene framover/67/. De største tettstedene er Brandbu,
Jaren og Gran.
Innenfor influensområdet er den største tettheten av boliger på Roa. Hele området er imidlertid
preget av spredt boligbebyggelse, også langs dagens rv. 4. Dagens rv. 4 er en stor
miljøbelastning for nærliggende boliger og nærmiljøområder.
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Skoler og barnehager
I Lunner er det fire grunnskoler. Bare Lunner ungdomsskole på Roa er definert å ligge innenfor
influensområdet for ny rv. 4. Den har omtrent 200 elever fordelt på 8.-10. trinn og 40 ansatte/68/.
Lunner barneskole (Solheim) ligger i Skøienvegen et stykke vest for Roa. Barn innenfor
influensområdet sokner til denne skolen.
Hadeland videregående skole består av de tre skolestedene Brandbu, Gran og Roa med en felles
ledelse og administrasjon. På Roa ligger skolen i Sandsvegen. En ny videregående skole som vil
erstatte dagens tre skolesteder er nå under bygging i Gran. Den skal åpnes høsten 2012.
I Lunner er det seks kommunale og ti private barnehager.
Trafikk
Transportsystemet i Lunner består av rv. 4 som er en hovedåre gjennom kommunen, mens
rv. 35 går på tvers av kommunen mellom Jevnaker og Gardermoen. I tillegg til å være gjennomfartsåre er rv. 4 lokalveg i influensområdet. Trafikken på rv. 4 er betydelig
Det er ikke gang- og sykkelveg langs rv. 4 og følgelig lite ferdsel av myke trafikanter. Fra Roa
benyttes Garverivegen som gang- og sykkelveg gjennom Sand/Sandstad. Den ender ut på rv. 4
rett nord for Sandstad. Det er også biltrafikk på denne vegen. På Volla er det noen fortauer i
forbindelse med busstopp. På Roa er det gang- og sykkelveg/fortau langs Hadelandsvegen. Det
samme er tilfelle langs Oppdalslinna opp til boligene i Frøysli. Gang- og sykkelveger er vist på
figur 4-9.
Kollektivtrafikk
Gjøvikbanen har stasjon på Roa og Lunner. Her er det parkeringsplasser for reisende som
kommer med bil. På ukedager er det 22 togavganger daglig mellom Oslo S og Roa.
Busslangruten Lillehammer–Gjøvk–Brandbu–Hønefoss har holdeplasser på Roa og Roa stasjon.
Landekspressen Dokka–Hov–Brandbu–Oslo har holdeplass på Roa. For lokal busstrafikk er det
holdeplasser ved den videregående skolen og rådhuset på Roa og på Lunner. I tillegg stopper
lokale busser langs rv. 4 på følgende holdeplasser: ved Felleskjøpet, på Volla (ved avkjøringa til
fv. 17 for sørgående og Flågenvegen for nordgående trafikk), på Holmen og ved Dynna.
Lek og idrettsområder
På Roa ligger Lunnerhallen i tilknytting til den videregående skolen. Foruten idrett benyttes
hallen til mange kulturelle arrangementer. På Frøystad ved Lunner ungdomsskole er det
idrettsanlegg. Her er det to fotballbaner (grus- og kunstgressdekke), friidrettsanlegg, skytebane,
svømmehall og hoppbakke.
Like nord for Roa ligger fotballbanene til Lunner IL. Her er det gressbane, grusbane og
klubbhus.
Friluftsliv
De viktigste lokale friluftslivsinteressene er knyttet til veger og stier i kulturlandskapet. Det er
de tettstednære områdene nært Roa fra Oppdalslinna til Krågsrud som er mest brukt. Pr. i dag er
det ikke tilrettelagte, sammenhengende turstinett verken i Lunner eller i Gran kommune. Det
inngår ingen skogs- eller utmarksområder som brukes mye til friluftsliv i influensområdet.
Det finnes ørret i Vigga, men elva er vanskelig tilgjengelig og benyttes lite til fisking. Jakt er
heller ikke utbredt i dalbunnen.
I snørike vintre kjøres det opp skiløyper i dalbunnen ved Sand. Skiløype fra Roa stasjon opp til
Kalvsjøen ble åpnet i 2011/69/. Denne løypa gir atkomst til det øvrige løypenettet i hele
Nordmarka fra Roa.
Verdisatte delområder
Innenfor influensområdet er det avgrenset sju delområder, se tabell 4-8. Disse er også vist på
kart, se figur 4-10.
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Tabell 4-8: Verdisatte delområder
Nr. /nav

Beskrivelse

Verdi

1 Roa

Området omfatter tettstedet Roa med boliger og sentrumsfunksjoner. Her er servicetilbud
og offentlige tjenester som rådhus, Lunnerhallen, legesenter, ungdomsskole, barnehage,
dagligvarebutikker, en rekke bilverksteder, kiosk, pub, restaurant, politi og jernbanestasjon.
Roa er et kollektivknutepunkt med jernbanestasjon og stopp for flere regionale bussruter.

Stor

2 Frøysli

Boligområde rett øst for Roa, med potensial for ytterligere boligbygging. Det ingen form for
servicefunksjoner innenfor området, men det er enkel tilgang til Roa med gang- og
sykkelveg langs den nedre delen av Oppdalslinna.

Middels

3 Idrettsbanen

Idrettsbanen rett nord for Roa. Det er en fotballbane med et enkelt tribuneanlegg. I tillegg
finnes klubbhus.

Middels

4 Volla/
Råstad

Nærmiljøet omfatter Volla i dalbunnen og Råstad i åssiden i øst. I Volla finnes en blanding
av eldre og etablert næringsvirksomhet, boligbebyggelse og småbruk Området bærer sterkt
preg av rv. 4 som deler nærmiljøet. Råstadbakka ligger i åssida øst for Volla og har en
blanding av nyere og eldre boliger, tomannsboliger, gårdsbruk og småbruk. Det er ikke
noen servicefunksjoner i området i dag.

Liten til
middels

5 Kjørven/
Myrstua

Gårdsbruk, boliger og nærturområde øst for Lunner sentrum. Det er ikke etablert noe form
for service i området, men det ligger i nærheten av Lunner sentrum som har en rekke
funksjoner.

Middels

6 Holmen

Område med 9-10 boliger på begge sider av Vigga. Noe næringsvirksomhet inngår også.
Dagens rv. 4 er en belastning for deler av dette nærmiljøet. En ganske uberørt del av Vigga
inngår i delområdet, men tett vegetasjon gjør elva lite tilgjengelig og elva brukes lite.

Liten

7 Restarealer

Dette omfatter restarealer som ikke er skilt ut som egne verdisatte delområder. Her inngår
jordbrukslandskapet og Vigga.

Liten

Figur 4-7: Eldre bebyggelse på Sand (til venstre) og Lunnerhallen

Figur 4-8: Fra delområde Volla/Råstad
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Figur 4-9. Eksisterende service kombinert med stier og gang- og sykkelvegnett
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Figur 4-10. Verdier nærmiljø og friluftsliv
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4.6.3

Konsekvenser

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell
4-11. En samlet konsekvens for de ulike alternativene følger etterpå.
Støy
Det er foretatt støyberegninger for samtlige alternativer, skjermer og uskjermet situasjon i
beregningsåret som er 2043. Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for
vegtrafikk/70/. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 med tilhørende veileder er
benyttet/19/,/20/. Støynivået beregnes i dB i målestørrelsen Lden der trafikk om natten vektes mer
enn trafikk om dagen.
Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:




Rød sone: nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål,
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses
som nødvendige

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 4-9.
Tabell 4-9: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier
Støykilde

Støysone
Gul sone

Veg

Rød sone

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden
kl. 23 – 07

55  Lden < 65

70  L5af < 85

Lden  65

L5af  85

Tabell 4-10 viser antall bygninger med støyfølsom bruk i gul og rød sone for de ulike
alternativene. Som det går fram av tabellen gir alle alternativer en bedring for bygninger i rød
sone, mens alle bortsett fra C4 og C5 gir flere boliger i gul sone. Årsaken til dette er at det ligger
flere boliger langs dagens veg. For utredningsalternativene vil boliger som ligger så nær vegen
bli innløst. Gul støysone strekker seg langt breiere i dalen ved utredingsalternativene. Årsaken
til det er at ny veg planlegges med høyere fartsgrense enn alternativ 0 som er dagens veg. Figur
4-11 og figur 4-12 er eksempel på støysonekart. Nærmere beskrivelse om støyberegning og
støysonekart er gitt i et eget notat/76/.
Tabell 4-10: Bygninger med støyfølsom bruk i gul og rød sone for de ulike alternativene
Uskjermet
Alternativ

Gul sone

Skjermet
Rød sone

Gul sone

Rød sone

A6

174

35

173

26

A7

223

37

173

29

A8

200

27

173

16

C3

224

32

204

20

C4

150

31

156

23

C5

169

19

151

14

0-alternativ

161

34

Ikke beregnet
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Figur 4-11: Støysonekart for alternativ 0 i år 2043
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Figur 4-12: Støysonekart for alternativ C3 (skjermet situasjon) 0 i år 2043
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Luftforurensning
Det er foretatt beregning av luftkvaliteten for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) ved
berørt bebyggelse fra alle alternativer av ny rv. 4 og alternativ 0/77/. Beregningsår er 2043.
Beregnede konsentrasjoner av PM10 fra veg i dagen ved boliger i planområdet ligger under
forskriftskrav og nasjonalt mål i alle alternativer med unntak av alternativ 0. Dette betyr at alle
alternativer med ny veg gir en forbedring sammenliknet med 0-alternativet. For alternativ 0 blir
1 boenhet utsatt for nivåer over nasjonalt mål. Ytterligere 8 boenheter (20 personer) har nivåer
over KLIF og Folkehelsas luftkvalitetskriterier.
Beregnede maksimalkonsentrasjoner for nitrogenoksid er under grenseverdier i forurensningsforskriften og anbefalte grenseverdier i nasjonalt mål for luftkvalitet for alle alternativer, også
alternativ 0. Heller ikke luftkvalitetskriteriene overskrides for nitrogendioksid. NO2forurensning ikke vil være et vesentlig problem i planområdet, verken med eller uten utbygging.
Det vil ikke være behov for spesielle tiltak knyttet til nitrogendioksid eller svevestøv ved
etablering av ny veg.
Alternativ A6
Alternativ A6 starter i rundkjøringa på Roa. Det gir ingen direkte endringer for Roa som
tettsted. Alternativet har to kryssinger av Vigga, men det er i områder med små eller ingen
friluftsinteresser. Tunnelføringen medfører en positiv konsekvens for miljøer langs dagens rv. 4
og myke trafikanter siden det meste av trafikken på dagens veg forsvinner. Ny gang- og
sykkelveg mellom Roa og Volla vil i tillegg gi langt bedre tilbud til gående og syklende. Gangog sykkelveg gir også trygg atkomst til idrettsanlegget. Forbi Volla gir alternativet en god
forbedring siden dagens rv. 4 er en belastning for dette nærmiljøet. Forbi Holmen vil ny veg bli
liggende i større avstand fra de fleste boliger enn dagens riksveg. Den gir imidlertid et nytt
inngrep, og det blir to parallelle veger her. Alternativet medfører innløsning av mellom fem og
sju boliger.
Konsekvens: liten positiv.
Alternativ A7
Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ca. 500 meter sør for rundkjøringa på Roa. Dagens
riksveg fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. Kontakten mellom Roa og det gamle
sentrum ved Sand gjenopprettes, noe som bedømmes å være positivt for Roa som nærmiljø.
Flytting av rv. 35 gir også mulighet vil videre sentrumsutvikling nordover. For boliger i Frøysli
vil ny rv. 4 komme noe nærmere enn dagens veg, men støyskjermer vil begrense negative
effekter av støy.
Alternativet legges på skrå over dalen og krysser Vigga ved renseanlegget. For deler av
bebyggelsen ved Volla vil det visuelle miljøet endres, men miljøbelastningene for Volla vil
totalt sett reduseres siden trafikken legges utenom dette nærmiljøet, og det bygges gang- og
sykkelveg mellom Roa og Volla. For en del av bebyggelsen i Kjørven–Myrstuen vil alternativet
bli godt synlig, og en del boliger må støyskjermes.
Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400 til 500 m. Her er elva variert med en
fin kantvegetasjon. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, men kantvegetasjon og dyrket
jord gjør elva lite tilgjengelig. For boliger som ligger ved rv. 4 på Holmen er alternativet samlet
sett positivt siden trafikken vil avta kraftig.
Som beskrevet for A6 vil trafikken på dagens rv. 4 avta, og forholdene for myke trafikanter
bedres betraktelig. Et sted mellom tre og fem boliger innløses av alternativet.
Konsekvens: liten positiv.
Alternativ A8
Alternativ A8 er identisk med A7 forbi Roa. Det gir dermed en positiv avlastning på Roa.
Kryssplasseringen blir tilsvarende som for A7. Videre i tunnel fram til Flågenvegen gir en
positiv konsekvens for nærmiljøet Volla siden det blir en stor reduksjon i trafikk på dagens veg.
Nærmiljøet Holmen vil som for A6 bli negativt påvirket av ny veg. Samlet sett vil forholdene
for myke trafikanter bedres på hele strekningen siden det bygges gang- og sykkelveg mellom
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Roa og Volla, og trafikken på dagens veg avtar. Alternativet medfører innløsning av mellom
fem og åtte boliger.
Konsekvens: liten til middels positiv.
Alternativ C3
Alternativet starter som A7 og A8, og har som disse et toplanskryss på dyrket jord nord for Roa.
Dette gir en positiv effekt for Roa sentrum. Videre er alternativet lagt parallelt med dagens rv. 4.
Dette gir store inngrep i nærmiljøet Volla med foreslått innløsning av flere boliger. Støybelastningen i dette området vil også øke. Videre forbi Flågenvegen er alternativet identisk med
A8 og A6, noe som gir negative inngrep ved Holmen, bl.a. med innløsning av en bolig her. Som
for alle alternativer har dette også en positiv effekt knyttet til ny gang- og sykkelveg og
trafikkreduksjon på dagens rv. 4. Mellom ti og femten boliger vil måtte innløses.
Konsekvens: liten til middels negativ.
Alternativ C4
Dette alternativet starter som A6 i rundkjøringa på Roa, og gir dermed ikke den samme muligheten for positiv avlastning av Roa som alternativene som starter lenger sør. Etter kryssing av
Vigga og føring langs dagens rv. 4 til Nerenga legges alternativet i lang tunnel fram til Gran
grense. Dette vil bidra til at negative miljøvirkninger på dagens riksveg mellom Roa og Holmen
blir langt mindre. Støybelastning avtar, og det blir mulig å utvikle nærmiljøene positivt. Gangog sykkelveg mellom Roa og Volla er med å bedre forholdene for myke trafikanter. Etter
tunnelføringen må Vigga legges litt om før elva krysses på bru. Dette området har ingen
spesielle verdier for friluftslivet. Alternativet medfører innløsning av to til tre boliger.
Konsekvens: liten til middels positiv.
Alternativ C5
Som for A7, A8 og C3 vil dette alternativet være positivt siden det gir mulighet for positiv
sentrumsutvikling på Roa. Videre har alternativet lang tunnelføring som C4, noe som er positivt
for alle miljøer langs dagens rv. 4 på denne strekningen. Alternativet medfører innløsning av to
til fire boliger.
Konsekvens: middels positiv.
Oppsummering
Med unntak av C3 og alternativ 0 har alle alternativer positive konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv. Dagens rv. 4 har stor trafikk, og den er en belastning for nærmiljøer langs vegen. Det
er dårlig/ingen tilrettelegging for myke trafikanter. Alternativene fører til at trafikken på dagens
veg avtar, og det gir mulighet for en positiv utvikling av nærmiljøene. Tunnelføringene er i så
måte best, men det er liten forskjell på lang og kort tunnel siden det er små verdier knyttet til
dette temaet mellom Flågenvegen og Holmen. A7 kommer også positivt ut til tross for at det
ikke har tunnel. Dette begrunnes med at de områder som berøres har begrensede verdier for
dette temaet, samtidig som nærmiljøer langs dagens veg får en betydelig bedring siden trafikken
avtar her. Alle alternativer har flere planskilte krysningsmuligheter i form av kulverter og bruer,
noe som opprettholder mulighetene for å krysse dalen øst-vest selv om ny firefeltsveg blir en
større barriere enn dagens veg.
For dette temaet er parsellstart sør for rundkjøringa den beste løsningen. Dette medfører at
dagens rv. 4 kan fjernes ved Sand, og det gir mulighet for en positiv sentrumsutvikling her.
Alternativ C3 er det eneste alternativet som har negative konsekvenser. Det legges mer eller
mindre parallelt med dagens rv. 4, og vil dermed øke miljøbelastningen for nærmiljøer langs
dagens rv. 4. Dette alternativet vil imidlertid konsentrere inngrepet i dalen, og gir i så måte
ingen ny situasjon.
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Tabell 4-11: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 0 har ingen
konsekvens og rang 6
Alt. A6
Delområde Verdi

Omfang

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

KonseKonsekKonseKonse- Omfang Konse- Omfang KonseOmfang
Omfang
Omfang
kvens
vens
kvens
kvens
kvens
kvens

1 Roa

S

Intet

0

Lite
pos.

+/+ +

Lite
pos.

+/+ +

Lite
pos.

+/+ +

Intet

0

Lite
pos.

+/+ +

2 Frøysli

M

Intet

0

Intet til
lite neg.

0/–

Intet til
lite neg.

0/–

Intet til
lite neg.

0/–

Intet

0

Intet til
lite neg.

0/–

3 Idrettsbanen

M

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

Lite til
midd.
pos.

+/+ +

4 Volla–
Råstad

L/M

Midd.
pos.

++

Lite til
mid.
pos.

+/+ +

Midd.
pos.

++

Stor
neg.

– –/
–––

Midd.
pos.

++

Midd.
pos.

++

5 Kjørven–
Myrstua

M

Intet

0

Lite
neg.

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

6 Holmen

L

Midd.
neg.

–/– –

Intet til
lite pos.

0/+

Midd.
neg.

–/– –

Midd.
neg.

–/– –

Midd.
pos.

+/+ +

Midd.
pos.

+/+ +

7 Restarealer

L

Lite
pos.

+

Intet

0

Lite
pos.

+

Intet

0

Lite
pos.

+

Lite
pos.

+

Samlet
konsekvens

+

+

+/+ +

–/– –

+/+ +

++

Rangering

4

5

2

7

3

1

Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenser i anleggsfasen er knyttet til støy, støv, forstyrrelse og midlertidige
stengninger/omlegginger av ferdselsårer. Det må derfor settes krav til entreprenør når det
gjelder forstyrrende aktiviteter og det må gis informasjon til berørte.

4.6.4

Avbøtende tiltak

Et mulig avbøtende tiltak er forlenging av gang- og sykkelveg fram til parsellslutt (og helst
videre fram til Gran sentrum).
Etablering av stier og opparbeiding av fiskeplasser langs Vigga vil være et positivt tiltak for
dette temaet.
Det er en fare for at bilister velger lokalveger for å unngå bompenger. Om dette blir et problem
må det iverksettes tiltak på lokalvegnettet for å begrense/stanse denne lekkasjen.

4.6.5

Oppfølgende undersøkelser

Det er det foretatt støyberegninger for alle alternativer. I den videre detaljeringen av valgt
alternativ skal det utføres mer nøyaktige målinger for hver enkelt bolig som står i fare for å bli
utsatt for støy over grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for detaljerte støytiltak.
I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedmålet med YM-planen er å
sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra
ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv, forurensning til anleggsstøy, linjeføring og estetikk.
Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold som er relevant for tema nærmiljø og friluftsliv.
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4.7

Naturmiljø

4.7.1

Metode

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:






kommunens vilt- og naturtypekartlegging generelt og kartlegging av planområdet
materiale fra konsekvensutredningen som ble ferdigstilt i 2003
kontakt med fagpersoner
egne befaringer
bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet.

Beskrivelsen av delområdene er i stor grad basert på data fra Naturbase, supplert med data fra
de kildene som er nevnt ovenfor. Temaet er mer utførlig beskrevet i egen rapport/80/.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturmiljø/17/,/18/:
Naturmiljøet innenfor influensområdet skal kartfestes og beskrives. Det skal vurderes
hvilke konsekvenser tiltaket gir gjennom direkte inngrep og indirekte påvirkning av
registrerte naturverdier i forhold til artsmangfold og økologiske sammenhenger mellom
naturområder.
Behovet for viltkryssinger og behovet for viltgjerder skal vurderes.
Forholdet til Vigga skal vurderes spesielt med tanke på elvas økologiske funksjon og i
forhold til kravene i vannforvaltningsforskriften.
Verdier i vassdraget og konsekvenser ved inngrep må dokumenteres. Konsekvenser for
ørret vurderes særskilt. Forurensing til vassdrag fra trafikk i driftsfasen utredes og
avbøtende tiltak som fordrøyningsbasseng og lignende utredes. Faren for forurensning av
vassdrag i anleggsfasen og tiltak for å begrense dette beskrives.
Tiltakets forhold til naturmangfoldloven skal beskrives.
Faren for spredning av fremmed arter som en følge av tiltaket skal beskrives
Influensområde
Influensområdet vil variere avhengig av hvilke arter og livsmiljøer man vurderer. For
vegetasjon/planteliv og mindre arealkrevende dyrearter kan en veg gi begrensede virkninger når
man kommer noen få meter bort fra selve inngrepet. Influensområdet til vegen vil i dette tilfellet
være lite. For mer arealkrevende dyr og sky/sårbare arter vil influensområdet være langt større.
Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de arealene som blir direkte påvirket av de ulike
alternativene med en buffersone på om lag 200-300 meter.
Figur 4-16 viser influensområdet. I områder med vilttrekk er det trukket lenger fra ny veg for å
synliggjøre disse verdiene. Vigga nedstrøms planområdet er ikke inkludert i influensområdet.
Forurensning av Vigga kan imidlertid påvirke elva helt ned til Jarenvatnet.

4.7.2

Dagens situasjon og verdier

Naturtyper
Hadeland og Viggadalen er generelt et område med stort biologisk mangfold, noe som
hovedsakelig kommer av kalkrik bergrunn kombinert med et gunstig lokalklima. Vann og
vassdrag bidrar også i positiv retning. Innenfor influensområdet er imidlertid verdiene
begrenset. Store deler av arealet er dyrket opp, og det er også mange andre inngrep i form av
bebyggelse og veger. Til tross for dette finnes det områder som utmerker seg. Tabell 4-12 viser
registrerte naturtyper. De samme er vist på kart i (figur 4-15). Alle lokaliteter som blir direkte
berørt av vegplanene er undersøkt i felt i 2011. Verdisettingen følger Direktoratets verdisetting
av naturtyper, en tredelt skala med A, B og C-lokaliteter. Sårbare og sjeldne arter som er
rødlistet/59/ er vektlagt.
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Tabell 4-12: Registrerte naturtyper i området
Navn

Beskrivelse

DN-verdi

1 Myre
gråor-heggeskog

Liten lokalitet som ligger langs en liten bekk som renner mellom dyrkajorda på
Myre og Oppdalslinna. Den er et lite parti med godt utviklet gråor-heggeskog
med frodig feltsjikt.

Lokalt viktig
(C)

2 Vestre Løken
NØ
kalkrike enger

Lokaliteten utgjør et større, rikt eng-einerbakke-hagemark-område som har hatt,
og som sannsynligvis fortsatt har store verdier. En betydelig og økende tilgroing
trekker verdien noe ned. Dette er en av få lokaliteter i Lunner med elementer av
velutviklet, varmekjær hasselskog med potensial for flere rødlistearter.

Viktig (B)

3 Berg
naturbeitemark

Store arealer med velhevdet og variert, gammel natureng tilsier at lokaliteten bør
kunne huse flere rødlistearter av sopp og insekter knyttet til grov gråor og ask.
Gråor. Lokaliteten utgjør en av de fineste og mest velhevdete, åpne rombeporfyrlandskapene i Lunner.

Svært viktig
(A).

4 Berg V
hagemark

Lokaliteten utgjør et av de rikere restområdene med innslag av varmekjær
edellauvskog (grov hassel og ask) med potensial for flere rødlistearter.

Svært viktig
(A)

5 Råstadbakka S
hagemark

Lokaliteten har en kravfull og sjelden karplanteflora, med varmekjære
høystauder. Det er registrert enkelte regionalt sjeldne arter knyttet til rik moldjord,
hasselkratt og oresumpskog. Særlig hasselskogen har et potensial for
sjeldne/rødlistede sopparter.

Viktig (B)

6 Ramstad
kalkskog

Granskogen ved Kjørven ned mot Vigga er en rik lågurtsskog. Flere kalkkrevende arter er funnet. Området har trolig også et bra potensial for funn av rødlistede sopper. Lågurt-grankalkskog er rødlistet som en sårbar naturtype/61/.

Viktig (B)

7 Kjørven nedre
rikmyr

Det er en åpen grasbevokst rikmyr omkranset av sumpskog. Flere rikmyrarter og
kalkindikatorer finnes. Naturtypen er sjelden i influensområdet, og i lavlandet i
Sør-Norge for øvrig og er rødlistet som en sterkt truet (EN) naturtype/61/.

Viktig (B)

8 Dalby
rik sumpskog

Intakt rik sumpskog ved Felleskjøpet. Området har et velutviklet tresjikt, og
bedømmes som viktig for biologisk mangfold siden det finnes få intakte
sumpskoger langs Vigga og i lavlandet på Hadeland forøvrig.

Viktig (B)

9 Høien
beiteskog

Beitebakke som holdes i hevd ved beiting. Grunnet det kalkrike jordsmonnet
anses lokaliteten å ha potensial for forekomst av rødlistete sopper (Beiteskog er
rødlistet som en nær truet naturtype/61/.

Lokalt viktig
(C)

10 Kraggerud
skog
kalkskog

Kalkgranskog på grensa mellom Lunner og Gran. Feltsjiktet er sparsomt med
mye strø. Skogen er plantet, og er snart hogstmoden. Lokaliteten har stort
potensial for rødlistete storsopper. Lågurt-grankalkskog er rødlistet som en
sårbar naturtype.

Lokalt viktig
(C)

11 Kraggerud
beite beiteskog

Lokaliteten består av et gammelt beite som er tilplantet med gran, og det har
trolig ikke vært beitet i område på minst 10 år. Rødlistearter er registrert. Opphør
av beite ført til gjengroing, og det tidligere engpreget er forsvunnet.

Viktig (B)

12 Holmen SV
gråor-heggeskog

Gråor-heggeskog langs Vigga på grensa mellom Lunner og Gran. I
elveterrassen går skogen gradvis over i en lågurtgranskog. Storrapp vokser
langs Vigga, mens det forøvrig er ordinære karakterarter for gråor-heggeskog.

Lokalt viktig
(C)

Holmen SV (13) –
erstatningsbiotop

Tidligere sandsvalekoloni i grustak. Lokaliteten er trolig ikke i bruk lenger, og den
har ingen verdi i dag. I Naturbasen er den gitt verdi viktig (B).

-

Hjortevilt
Innenfor influensområdet finnes både elg og rådyr/62/, men mangelen på store og sammenhengende skogsområder i Viggadalen gjør at det er relativt lite hjortevilt nær dagens rv. 4.
Viltkartet viser to trekkruter for rådyr og elg i området som krysser Viggadalen og rv. 4. Den
ene ruta går rett nord for idrettsbanen. Dette trekket krysser også rv. 35 og jernbanen rett vest
for Roa. Det andre krysser rv. 4 langs grensen mot Gran/62/.
Ved kommunegrensa er det et større område som er avmerket som viktig viltområde. Deler av
dette går fram på figur 4-15. Det ligger i det nordvestlige hjørnet av kommunen og grenser til
Jevnaker i vest og Gran i nord. Rv. 4 passerer helt øst i dette området, som totalt er på ca.
16 000 dekar. Området fungerer som viktig vinterbeite for elg, og i vintre med mye snø blir
elgtettheten høy/58/.
For rådyr i Lunner er det kulturlandskapet i nordre del av bygda som er mest attraktivt både
sommer og vinter. Her finner dyra mat og ly hele året, og det foregår betydelige døgn- og
beitetrekk, i tillegg til vintertrekk av rådyr fra høyereliggende områder til den mer snøfattige
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Viggadalen. Særlig i brunsttida, når dyra er i stor aktivitet, og vinterstid, når rådyrtettheten er
relativt høy i området, er det fare for påkjørsler av rådyr både på vegene og jernbanen.
Viltkartet for Gran fra omkring 1985 bekrefter det viltkartet for Lunner forteller om vinterbeite
for elg i vestlig del av kommunene like ved kommunegrensa.
Andre pattedyr
Mange vanlig arter opptrer innenfor influensområdet, men oppdyrking, veger og bebyggelse
medfører at mangfoldet ikke er spesielt stort.
Fugler
Gråor-heggeskog langs bekker og elver er en vegetasjonstype som gir grunnlag for et rikt
fugleliv. Den uberørte delen av Vigga ved Volla er et viktig område for vannfugl som gråhegre
strandsnipe (rødlistet art), fossekall og strandsnipe/62/,/64/,/65/.
Det finnes en rekke fuglearter tilknyttet jordbrukslandskapet i Viggadalen. Av rødlistete arter
hekker vipe sporadisk, mens stær oppgis å være en vanlig hekkefugl/62/,/60/. Sjeldne arter som
vaktel og åkerrikse er observert i kulturlandskapet i Hadeland, men det er ikke påvist hekking
innenfor influensområdet til ny veg/64/. Kattugle og enkeltbekkasin er også vanlige arter i dette
området/64/.
Storspove observeres under vårtrekket på jorder i Viggadalen/62/. Sandsvale hekket tidligere i et
lite sand-/grustak mellom Holmen og Vigga. Grusuttak og masseoppfylling har trolig ødelagt
lokaliteten slik at den ikke har verdi i dag.
Vigga
Store deler av Vigga er sterkt påvirket av menneskelige inngrep i form brukryssinger,
kanaliseringer og bebyggelse helt ned til elva. Langs den dyrkete jorda er kantsonen langs elva
tynn. Gjennom Holmen er det et parti med litt større fall på elva med gode bunnforhold for
ørret. Kantsonen er også litt breiere her.
Vassdraget er sterkt forurenset, selv om vannkvaliteten over en årrekke har bedret seg. Ørret
finnes i elva, men mange av de beste gyteplassene er ødelagt ved inngrep i elveleiet, og
reproduksjonen er gått tilbake/49/.
Det finnes edelkreps i Jarenvatnet/49/, men det er trolig ikke kreps i Vigga oppstrøms innsjøen.

Figur 4-13: Naturtype nr. 1 Myre (til venstre) og nr. 12 gråor-heggeskog ved Vigga (til høyre)

Fremmede arter
Flere fremmede arter kan ha negative effekter på det opprinnelige naturmiljøet. Disse er
beskrevet i Svartelista/63/. Av svartlistet arter er vinterkarse observert langs veger ved Roa/60/.
Den utkonkurrerer mer småvokste og mindre konkurransesterke arter, bl.a. hjemlige arter som
etter hvert har fått vegskråninger og lignende steder som viktig vokseplass/16/. Hagelupin finnes
spredt innenfor influensområdet. Den er vurdert med høy risiko/63/.
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Verdi
I dette arbeidet er en del lokaliteter satt sammen i større funksjonelle enheter som er verdisatt.
Iht. metodikken gis naturtypene verdi slik at C og B-lokaliteter gis middels verdi, mens Alokaliteter gis stor verdi. Samlet vurdering av verdisatt delområdet er gitt i tabell 4-13 og vist på
figur 4-16.
Tabell 4-13: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-16
Område

Beskrivelse

Verdi

1 Vigga

Som følge av tekniske inngrep i og langs Vigga, avrenning fra jordbruksarealer og utslipp fra
avløpsanlegg er Viggas verdi som leveplass for planter og dyr i dag sterkt redusert. Størst
verdi har strekningene der det ikke er foretatt senknings- eller utrettingsarbeider, og der
vegetasjonen inntil elva er intakt. Denne vegetasjonens samt vannløpet er en biotop og
spredningskanal.

Liten til
middels

Vigga ved Holmen har noe høyere verdi. Denne delen av elva inngår i delområde nr. 5.
2 Myre

Liten godt utviklet gråor-heggeskog med frodig feltsjikt. Lokaliteten er en naturtype som har
en høy tetthet av fugl og insekter.

Middels

3 Kjørven–
Myrvang

I dette delområdet inngår et vilttrekk på tvers av dalen og fire kartlagte naturtyper (nr. 5, 6, 7
og 8), alle viktige (B). Vintererle hekker også ved Vigga i dette området. Skogsområder rett
nord for rv. 35 er markert som leveområde for rådyr, og det er registrert rasteområde for
storhegre her. Delområdet representerer et grøntdrag med verdifull natur, og gis middels til
stor verdi. Området har også forbindelse med naturtyper i øst med den høyeste verdien.

Middels
til stor

4 Høien

Lokaliteten er en liten beitebakke som holdes i hevd ved beiting. Grunnet kalkrikt jordsmonn
anses lokaliteten å ha potensial for forekomst av rødlistete beitemarkssopper.

Middels

5 Holmen

Omkring Holmen er det et vilttrekk, en tidligere sandsvalekoloni og tre naturtyper.
Naturtypene er viktige og lokalt viktige (B og C), men to har potensial for rødlistete sopparter.
I dette området er det også en viltlokalitet med en rødlistet art.

Middels
til stor

Som område nr. 3 er dette et grøntdrag som er viktig for ulike arter.
6 Restarealer

Restarealer. Består av dyrket jord, hager, små skogteiger, veger og bebyggelse. Det er ikke
registrert spesielle verdier her, men arealene er leveområder for ulike arter.

Liten

Figur 4-14: Fra naturtype nr. 10 Kraggerud skog (til venstre) og naturtype nr. 11 Kraggerud
beite (til høyre)
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Figur 4-15. Registreringer naturmiljø. Av naturtyper inngår de 13 nummererte i
influensområdet
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Figur 4-16. Verdier naturmiljø
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4.7.3

Konsekvenser

Viltgjerding
Av hensyn til viltets behov for spredning og vandring anbefales det ikke å sette opp tosidig
viltgjerde langs valgt alternativ. Et viltgjerde uten faunapassasjer er en absolutt barriere, og
begrenser viltets mulighet for vandring. Påkjørsler av hjortevilt har ingen bestandsmessig
betydning for viltbestanden i dette området. De negative effekter av absolutte barrierer er større
siden det begrenser leveområdenes størrelse og det forhindrer naturlig spredning av dyr.
Det kan likevel bli nødvendig med gjerding av trafikksikkerhetshensyn. God sikt og lav hastighet kan være medvirkende årsaker til at det er få viltpåkjørsler på strekningen i dag. Firefelts
motortrafikkveg gir hastighetsøkning, samtidig som midtdeler kan medføre fare for at kryssende
vilt stanser trekket når de møter midtdeleren og begynner å bevege seg langs vegen. Om det blir
nødvendig med viltgjerding må disse ledes mot passeringspunkter som bruer og kulverter slik
av vilt kan passere ny veg planskilt.
Naturmangfoldloven
Beskrivelse av naturmangfoldloven finnes i kap 2.1.4 på side 13.
Kunnskap om det biologiske mangfoldet er vesentlig før en setter i gang tiltak. Gjennom det
arbeidet som er gjort i forbindelse med denne konsekvensutredningen dokumenteres både
dagens situasjon og forventet konsekvens av de ulike alternativene. Kunnskapsgrunnlaget
bedømmes derfor å være godt og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om valg av alternativ.
Store veganlegg medfører alltid fare for spredning av fremmede arter. Tidligere ble det også
ofte benyttet fremmede arter i beplanting av veganlegg (eksempelvis hagelupin). Det forekommer i dag fremmede arter langs rv. 4, og anleggsarbeid med masseforflytning kan føre til at
disse spres til nye områder. Tiltak for å forhindre dette må behandles mer detaljert i senere
planfaser, bl.a. gjennom plan for Ytre Miljø.
Vanndirektivet og forholdet til Vigga
Vanndirektivet er beskrevet i avsnitt 2.1.5 på side 14.
Alle alternativer av rv. 4 berører Vigga i større eller mindre grad. A7, C4 og C5 medfører omlegging av elva, mens alle alternativer medfører brukryssinger. Ved omlegging er det forutsatt at
nytt elveløp utformes på en naturlig måte ved at det legges inn slynger, naturlig bunnsubstrat og
legges til rette for etablering av naturlig kantvegetasjon. Alle kryssinger av elva på bru skal skje
uten at det medfører inngrep i vannstrengen som kan påvirke fiskens gang negativt. Elvas
økologiske funksjon vil med andre ord ivaretas.
Sammenlignet med dagens veg vil ingen av alternativene gi økning i trafikkrelatert forurensning. Ved å bygge opp grøfteprofiler på en god måte vil overvann fra veg renses ved naturlig
infiltrasjon i grunnen. Vaskevann fra tunnel vil samles opp og behandles. Ny veg vil også bli
mer trafikksikker, noe som medfører en senket risiko for forurensning av elva knyttet til ulykker
(eksempelvis tankbilvelt).
Et unntak fra dette er vegsalting. Saltmengde er proporsjonal med vegareal. Ny rv. 4 blir bredere
enn dagens veg, noe som medfører økt saltingsbehov i dagsonene. I tunnel er salting ikke
nødvendig, noe som vil gi en reduksjon i saltbehovet. Dagens rv. 4 som blir lokalveg vil
imidlertid fortsatt saltes.
Innenfor influensområdet er det lite trolig at salting vil påvirke naturmiljøet tilknyttet Vigga.
Saltholdig vann vil bli raskt fortynnet, og føres bort fra området. Salt kan imidlertid få effekter
nedstrøms i vassdraget. Det foreligger flere eksempler på negativ påvirkning av innsjøer grunnet
salting. Dette gjelder imidlertid innsjøer som ligger like ved saltet veg der en får direkte saltsprut. I tillegg er det oftest mindre innsjøer med liten vanngjennomstrømning. Det er derfor lite
sannsynlig at vegsalting vil påvirke naturverdiene i Jarenvatnet. Randsfjorden er en så stor
resipient at der er salttilførsel uproblematisk.
Per i dag har finnes få gode alternativer til vegsalting, samtidig som det heller ikke finnes
muligheter for å samle opp og/eller rense saltholdig vann fra vegsalting.
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Alternativ A6
Alternativet krysser Vigga med bru ved dagens bru rett nord for Roa. I tillegg vil lokalvegen
kreve brukryssing her. Dette er i et område der elva allerede er sterkt påvirket av inngrep knyttet
til veger og bebyggelse, slik at avvirking av kantvegetasjon og inngrep ved elva ikke har stor
negativ betydning. Fisk i elva vil likevel være sårbar for lengre bekkelukkinger. Fram mot
tunnelmunningen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier. Utkanten av hjortevilttrekket som krysser Viggadalen i dette området berøres, men tunnelføring vil bedre forholdene for vilttrekk. Etter tunnelen legges vegen i et område med beiter og dyrket jord øst for dagens rv. 4. Heller ikke her er det registrerte verdier for naturmiljøet. Ved kommunegrensa passeres et nytt vilttrekk, og med det brytes de økologiske sammenhengene. Bru over Vigga utformes på en måte som muliggjør trekk, men barriereeffekten vil uansett øke. Brua gir også et nytt
inngrep i/ved elva. En registrert gråor-heggeskog ved elva vil imidlertid ikke berøres.
Konsekvens: liten negativ.
Alternativ A7
En gråor-heggeskog (verdi middels) ved Myre berøres av alternativet like ved parsellstart, og vil
trolig ødelegges totalt. Videre legges alternativet på dyrket jord forbi Roa. Sør for Felleskjøpet
skjærer A7 gjennom delområde Kjørven–Myrvang, og en sumpskog (verdi middels) ødelegges
og et hjortevilttrekk krysses. Vilt kan krysse trygt under ny bru over Vigga, men barrieren vil
øke. Vigga vil påvirkes i dette området grunnet ny bru og fjerning av kantvegetasjon.
Mellom renseanlegget og Holmen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier for
naturmiljøet. Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400-500 m. En omlegging
av elva gir negative konsekvenser. På denne strekningen er elva variert med en fin kantvegetasjon (gråor-heggeskog). Substratet er variert med noe stor stein og grov grus på bunnen.
Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, og har også potensial til å bli en god krepsebiotop.
Alternativet medfører videre at et vilttrekk krysses. En tidligere hekkelokalitet for sandsvale ved
Holmen vil ødelegges totalt, men siden den ikke er i bruk er dette ikke vektlagt.
Omlegging av rv. 35 medfører at skogholtet som ligger rett nord for dagens rv. 35 blir kraftig
påvirket. Dette er registrert som leveområde for rådyr og som rasteplass for den rødlistete arten
storspove. Inngrepene i skogen blir såpass store at det forventes at disse funksjonene vil utgå. I
tillegg går et hjortevilttrekk her. Omlagt rv. 35 vil som dagens rv. 35 krysse hjortevilttrekket.
Omleggingen skaper i så måte ingen ny situasjon, og tiltaket bedømmes derfor ikke å ha negativ
betydning for vilttrekk. Ny bru over Vigga gir inngrep i kantsonen her, men området er allerede
sterkt berørt og dette vil ha liten betydning for dyrelivet i elva.
En nedlegging av dagens rv. 4 ved Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga.
Konsekvens: middels til stor negativ.
Alternativ A8
Som for alternativ A7 ødelegges naturtypen ved Myre, mens en nedlegging av dagens rv. 4 ved
Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga. Den videre tunnelføringen er positiv for vilttrekket
Kjørven–Myrvang. Ved kommunegrensa (Holmen) krysses et nytt vilttrekk, og barriereeffekten
vil øke her. Som for A7 vil omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for
storhegre blir kraftig påvirket.
Konsekvens: liten til middels negativ.
Alternativ C3
Alternativet medfører som A7 og A8 ødeleggelse av naturtypen ved Myre. Videre nordover
legges alternativet parallelt med dagens veg fram til Holmen. På denne strekningen berøres
ingen naturtyper, men de to vilttrekkene som går på tvers av Viggadalen krysses. For trekket
ved idrettsbanen er det ikke planlagt spesielle tiltak for vilt, og barriereeffekten vil øke. Ved
Holmen utformes bru over Vigga slik at vilt kan passere trygt under den. Som for A7 og A8 vil
omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre blir kraftig påvirket.
Konsekvens: middels negativ.
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Alternativ C4
Som A6 vil dette alternativet gi nye kryssinger av Vigga ved Roa. Videre vil den lange tunnelføringen bidra til å minske barriereeffekten for dyr i området. Ved kommunegrensa berøres to
naturtyper ved tunnelpåhugget. Her er det funnet rødlistete sopparter, og alternativet vil påvirke
naturtypene negativt. Omfanget av dette er avhengig av utstrekning av forskjæringer og
anleggsbelte. Vigga må legges om, og alternativet krysser elva på bru. Den lange tunnelføringen
vil også gi mindre forurensning fra vegen til Vigga, og en bedret situasjon mtp. uhellsutslipp.
Konsekvens: ingen til liten negativ.
Alternativ C5
Alternativet vil som A7, A8 og C3 ødelegge naturtypen ved Myre. Videre vil den lange
tunnelføringen bidra til å redusere barriereeffekten for dyr i området betydelig. Ved kommunegrensa berøres naturtyper ved tunnelpåhugget som C4. Tunnelen medfører mindre forurensning
til Vigga og en bedret situasjon mtp. uhellsutslipp. Som for A7, A8 og C3 vil omlegging av rv.
35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre blir kraftig påvirket.
Konsekvens: liten negativ.
Sammendrag
Totalt sett har de ulike alternativene moderate negative konsekvenser for naturmiljøet. Alle
alternativer påvirker Vigga med kryssinger, og noen krever også omlegging av elva. Hjortevilttrekk berøres enten positivt gjennom tunnelføringer eller negativt ved alternativer som krysser
trekk i dagen. Noen kartlagte naturtyper ødelegges og/eller berøres, men det er stort sett
begrensede verdier knyttet til disse.
Tunnelføringene kommer best ut siden de bedrer forhold for vilttrekk og ikke berører naturtyper
i særlig grad. Forskjellen mellom tunnelalternativene er små. A7 er alternativet med størst
negative konsekvenser fulgt av C3. Alternativ 0 er det beste siden det per def. ikke har
konsekvenser. Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte og verdisatte delområder er
vist i tabell 4-14.
Tabell 4-14: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø
Alt. A6
Delområde Verdi

Omfang

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

KonseKonsekKonseKonse- Omfang Konse- Omfang KonseOmfang
Omfang
Omfang
kvens
vens
kvens
kvens
kvens
kvens

Lite til
midd.
neg.

–

Midd.
neg.

–/– –

Intet til
lite neg.

0/–

Intet til
lite neg.

0/–

Lite til
midd.
neg.

–

Intet til
lite neg.

0/–

Intet

0

Stor
neg.

–––

Stor
neg.

–––

Stor
neg.

–––

Intet

0

Stor
neg.

–––

Lite
positivt

+

Midd.
neg.

– –/
–––

Lite
positivt

+

Midd.
neg

––

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

5 Holmen M/S

Midd.
neg.

–

Midd. til
stor
neg.

–––

Midd.
neg.

–

Midd.
neg.

–

Lite
neg.

0/–

Lite
neg.

0/–

6 Restarealer

Lite
neg.

0/–

Lite
neg.

–

Lite
neg.

0/–

Lite
neg.

–

Intet/lite
pos.

1 Vigga

L/M

2 Myre

M

3 KjørvenM/S
Myrvang
4 Høien

M

L

0/+

Intet/lite
pos

Samlet
konsekvens

–

– –/– – –

–/– –

––

0/–

–

Rangering

4

7

5

6

2

3

0/+

Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsaktivitet innebærer fare for forurensning av vann og grunn, unødvendig ødeleggelse av
naturverdi og støy og forstyrrelse for dyrelivet. Det vil bli utarbeidet en egen Ytre Miljøplan for
anleggsfasen som sikrer at det tas nødvendige miljøhensyn.
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4.7.4

Avbøtende tiltak

Det er ikke mange aktuelle avbøtende tiltak for dette temaet. Bruer over Vigga skal utformes på
en slik måte at vilttrekk kan opprettholdes. En utvikling av kantsonene langs Vigga vil være et
positivt tiltak, men dette vil være i konflikt med jordvernet siden det for en stor del er dyrket
jord helt ned mot Vigga.

4.7.5

Oppfølgende undersøkelser og usikkerhet

Det er ikke behov for spesielle oppfølgende undersøkelser for dette temaet.
Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
naturmiljø.

4.8

Kulturmiljø

4.8.1

Metode

Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:











Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase for fredete kulturminner, automatisk fredete
(fornminner) og vedtaksfredete.
SEFRAK-registeret for bygninger, gjelder i hovedsak hus eldre enn 1900.
Materiale for konsekvensutredningen Roa–Jaren som ble ferdigstilt i 2002.
Jordskiftekart fra Oppland jordskifteverk og ulike eldre kart.
Sentralarkivet for vertikalfoto, TerraTec/Statens kartverk.
Matrikkelutkastet fra 1950, Dokumentasjonsprosjektet.
Matrikkelen fra 1886 for Oppland. Registreringssentral for historiske data.
Div. folketellinger, Digitalarkivet.
Hadeland Bygdebok, Norske gardsbruk.
Egne befaringer.

Temaet er mer utførlig beskrevet i egen rapport/81/.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet kulturrmiljø /17/,/18/:
Det skal defineres et influensområde for temaet. Det skal foretas en kartlegging og verdivurdering av kulturmiljøer innen influensområdet. Alle kultur- og fornminner skal vises
på kart.
Vegalternativenes innvirkning på kulturmiljøene skal utredes i forhold til direkte
påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet, og barrierevirkning i
forhold til ferdsel og opplevelse mellom viktige målpunkt. Det må på bakgrunn av dette
gis en samlet vurdering av tiltakets virkning på helhet og sammenheng i kulturmiljøene.
Potensialet for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner i de aktuelle traseene
vurderes.
Konsekvenser for kulturmiljøer langs avlastet veg skal belyses.
Tiltaket vil utløse undersøkelsesplikten iht. kulturminnelovens § 9. Arkeologiske
undersøkelser vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.
Influensområde
Influensområdet avgrenses i hovedsak av Gjøvikbanen i vest og omfatter de fleste gårdstuna i
øst som har jordveg ned mot Vigga. Influensområdet får fram av verdikartet (figur 4-18).
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4.8.2

Dagens situasjon og verdier

Planområdet ligger i søndre del av Viggadalføret, en jordbruksdal med mindre tettstedsmiljøer
og stor grad av enhetlig preg. Landskapet er bakkete med åpne sammenhengende jordbruksareal
på begge sider av Vigga. Området tilhører noen av de beste jordbruksbygdene i Norge.
Løsfunn av gjenstander forteller om bruk av området i steinalderen, men boplassene fra denne
perioden er ikke kjent. Fra jernalderen av er fast jordbruksbosetting godt dokumentert ved en
mengde funn og faste fornminer, bl.a. med flere markante gravhauger. De eldste og største
gårdene ligger på høyder i terrenget midtlis. Potensialet for nye funn er stort ved gårdene og
avtar mot dalbunnen. I dalbunnen langs rv. 4 ligger mesteparten av den ikke jordbruksrelaterte
yngre bebyggelsen. Det er konsentrasjoner av slik bebyggelse ved Volla og Flatla mølle.
Gjennomgående ferdsel har satt sitt preg på området fra langt tilbake, og området har bevart
samferdselsspor fra forskjellige tider. På 1860-tallet ble Hadelandchausséen ført fram i
dalbunnen langs Vigga, og dagens rv. 4 følger med få unntak denne. Rundt 1900 kom
Gjøvikbanen som skapte forutsetningene for stasjonsbyene.
Viktige sammenhenger og karakteristiske elementer i kulturminnebildet
 Beliggenheten til gårdstuna på høydene i dalføret viderefører et landskapsbilde med
lange tradisjoner, og er viktig for å forstå bosettingshistorie og ressursutnyttelse. På
grunn av dalens topografi er det visuell sammenheng mellom flere av tunområdene på
hver side av dalen
 Gravhaugene på strategiske steder som langs gamle ferdselsveger, på høyder og i
tilknytning til dagens gårdsbebyggelse er viktige for tidsdybden i kulturminnebildet som
helhet, og inngår som en viktig del av landskapsbildet.
 Eldre veger. Til den eldste ferdselstrukturen hører Kongevegen på høydedraget på
østsida. Den ligger ikke i influensområdet, og kommer ned i dalen like sør for Gran
sentrum. Sporene etter den såkalte "Byvegen" mellom gårdene i østlia kan være deler av
en enda eldre forbindelse. Også tverrforbindelsene i dalen forteller om et eldre
ferdselsmønster, der vegene ved Volla og møllevegen til Flatla mølle er de viktigste.
 Husmannsplasser og småbruk med karakteristisk beliggenhet på mindre terrasser i
lisidene, ved allfarvegene og i dalbunnen. Her finnes ofte et småskala mosaikkpreget
gårdslandskap, i kontrast til sammenslåtte åkre ved de større gårdene.
 Vigga – elveløpet med rester etter gamle møllebruk og annen vannbasert virksomhet.
Elva er kanalisert gjennom store deler av planområde, men følger naturlig løp et lite
parti ved Volla og i nord ved Helgeland. Flere veger krysser elva. Steinhvelvbrua ved
Volla er den eneste eldre bevarte.
 Chausséen og jernbanen. Nye kommunikasjoner endret ferdselsstrukturen mellom 1870
og 1900. Hadelandchausséen ble ført fram i dalbunnen langs Vigga til Hofsbro i Gran i
1864, og ligger til grunn for dagens rv. 4. Kun ved Sand er en lengre strekning bevart
relativt intakt (som Garverivegen). Gjøvikbanen sto ferdig i 1900 og er lite endret.
 Chaussé-relatert bebyggelse. Knutepunktene Sand og Volla vokste fram ved
krysningspunktet med chausséen. Men vegen har opp til 1960-tallet trukket til seg
spredt bebyggelse.
Oversikt over verdisatte kulturmiljøer er gitt i tabell 4-15 og er vist på kart i figur 4-18.
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Figur 4-17: Registreringer kulturmiljø. Data fra Askeladden og SEFRAK-registeret
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Tabell 4-15: Verdisatte kulturmiljøer. KM-nr. henviser til nummereringen på kart og i tekst
Miljø

Beskrivelse

Verdi

KM 1 Sand

Bygdesenter typisk for tettsteder vokst fram ved de nye vegene fra andre halvdel av
1800-tallet. Konsentrasjon av autentiske eldre bygninger for varierte funksjoner. Bevart
parti av chausséen (Garverivegen). Splittet av dagens rv. 4.

Stor

KM 2 Myre

Gårdstun karakteristisk for fornyelsen etter 2. verdenskrig. Driftsbygning i dårlig stand.
Noe fortettet miljø.

Liten

KM 3 Melås Mølle

En av få minner i form av hus (dårlig stand) etter møllevirksomheten i Viggadalen.

Liten

KM 4 Hytten

Gårdsanlegg med markant beliggenhet og komplett tun med tradisjonell, godt bevart
bebyggelse fra slutten av 1800 til litt ut på 1900-tallet.

Middels
til stor

KM 5 Sandberg

Komplett gårdstun med flere hus fra 1900-tallet. Særlig preget av endringer
karakteristisk for tida etter 2. verdenskrig.

Liten

KM 6 Engli

Småbruk fra mellomkrigstid ved den gamle ”Byvegen” i østlia. Sjeldent autentisk
representant for sin kategori, men preget av manglende bruk og i dårlig stand.

Middels

KM 7 Nerenga m.fl.

Tre småbruk nederst i lia mellom den gamle ”Byvegen” og rv. 4. Preget av endringer,
men har hus som dokumenterer håndverkstradisjonene i slike miljøer.

Liten

KM 8 Småbruk i
Råstadlia

Småbruk i den bratte østlia med tilknytting til gamle veger, knutepunktet Volla og
sag/møllevirksomheten og chausséen. Småskala kulturlandskap. Noe fortettet.

Liten til
middels

KM 11 Lykjebakken, Solli

Lykjebakken har en av få autentisk bevarte mindre husmannsstuer. Solli er et godt
eksempel på de små arbeider-/boligbruka i området.

Stor

KM 12 Liæker

Miljøet føyer seg inn i rekken av større gårder som ligger i høyden i Viggadalen.

Middels

KM 13 Strøm

Småbruk som var knyttet til møllevirksomheten langs Vigga.

Liten

KM 14 Volla

Knutepunkt ved Vigga som lange tradisjoner. Miljøet har bevart flere ulike elementer
som bærer i seg tradisjonen om funksjoner vanlige for et mindre bygdesenter.

Middels

KM 15 Veger ved
Volla

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

Middels

KM 16 Krågsrud

Helhetlig gårdsmiljø med intakt tradisjonell bebyggelse og kulturlandskap i hevd.

S til M

KM 17 Myrstua
m.fl.

Gruppe av småbruk med bakgrunn i eldre husmannsplasser. Delvis godt bevart, men
noe fortettet av boliger.

Middels
til liten

KM 18 Ødegården

Småbruk ved gammel veg, men med forholdsvis fornyet bebyggelse.

Liten

KM 19 Flatla
søndre

Søndre Flatla inngår i beltet av eldre, større gårder på høydene i Viggadalen. Godt
bevart bebyggelse, gårdslandskap sammen med gravhaug gir stor tidsdybde.

Stor

KM 20 Flatla mølle

Ruiner etter mølledrift ved en av de eldste møllestedene ved Vigga, sammen med godt
bevart gårdstun for mølleren fra mellomkrigstid.

Middels

KM 21 Flatla
mølleveg

Gammel veg mellom gården Flatla og Flatla mølle ved Vigga. Representerer et eldre
ferdselsmønster og er lite endret i moderne tid.

Stor

KM 22 Helgeland

Helhetlig godt bevart gårdstun som føyer seg inn i rekken av gårdsanlegg i dalen.

M til S

KM 23 Kraggerud

Kraggerud øst for rv. 4 inngår i rekken av større gårdsanlegg på høyder i dalen.
Tradisjonell gårdsbebyggelse og variert kulturlandskap. Mange eldre elementer.

Stor

KM 24 Hus v/ Volla

Et hovedsakelig boligområde ved Hadelandsvegen dels med bakgrunn i småbruk.

Liten

KM 25 Dynna

Et av de mest markante gårdsanleggene i Viggadalen, kjent for runesteinen Dynnasteinen og eksponert gravhaug. Ellers sammensatt miljø av varierende betydning.

Stor

KM 66 "Byvegen"

Rester av vegfar mellom Hytten og Kraggerud.

Middels

KM 71 V. Løken

Gårdsanlegg ved Byvegen med fornyet bebyggelse.

Liten

KM 72 Løken

Aktivitets/bosettingsområde fra eldre jernalder undersøkt i 2005.

Middels

KM 73 Husgruppe
Flatla mølle

Sammensatt miljø ved gammelt møllested og Hadelandsvegen. I hovedsak preget av
endringer i nyere tid.

Liten

KM 74 Elvheim,
Fløispjeld

Boligeiendommer fra siste del av 1900-tallet ved Flatla mølleveg.

Liten

KM 75 Husgruppe
Flågenvegen

Mindre boliggruppe fra 2. halvdel av 1900-tallet.

Liten

KM 76 Hus, Dynna

Gruppe av boliger/småbruk ved Hadelandsvegen fra 1950-60-tallet.

Liten

KM 77 Hadeland
meieri

Særpreget meieribygningen typisk for 1960-tallet.

Middels
til stor
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Figur 4-18: Verdier kulturmiljø. KM-nr. henviser til kulturmiljø-nr. med beskrivelse i kap 4.3.2
og oversikt i tabell 4-13
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4.8.3

Konsekvenser

Vegalternativene får ulike konsekvenser for en rekke miljøer av ulik verdi og størrelse. Den
samlede virkningen av hvert enkelt alternativ er ikke kommet fram som en matematisk summering av enkeltkonflikter, men bygger på en helhetlig vurdering. Avveiningen bygger først og
fremst på en vurdering av tiltakets virkning på hovedtrekk og sammenhenger i kulturminnebildet. Enkelte miljøer skiller seg ut i vektingen fordi de har lokalhistorisk betydning i en noe
videre sammenheng. Det gjelder særlig det gamle bygdesenteret på Sand (KM 1), men også
Flatla mølleveg (KM 21), knutepunktet Volla (KM 14), samt Kraggerud (KM 23) og Flatla
(KM 19) – innen influensområdet de beste representantene for de store gårdsmiljøene midtlis,
med bygninger og kulturlandskap. Småbruksmiljøene er en sårbar kategori kulturminner, men
det er ingen særlig viktige konfliktpunkter som er egnet til å skille mellom alternativer. Det er
også vanskelig å vekte konflikten med jernaldertuften på Løken i forhold til de andre miljøene. I
rangeringen vektes hensynet til Sand sterkt.
Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte kulturmiljøene er vist i tabell 4-16.
Alternativ 0 har ingen konsekvens, og har rang 1.
Alternativ A6
For det gamle bygdesenteret Sand (KM 1) blir ny status litt mer negativ enn dagens. Øvrige
viktige konfliktpunkter er Kraggerud (KM 23) og Byvegen (KM 66). Konflikten ved Kraggerud
gjelder inngrep i et sjeldent godt bevart, helhetlig gårdslandskap og er gitt mest vekt av disse to i
avveiningen. Konflikten med Byvegen ved Nerenga er av mer ”lokal” art, og gjelder en bevart
rest av en eldre vegstruktur som fra før av er relativt fragmentert. Alternativet har relativt få
konflikter mht. småbruka – konflikten med Nerenga (KM 7) anses også av mer lokal art og er
dessuten lite egnet til å skille mellom alternativene da alle berører miljøet.
Konsekvens: liten til middels negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Kraggerud.
Alternativ A7
Alternativ A7 har positiv konsekvens for det gamle kommunesenteret på Sand, først og fremst
fordi fjerning av dagens rv. 4 fjerner en barriere i miljøet. De viktigste konfliktpunktene er med
Flatla mølleveg (KM 21) og jernaldertuften ved Løken (KM 72). Ved Flatla mølleveg gjelder
konflikten hensynet til en av de best bevarte eldre vegstrukturene i området, en veg som også
har betydning for sammenhengen mellom flere viktige kulturminner og miljøer i området.
Samtidig vil en veg her få konsekvenser for et verdifullt gårdslandskap sett i sammenheng med
Flatla Søndre (KM 19). Alternativet er også samlet et av de mest negative for småbruka i
området. Viktig for vurderingen av samlet konsekvens blir vektingen av de positive
konsekvensene for Sand mot øvrige negative konsekvenser, som her er mange og berører flere
typer kulturminner og aspekter ved områdets kulturhistorie. Utslagsgivende for at dette
alternativet rangeres som det mest negative, er situasjonen for Flatla mølleveg.
Konsekvens: middels til stor negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Flatla.
Alternativ A8
Som ved A7 er alternativet positivt for Sand (KM 1) og negativt for jernaldertuften på Løken
(KM 72). I tillegg er det negativt for gårdslandskapet ved Kraggerud (KM 23). I forhold til A7
unngås konflikt med Flatla mølleveg. Det er som A6 negativt for Byvegen (KM 66). Det er noe
mer negativt for småbrukene enn A6, men mindre enn A7.
Konsekvens: liten til middels negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Kraggerud.
Alternativ C3
Som ved A7 og A8 er alternativet positivt for Sand og negativt for jernaldertuften på Løken. Det
har samme negative konsekvens som A6 ved Kraggerud, men unngår konflikt med Byvegen.
Alternativet har noen flere og større konflikter med småbruksmiljøene, omtrent som A7. I
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tillegg er dette det eneste alternativet som har konflikt med det bygdesenteret Volla (KM 14).
Dette er en stor konflikt som også veier tungt sammenlagt.
Konsekvens: middels til stor negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Volla og
Kraggerud.
Alternativ C4
Konfliktbildet tilsvarer A6 ved Sand. Jernaldertuften på Løken unngås, men det gamle
bygdesenteret får en litt mer negativ situasjon enn i dag. I forhold til A6 spares kulturlandskapet
ved Kraggerud ved lang tunnel, men den gamle Byvegen får et nytt brudd. For småbruk og
kulturlandskap er konfliktnivået relativt lavt.
Konsekvens: liten negativ.
Alternativ C5
C5 er som A7, A8 og C3 positivt for Sand. Det har konflikt med jernaldertuften på Løken og
med Byvegen, og noe større konflikt med småbruk enn C4.
Konsekvens: liten negativ.
Oppsummering konsekvenser
De ulike vegalternativene får ulike konsekvenser for en rekke miljøer av ulik verdi og størrelse.
Enkelte miljøer skiller seg ut i vektingen fordi de har lokalhistorisk betydning i en noe videre
sammenheng. Det gjelder først og fremst det gamle bygdesenteret på Sand, men også Flatla
mølleveg, knutepunktet Volla og de beste representantene for de store gårdsmiljøene med bygninger og kulturlandskap. Av de innen planområdet som blir berørt, gjelder det særlig hensynet
til Kraggerud og Flatla. Småbruksmiljøene er en sårbar kategori kulturminner, men slik de kommer ut i forhold til alternative planer er det ingen særlig viktige konflikter som skiller, men
enkelte alternativer gir samlet et mer negativt bilde – det gjelder A7 og C3. Det er også vanskelig å vekte konflikten med jernaldertuften på Løken i forhold til de andre miljøene. Det er et
kulturminne med stor kunnskapsverdi, men er samtidig lite visuelt. Alle alternativ som har
positiv konsekvens for Sand har negativ konsekvens for jernaldertuften på Løken. Det gamle
kommunesenteret anses som viktig for historien i hele influensområdet. I rangeringen vektes
derfor hensynet til Sand sterkt.
Av alternativene som er positive for Sand (A7, A8, C3, C5) peker A7 seg ut som det dårligste
først og fremst på grunn av konflikten med Flatla mølleveg, men også med et akkumulert høyt
konfliktnivå for småbrukene. Dernest kommer C3 dårlig ut, med stor negativ konsekvens for
bygdesenteret Volla, men også ved konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud og hensynet
til småbrukene. A8 har konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud. Av alternativene som er
positive for Sand kommer tunnelalternativet C5 best ut.
Av alternativene som er negative for Sand (A6, C4), og dermed ikke har konflikt med jernaldertuften på Løken, peker A6 seg ut som det dårligste – først og fremst på grunn av kulturlandskapet på Kraggerud.
Konsekvensene for Sand er viktige for avveiningen, men A7 som er det eneste som berører
Flatla mølleveg, har samlet et stort konfliktbilde for ulike typer kulturminner. A7 rangeres som
det klart dårligste alternativet for kulturminnetemaet. Dernest kommer C3
A8 og C5 er begge positive for Sand, og har samlet et relativt lavt konfliktbilde. C5, som ved
lang tunnel unngår konflikten med Kraggerud, rangeres som det beste totalt. I midten av skalaen
ligger A8 og C4. C4 har på grunn av lang tunnel et lavt konfliktbilde, men er negativt for Sand.
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Tabell 4-16: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alternativ 0 har rang 1
Alt. A6
Kulturmiljø

Verdi
Omfang

Alt. A7

Alt. A8

KonseKonseOmfang
kvens
kvens

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

Omfang

Konsekvens

Om fang

Konsekvens

Om fang

Konsekvens

Om fang

Konsekvens

L neg.

–

M pos.

+ +/
+++

M pos.

+ +/
+++

M. pos.

+ +/
+++

M pos.

+ +/
+++

L

L/M neg

0

L/M neg

0

L/M neg

0

L/M neg

0

KM 4 Hytten

M/S

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

KM 5 Sandb.

L

M neg.

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

M neg.

–

Intet

0

KM 6 Engli

M

I/L neg.

0/–

M. neg.

––

M. neg.

––

M. neg.

––

I/L neg.

0/–

M. neg.

––

L

S/M
neg.

–/– –

L neg.

–

S/M
neg.

–/– –

M/S
neg.

–/– –

S/M
neg.

–/– –

S/M
neg

–/– –

I/L neg.

0/–

S neg.

–––

L neg.

–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

M/L
neg.

–/– –

M/L
neg.

–/– –

KM 1 Sand

S

KM 2 Myre

KM 7 Nerenga

–

L neg.

KM 8 Småbr.
Råstadlia

L/M

KM 11 Lykjeb.

S

I/L neg.

0

KM 12 Liæker

M

I/L neg.

0/–

KM 13 Strøm

L

S neg.

––

KM 14 Volla

M

KM 15 Veger
ved Volla

M

I/L neg.

0

L/M

L. neg.

0/–

KM 20 Flatla
mølle

M

L/M neg

–/– –

KM 21 Flatla
mølleveg

S

M/S
neg.

–––

L neg.

–

KM 17 Myrstua

M/S

L neg.

–

KM 23
Kraggerud

S

M/L neg

–/– –

KM 24 Husgr.
Volla

L

KM 25 Dynna

S

KM 66
Byvegen

M

KM 71
V.Løken

L

L/M
neg.

KM 72 Løken
Jernaldertuft

M

S neg.

KM 73 Husgr.
Flatla mølle

L

KM 74 Elvheim
Fløisspjeld

L

KM 75 Husgr.
Flågenv.

L

Intet

0

KM 76 Husgr.
Dynna

L

Intet

0

KM 77 Hadeland Meieri

M/S

KM 22 Helgel.

Samlet konsekvens
Rangering

M/L
neg.

L neg.

–

M/L neg

–/– –

M/L neg

–/– –

S neg.

–/– –

–/– –

0

L/M
neg.

0

L/M
neg.

0

L/M
neg.

0

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

M neg-

–

M neg-

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

–
S neg.

–

M/L
neg.

–/– –

M neg.

L neg.

0/–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

–/– –

– –/– – –

–/– –

– –/– – –

–

–

5

7

3

6

4

2
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Konsekvenser i anleggsperioden
Det forutsettes generell hensyntagen under anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent med
kulturminnene. Sårbare områder bør sperres av fysisk.
I YM-planen må det gå fram hvordan man skal håndtere kulturminnene i anleggsfasen. Der må
riggområder, anleggsveger og deponiområder inngå. Skilting, markering og skjerming av
kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil kunne fungere som et positivt og effektivt vern i
anleggsperioden.

4.8.4

Avbøtende tiltak

I forbindelse med YM-planen (Ytre Miljø) utarbeides et program i samarbeid med
kulturvernmyndighetene for hvordan man skal håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket, både
i anleggsfasen og etterpå.
Dokumentasjon og flytting. Kulturminner som blir sterkt berørt bør dokumenteres eller vurderes
flyttet. Nivå for dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger av type kulturminne, og bør
avklares med kulturvernmyndighetene i YM-planen for kulturminner.
Støyavbøtende tiltak og opparbeidelse av nye driftsveger i jordbruket, kan ha både positive og
negative effekter på kulturminner. Slike tiltak må avklares med kulturvernmyndighetene.
Etterbrukstiltak for avlastet veg. Etterbrukstiltak ut fra kulturvernhensyn for veger som blir
avlastet for trafikk ved ny rv. 4 kan påvirke det totale konfliktbildet ved inngrepet. Det bør lages
en egen plan for etterbrukstiltak i området. Fjerning av dagens rv. 4 og tilbakeføring av tidligere
inngrep ved Sand er lagt inn som en premiss i konsekvensvurderingene av alternativ A7, A8, C3
og C5. Andre steder hvor etterbrukstiltak kan forsterke de positive virkningene av avlastet veg
er ved Volla og eventuelt i krysset med Flatla mølleveg.

4.8.5

Usikkerhet

Det er ikke identifisert vesentlige usikkerheter knyttet til beslutningsgrunnlaget for tema
naturmiljø.

4.8.6

Oppfølgende undersøkelser

Den viktigste usikkerheten i vurderingene er knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikkekjente automatisk fredete kulturminner. I denne delen av Viggadalen dreier det seg i hovedsak
om områder hvor man kan vente finne boplasspor eller andre aktivitetsspor i dyrket mark.
Generelt er potensialet for nye funn stort ved gårdene på høydedragene og avtar mot dalbunnen.
Det betyr at det er størst sannsynlighet for å støte på ikke kjente automatisk fredete kulturminner
der traséene går i lisidene. Vurderingen av potensialet som er gjort her gjelder kun langs
traséforslagene. Fire områder peker seg ut.
Alternativ A7 ved Flatla: Over innmarka til Flatla, der A7 går parallelt med Flatla mølleveg
(KM 21) er det to høydedrag som peker seg ut, på hver side av bekken.
Alternativ A6, A8 og C3 ved Kraggerud: Kulturlandskapet som strekker seg sørvestover fra
tunhøyden har flere mindre høydedrag hvor man kan forvente å finne boplasspor i dyrket mark.
Alternativ C3 ved Volla. Småbruket Vollaløkka ligger på en framskutt rygg i Viggadalen. Bak
tunet vil C3 går med skjæringsutslag inn i jordvegen bak tunet. Denne ryggen peker seg ut som
et mulig sted for boplasspor.
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4.9

Naturressurser

4.9.1

Metode

Ny rv. 4 berører naturressursene jordbruk, skogbruk og vann/grunnvann. Beslag av dyrket jord
er en vesentlig konsekvens. Arealbeslag er beregnet med grunnlag i digitale markslagsdata og
skråningsutslag for samtlige veglinjer. Det er benyttet en buffer på to meter på hver side av
skråningslaget som er regnet som en del av arealtapet. Beslag knyttet til nye lokal/atkomstveger,
kryss og gang- og sykkelveg er inkludert i arealregnskapet.
I en del tilfeller vil et alternativ for ny rv. 4 skjære gjennom teiger slik at det blir liggende
mindre arealer med dyrket jord som blir utilgjengelige, eller får en slik arrondering at driften
blir lite rasjonell. Slike restarealer som blir under fem dekar store er medregnet i arealregnskapet.
Innhenting av informasjon
Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra ulike kart, befaringer, planer opplysninger fra
landbrukskontorer og ulike rapporter. Temaet er mer utførlig beskrevet i egen rapport/82/.
Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturressurser /17/,/18/:
Det skal defineres et influensområde for temaet i samråd med Landbrukskontoret for
Hadeland. Influensområdet kartlegges og verdivurderes. Det skal utarbeides et arealregnskap som viser avgang av jordbruks- og skogbruksarealer for de ulike alternativene
fordelt på markslag og bonitetsklasser. Arealbeslag til kryss og restarealer som på grunn
av arrondering og økonomi ikke kan utnyttes til jordbruksformål, skal inkluderes i
regnskapet.
Landbrukets kryssingsbehov for de ulike alternativene skal beskrives og arronderingsmessige konsekvenser for den enkelte landbrukseiendom skal vurderes.
Utredningen skal vise hvordan jordvernhensyn er ivaretatt i planprosessen både formelt
og ved valg av vegalternativ jf. kravene om særskilt jordvernhensyn på strekningen RoaGran i NTP og rundskriv som skjerper kravene til jordvernhensyn.
Risiko for løpende og akutt forurensing til vassdrag i anleggs- og driftsfasen skal utredes.
Utredningskrav knytta til vannmiljø utover dette er å finne under temaet Naturmiljø.
Planer og retningslinjer rundt jordvern er behandlet i kap. 2.
Influensområdet
Influensområdet er vist med stipling på verdikartet (figur 4-16 på side 97). Det er definert som
det området som berøres direkte av de ulike alternativene og områder som naturlig hører sammen. Det viste influensområdet omfatter et areal på nærmere 2,8 km2. Dyrket mark dominerer
med 1,7 km2.

4.9.2 Dagens situasjon og verdier
Gunstig jordsmonn, topografi og klima har ført til at Viggadalen er meget godt egnet til jordbruksproduksjon. Her drives et aktivt landbruk, hovedsakelig basert på korn, gras- og
husdyrproduksjon. Potet- og bærproduksjon forekommer også. De dyrkede arealene er jevnt
over godt egnet til både gras- og kornproduksjon. Arealene er store, flate og lettdrevne, og
produksjonen er effektiv. Beiter inngår også i området. Gjennom landbruksplan for Hadeland er
jordbruksarealene klassifisert i A-, B- eller C-områder/84/. Det meste av de dyrkede arealene i
området er vist som verdifulle jordbruksarealer (B), men i helt i nord er også den høyeste
kategorien (A) brukt, særlig verdifulle jordbruksarealer. Disse er vist med rød farge på figur
4-15. Noe beiteareal inngår i influensområdet. Skog finnes også, men det er ingen større
sammenhengende skogsområder.
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Vigga har en viss betydning i forbindelse med landbruksvanning, ellers er det ingen
ressursmessig utnytting av elva.
Det er flere grunnvannsbrønner i området som forsyner husstander med drikkevann.
Alle sammenhengende store dyrkete arealene har stor verdi. Mindre teiger og områder med høg
grunnvannstand har noe mindre verdi. Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser er
det begrensede verdier i området. Noe skog finnes, men det er stort sett små arealer. Boniteten
er imidlertid jevn over høy. Vannressurser er ikke vektlagt i vurderingene.
Tabell 4-17: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-16
Område

Beskrivelse

Verdi

1 Vigga

Vigga brukes ikke som drikkevann eller til kraftproduksjon. Den har en viss
verdi ifm. jordbruksvanning og som resipient. Verdien settes til liten til
middels.

Liten

Middels Stor

2 Roa–
Felleskjøpet

Dyrket jord mellom Vigga og rv. 4 mellom Roa og Felleskjøpet. Det er høyt
grunnvann i dette området. Området gis derfor middels til stor verdi selv om
arealet er flatt og lettdrevet.

Liten

Middels Stor

3 Sand–
Nerenga

Fulldyrket jord øst for dagens rv. 4 mellom Roa og Nerenga. Gode
vekstforhold. Verdien er stor.

Liten

Middels Stor

4 Nerenga–
Kråksrud

Område litt lenger opp i dalsida i øst mellom Nerenga og Kråksrud. Består av
en del mindre arealer med mindre lettdrevet og tungdrevet fulldyrket jord.
Noen skogteiger med høy bonitet inngår også i området. Verdien settes til
middels.

Liten

Middels Stor

5 Volla–
Kråksrud

Fulldyrket lettdrevet jord ved Volla og i lisida østover. Omfatter også arealer
med fulldyrket jord mellom dagens rv. 4 og Vigga rett nord for Volla. Verdien
er stor.

Liten

Middels Stor

6 Dale

Skogteig sør for Felleskjøpet. Blanding av gran- og løvskog. Deler av
lokaliteten er sumpskog. Delområdet har liten ressursmessig betydning, og
gis liten verdi.

Liten

Middels Stor

7 Flatla

Området omfatter de store arealene med fulldyrket lettdrevet jord vest for
Vigga mellom renseanlegget og Helgeland. Her drives det et intensivt jordbruk. En del av det dyrkete arealet er gitt den høyeste verdien i landbruksplanens arealklassifisering. Verdien er stor.

Liten

Middels Stor

8 Beite
Kraggerud

Delområdet består hovedsakelig av et beite øst for rv. 4. Beitet beites av 1520 storfe. Noe dyrket mark inngår også. Verdien settes til middels.

Liten

Middels Stor

9 Nedre
Kraggerud

Delområdet omfatter bruket Nedre Kraggerud med fulldyrket jord ned mot
dagens rv. 4. En del av det dyrkete arealet er gitt den høyeste verdien i
landbruksplanens arealklassifisering. Verdien er stor.

Liten

Middels Stor

10 Holmen

Skogsdrag ved kommunegrensa. Boniteten er høy. Verdien er liten til
middels.

Liten

Middels Stor

11 Helgeland/
Dynna

Fulldyrket lettdrevet jord tilhørende Helgeland- og Dynnagårder. En del av
det dyrkete arealet er gitt den høyeste verdien i landbruksplanens arealklassifisering. Jordbærproduksjon på Helgeland i dag. Verdien er stor.

Liten

Middels Stor

Figur 4-19: Grønnsaksproduksjon ved Myrstua (alt. 7 er lagt gjennom dette området)
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Figur 4-20. Arealtilstand. Særlig verdifullt jordbruksareal er vist med rød farge. Alt dette er
fulldyrket lettbrukt jord
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Figur 4-21: Verdier naturressurser
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4.9.3

Konsekvenser

Arealbeslag
Beregnet samlet arealbeslag av de ulike alternativene er gitt i tabellen og vist i figuren nedenfor.
Som det går fram av tabellen varierer beslaget av fulldyrket lettbrukt jord mellom 95 dekar for
C4 til 262 for A7. Tabellen gir også oversikt over hvor stor andel av den dyrkete jorden som er i
gitt den høyeste verdien i landbruksplanens arealklassifisering (A-areal). A7 tar det desidert
største beslaget av jord innenfor den høyeste kategorien, der omtrent ¼ av beslaget har høyest
verdi.
Tabell 4-18: Samlet arealbeslag i dekar
Fulldyrket jord
Alter
nativ

Lettbrukt

Sum
dyrket
jord

Mindre
lettbrukt

Hvorav Aareal*

Skog (bonitet)

Innmarks
beite

Høg

Middels

Uprod
uktiv

Annen
jorddekt
fastmark

Annet/
ikke
gitt

SUM

A6

153

25

178

24

19

1

2

5

19

9

233

A7

262

-

262

62

-

64

16

14

23

11

390

A8

240

25

264

24

19

50

10

5

24

7

379

C3

241

14

255

24

20

51

14

8

48

15

410

C4

95

15

110

23

-

2

2

3

12

9

136

C5

181

15

196

23

-

51

10

3

16

9

285

* A-areal er jordbruksarealer som er klassifisert som ”særlig verdifulle jordbruksarealer” i landbruksplanen for Hadeland.

450
400
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350
Skog

Dekar

300
Innmarksbeite

250
200

Fulldyrket, mindre
lettdrevet
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100

Fulldyrket lettdrevet jord
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0
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A8

C3
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Figur 4-22: Grafisk fremstilling av arealbeslag
Alternativ A6
Mellom rundkjøringa på Roa og fram til tunnelpåhugget beslaglegges dyrket jord på begge sider
av dagens rv. 4, samt noe på vestsiden av Vigga. Samlet arealbeslag på denne strekningen er 56
dekar fulldyrket lettdrevet jord og 14 dekar mindre lettdrevet. Selv om jorden er fulldyrket er
den gitt noe lavere verdi enn annen dyrket jord i området. Dette kommer hovedsakelig av
problemer med høy grunnvannstand. Dette begrenser det negative omfanget noe. Bruket
Nerengen (42/5) forutsettes innløses.
Tunnel gir ingen påvirkning for dette temaet mellom Nerenga og Flågenvegen, men ny gang- og
sykkelveg langs dagens rv. 4 fram til Volla tar noe dyrket jord.
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Etter tunnelføring legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 på dyrket jord og beiter fram til
dagens rv. 4 krysses på Holmen. Det skapes dermed ingen nye barrierer, men alternativet går i
tung skjæring og beslaget blir forholdsvis stort. Hele jordet på 23 dekar som ligger rett nord for
Flågenvegen er forutsatt tapt siden det splittes på en uheldig måte og det blir liggende små arealer igjen på begge sider av ny veg. Beslaget i beitet er også betydelig (19 dekar), men resterende
beiteareal vil fortsatt kunne benyttes. Ved Holmen beslaglegges noen mindre teiger før Vigga
krysses. Etter kryssingen fortsetter beslaget av dyrket jord tilhørende Helgeland og Dynna.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord for alternativet er 153 dekar. Av disse arealene er det
24 dekar som faller innenfor det mest verdifulle arealet ifølge landbruksplanens klassifisering.
Dette ligger i Helgelandsområdet. I tillegg tar alternativet 25 dekar mindre lettbrukt fulldyrket
jord og 19 dekar av et beite. I alt seks bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Annet påvirkning av naturressurser har ingen vesentlig betydning i vurderingene.
Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –).
Alternativ A7
Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 500
meter sør for rundkjøringa på Roa. Dette gir en ny veg med kryss i dalsiden øst for Roa/Sand
som for en stor del legges på dyrket jord. Sammenhengende jorder splittes, og alternativet
skaper en ny barriere. Sandstad (41/7,8) får et samlet beslag på hele 34 dekar dyrket jord, men
også andre bruk får her store beslag.
Omlegging av rv. 35 gir beslag av ca. 30 dekar dyrket jord, samtidig som det medfører fare for
at resten av et jorde på ca. 20 dekar vil falle ut av produksjon til fordel for sentrumsutvikling på
Roa. Dette området er imidlertid allerede vist som sentrumsutvikling i gjeldende kommuneplan.
Mellom parsellstart og kryssingen av Vigga ved renseanlegget beslaglegges omtrent 140 dekar
fulldyrket jord. Som beskrevet under alternativ A6 tar ny gang- og sykkelveg også noe dyrket
jord i Vollaområdet.
Etter kryssing av Vigga er alternativet i sin helhet lagt på fulldyrket jord mellom renseanlegget
og Holmen. Dette gir beslag av omtrent 77 dekar innenfor dette delområdet. Her blir beslaget
meget stort for to Flatlagårder (28/5 mister 28 dekar og 27/2 17 dekar). Foruten det rene arealbeslaget medfører alternativet at sammenhengende lettdrevne jorder splittes. Atkomst opprettholdes via Møllegvegen, men driften blir mindre rasjonell enn i dag. Ved Holmen legges Vigga
om, og i dette området beslaglegges 37 dekar er fulldyrket jord. Helgeland (26/3) får det største
beslaget med 24 dekar fulldyrket mark.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord er 262 dekar. Av dette er 62 dekar definert med den
høyeste verdien av landbrukskontoret. Ni bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord. Noe skog
går tapt ved Felleskjøpet og ved Sandberg (grunnet omlegging av rv. 35). Dette er ikke vektlagt
i vurderingene siden dyrket jord har langt større verdi for dette temaet. Heller ikke for utnytting
av vannressurser eller geologiske ressurser har alternativet vesentlige konsekvenser.
Konsekvens: stor til meget stor negativ (– – –/– – – –).
Alternativ A8
Alternativ A8 er tilnærmet likt A7 i Sandområdet. Før alternativet går inn i tunnel gir ny veg,
omlagt rv. 35 og kryss i dette området et arealtap på 143 dekar lettdrevet fulldyrket jord. Som
A6 innløses hus på Nerengen. Etter tunnelføringen er alternativet identisk med A6, og tar beslag
i dyrket jord fram til parsellslutt. Som de andre alternativene gir gang- og sykkelveg noe
arealbeslag i Vollaområdet. Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 240 dekar og
mindre lettdrevet jord 25 dekar. Sju eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Dette alternativet har nesten et like stort arealbeslag av dyrket jord som A7 til tross for en ca. 1
km lang tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at krysset får en litt annen og mer arealkrevende
utforming, samtidig som vegen nord for tunnelen går tungt i terrenget noe som gir store beslag. I
tillegg blir en del arealer liggende som restarealer som faller ut av produksjon. A7 ligger på sin
side i terrenget på liten fylling, noe som gjør at lite jord utover selve vegarealet beslaglegges. Til
tross for dette bedømmes A8 å være bedre enn A7. Det kommer av at det ikke skaper like store
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arronderingsmessige ulemper, samt at den dyrkete jorda som beslaglegges ikke har like stor
verdi i følge landbruksplanens inndeling.
Konsekvens: stor negativ (– – –).
Alternativ C3
Alternativ C3 starter som A7 og A8. Dette medfører store beslag av dyrket jord ved Roa og
Sand (133 dekar). Videre legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 til Holmen. Dette
medfører beslag av dyrket jord langs dagens veg. Mye av dette er små teiger som har mindre
verdi enn de store sammenhengende dyrkete arealene i området. Fra Flågenvegen er alternativet
tilnærmet identisk med A6 og A8. Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 241 dekar
og mindre lettdrevet 14 dekar. Ni eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord. Bygninger
på brukene Myrvang (38/3) og Volla (38/12) forutsettes innløst.
Som det går fram av tabellen har C3 et arealbeslag av fulldyrket jord som er omtrent like stort
som A8, til tross for at A8 har tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at krysset for C3 har en
annen og mindre arealkrevende utforming, samtidig som vegføringen for A8 gir forholdsvis
store arealer blir liggende som restarealer og som faller ut av produksjon på begge sider av
tunnelen.
Konsekvens: stor negativ (– – –).
Alternativ C4
Alternativet starter i rundkjøringa på Roa som A6, og har dermed et langt mindre areabeslag av
dyrket jord i Roa-/Sandområdet enn alternativer som starter i skjæringa i sør og har ruterkryss.
Beslaget er imidlertid uansett betydelig med 57 dekar. Videre legges det i lang tunnel fram til
Gran grense ved Holmen, noe som naturlig nok begrenser negative konsekvenser. Alternativet
kommer ut i dagen ved Dynna, og beslaglegger 33 dekar dyrket jord på Dynna og på Helgeland.
Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 95 dekar, mens 14 dekar mindre lettdrevet
jord går tapt. Fire eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –).
Alternativ C5
Alternativet er identisk med A8 fram til de begge går inn i tunnel. Det gir et stort arealbeslag av
dyrket jord i Roa- og Sandområdet (145 dekar). Videre vil lang tunnel begrenser de negative
konsekvensene, se C4. Samlet arealbeslag er 181 dekar fulldyrket mark. Fem eiendommer
mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –).
Oppsummering
For tema naturressurser er dyrket jord og beslag av det den vesentlige og beslutningsrelevante
negative konsekvensen. En situasjon uten ny rv. 4 er dermed det beste (alternativ 0) siden det
ikke berører dyrkete arealer. Beslag av skog, påvirkning av Vigga, ev. påvirkning av brønner
har liten og ingen betydning for vurderingene.
Start sør for rundkjøringa, kryss nord for Roa og omlagt rv. 35 gir et stort arealbeslag av dyrket
jord for disse alternativene. Av den årsak kommer alternativene med start i eksisterende
rundkjøring ved Roa (A6 og C4) best ut. Videre sparer tunnelalternativene naturlig nok dyrket
jord. De to dagalternativene har de største beslagene. Av disse har A7 de største negative
konsekvensene. Foruten å ha det største arealbeslaget av dyrket jord, er også den jorda som
beslaglegges vest for Vigga av meget god kvalitet. C3 har også et stort beslag av dyrket jord,
men mye av dette er mindre teiger langs dagens rv. 4, og de har ikke så høy verdi.
Tabell 4-19 gir en oppsummering av omfang og konsekvens for de kartlagte delområdene, og en
samlet konsekvens for de ulike alternativene.
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Tabell 4-19: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser. Alternativ 0 har rang 1
Alt. A6

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

Delområde Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1 Vigga

L/M

Intet

0

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

2 Roa–
Volla

M/S

Midd.
neg.

––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
neg.

––

Midd.
til stort
neg.

–––

S

Intet

0

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Intet

0

Midd.
til stort
neg.

–––

L/M

Intet

0

Stort
neg.

–/– –

Stort
neg.

–/– –

Stort
neg.

–/– –

Intet

0

Stort
neg.

–/– –

S

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Lite til
midd.
neg.

––

Midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

L

Intet

0

Midd.
neg.

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

S

Intet

0

Stort
neg.

––––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

M

Midd.
neg.

––

Intet

0

Midd.
neg.

––

Midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

S

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Lite til
midd.
neg.

––

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

L/M

Midd.
neg.

–/– –

Lite til
midd.
neg.

–

Midd.
neg.

–/– –

Lite til
midd.
neg.

–/– –

Intet til
lite
neg.

0/–

Intet til
lite
neg.

0/–

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

3 Sand

4 Sandberg
5 Volla

6 Dale
7 Flatla
8 Beite
Kraggerud
9 Nedre
Kraggerud
10 Holmen

11 HelgeS
land/Dynna
Samlet konsekvens
Rangering

– –/– – –

– – –/
––––

–––

–––

–/– –

– –/– – –

3

7

5

6

2

4

Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsperioden kan påvirke landbruksdriften negativt på flere måter. Anleggsbeltet,
anleggsveger, riggområder og områder for mellomlagring av masser kan gi midlertidige beslag
av dyrket jord og gi ulemper for driften. Anleggsaktivitet kan være forstyrrende for dyr på beite,
og dermed føre til at beiter ikke kan benyttes i denne perioden. Til sist kan anleggsaktivitet
medføre forurensning som skader vann og grunn.

4.9.4

Avbøtende tiltak

Det er vanskeig å finne gode avbøtende tiltak for dette temaet. Nydyrking kan begrense tapet av
dyrket jord, men det er imidlertid få arealer i dette området som kan dyrkes opp. Makeskifte kan
være fornuftig i tilfeller der ny veg splitter eiendommer

4.9.5

Oppfølgende undersøkelser

Plassering av overskuddsmasser på dyrket jord ved Vigga må undersøkes og detaljeres. Målet er
at en heving av arealet her vil være gunstig for landbruket i dette området som i dag er preget av
høy grunnvannvannstand. Det er imidlertid knyttet utfordringer til å bygge opp et slikt deponi
på en måte som gir god landbruksproduksjon. Massene må være passe permeable og det må
være et tilstrekkelig tykt dekke over deponerte masser slik at stein ikke kommer opp i
dyrkingslaget.
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5 Lokal og regional
utvikling
5.1

Metode

Dette temaet er ikke beskrevet i en egen temarapport

5.2

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer følgende for temaet lokal og regional utvikling:
Under temaet lokal og regional utvikling skal det synliggjøres hvordan tilgjengelighets–
forbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter for
befolkning og næringsliv.
Målet er å synliggjøre for beslutningstakere hvilke nye muligheter som oppstår og om
noen svekkes, og hva som kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket.
De regionale effektene av tiltaket vurderes som små. I forhold til utvikling i Lunner er
følgende temaer sentrale:
 Muligheter for arealutvikling i områder som avlastes langs eksisterende veg.
 Utvikling av Roa som sentrumsområde i Lunner.
 Hvordan ulike alternativer og kryssplasseringer påvirker mulighetene for
fortetting og boligutbygging i tråd med intensjonene i vedtatte planer.
 Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer.

5.3

Dagens situasjon

5.3.1

Arealbruk

Boligutbygging
Innenfor influensområdet er den største tettheten av boliger på Roa. Hele området er imidlertid
preget av spredt boligbebyggelse, også langs dagens rv. 4. I gjeldende kommuneplan er det vist
framtidig boligområde rett nordøst for Roa i Engeli–Løykenområdet, og fortetting på Lunner/30/.
Lunner kommune ønsker at framtidig boligutvikling i hovedsak skal skje på Grua og Harestua.
Årsaken til det er at det der er det et stort potensial for utbygging av boliger i gangavstand til
kollektivknutepunkt, skoler og næringsarealer.
Senterutvikling
I Fylkesdelplan for Hadeland 2004–2015 inngår Roa og Lunner som tettsteder i regionen
sammen med Harestua, Gran, Jaren, Brandbu og Jevnaker/33/.
I gjeldende kommuneplan er det vist tre framtidige senterområder. To av disse, rett nord for Roa
og ved Sand har bakgrunn i at alternativ A7 for ny rv. 4 ligger inne i planen. Videre er det vist
senterområde i sør ved handelsvirksomheten som ligger der i dag.
Erverv (industri, forretning, lager, kontor)
Langs dagens rv. 4 ligger der områder for eksisterende erverv på Roa, Volla og Holmen. På Roa
(sør) er det også vist framtidig ervervsområder.
LNF
Den dominerende arealbruken i området er landbruksområder.
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5.3.2

Offentlig og privat service

Roa er kommunesenter i Lunner, og det er en rekke servicefunksjoner som rådhus,
dagligvarebutikker, restaurantvirksomhet, skole, idrettshall, brannstasjon, legesenter og
politistasjon.

5.3.3

Næringsliv

Utenom landbruk er næringslivet i området for en stor del knyttet til Roa. Her er det
handelsvirksomhet og mye bilrelatert næring. I Viggadalen er Gran det viktigste senter for
handel og service. På Volla ligger det en bensinstasjon, bilverksted og Felleskjøpet.
Både rv. 35 og rv. 4 er viktige veger for næringslivet i regionen.

5.4

Konklusjon

5.4.1

Næringsliv

Ny rv. 4 forventes ikke i seg selv å påvirke omsetningen for det lokale næringslivet på Roa.
Avkjøring til butikker med mer ligger rett sør for parsellstarten, og disse vil bli like
tilgjengelige/synlige for forbipasserende etter bygging av ny rv. 4 som de er i dag. Vegrettet
virksomhet som bensinstasjon og kafe vil dermed neppe påvirkes. Bedrifter og virksomheter
som ligger her har for øvrig i all hovedsak faste kunder som lokalbefolkning. Som en følge av
bompenger på ny rv. 4 er det imidlertid en stor sjanse for at handelslekkasje fra Roa og Lunner
til Gran begrenses (se avsnitt 5.5). Denne typer reiser er veldig følsom for bompenger.
Resultatet vil trolig bli en videre utvikling/økt omsetning på Roa og muligens Lunner sentrum.
Butikker på Gran vil trolig miste noe av sitt kundegrunnlag.
Langs dagens rv. 4 vil bensinstasjonen på Volla trolig miste gjennomreisende kunder, og
resultatet av ny veg kan føre til at stasjonen legges ned. Felleskjøpet og bilverksted har lokale
kunder og vil trolig ikke merke betydelige endringer i omsetning.
Framtidig mulighet for etablering ved kryss på ny veg kan være av betydning for vegrettet
virksomhet.
For landbruket i området vil driftsforholdene bedres siden trafikknedgang på dagens rv. 4 gir
mindre forsinkelser for landbruksmaskiner på vegen. I dag gir stor trafikk perioder med
problemer med fremkommelighet for landbruksmaskiner.
For næringslivet i regionen er en opprusting av ny rv. 4 positivt grunnet redusert reisetid. Høye
bomsatser drar imidlertid i den andre retning.

5.4.2

Bolig- og sentrumsutvikling

Ingen alternativer av ny rv. 4 kommer i konflikt med planlagte boligområder i Lunner
kommune. Heller ikke mulige næringsområder blir berørt. Alternativer som starter ved
Oppdalslinna sør for rundkjøringa gir imidlertid gode muligheter for utvikling av Roa/Sandområdet siden dagens veg fjernes fra parsellstart til rundkjøringa. Omlegging av rv. 35 gir
også mulighet for sentrumsutvikling rett nord for Roa. Dette vil dog gi beslag av dyrket jord,
men dette arealet er vist som sentrumsutvikling på gjeldende kommuneplan.
Noen alternativer av ny rv. 4 gir mulighet til boligutvikling langs dagens veg. Dette er imidlertid
i strid med målsetningene i kommuneplanen der det heter at boliger i første rekke skal etableres
ved knutepunkter. Utpreget næringsutvikling i stort omfang langs dagens veg virker verken
realistisk eller fornuftig. Slik virksomhet bør samles, og mange næringer ønsker eksponering fra
hovedveg. Næringsvirksomhet tilknyttet landbruk kan imidlertid etablere seg på Volla i
tilknytting til Felleskjøpet.
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5.5

Bompenger

5.5.1

Virkninger

Mulige bompengesatser for ny rv. 4 er vist i tabell 3-2 på side 37. Som det går fram av tabellen
vil bompengesatsen bli høy. Det blir bompenger i begge retninger, og dette betyr at en tur/retur
mellom Roa og Gran vil koste fra kr 94 til 110 kr (2011 kr) avhengig av alternativ i den
perioden begge parsellene skal nedbetales. Abonnementsordning vil gi noe rabatterte
passeringer.
Det er ikke foretatt noen beregninger av hvilken effekt så høye bompenger vil ha, og
trafikkberegningene er også gjort uten bompenger. Dette vil imidlertid med stor sannsynlighet
ha betydning for transportmønsteret i dalen. Per i dag er handelssentrumet på Hadeland i Gran.
Med så høye satser vil befolkningen som bor sør for bommen i langt mindre grad enn i dag
kjøre til Gran for å gjøre innkjøp. Alternative handelssentra er Jessheim og Rotnes. Det er i dag
bom på rv. 35 mot Gardermoen, men den vil bli nedlagt før ny rv. 4 åpner.
Gran er også handelssentrum for den tredje Hadelandskommunen, Jevnaker. Det planlegges å
bygge ny rv. 35 mellom Eggemoen og Olum. Den skal også bompengefinansieres. Takstene der
er ikke kjent, men den vil komme i tillegg til bompengen på grense mellom Lunner og Gran.
For personer som bor på Jevnaker blir da bompengeutgiftene for en tur/retur Gran enda høyere.
Selv om det er vanskelig å konkludere vil dette trolig gi en nedgang i handelen på Gran. Som en
effekt av dette kan en tenke seg at butikktilbudet på Roa vil styrkes. Her er det tilgjengelig areal,
og de er allerede etablert flere dagligvarebutikker de siste årene. Det anses imidlertid å være
usannsynlig at det vil kunne komme et like godt tilbud som i Gran med bl.a. Vinmonopol og
klesbutikker. Til det er kundegrunnlaget for lite. Noe nyetablering kan imidlertid skje. På
samme måte er det en mulighet for at tilbudet på Jevnaker blir styrket, men handelen som i dag
skjer på Gran vil trolig flyttes til Hønefoss.
I tillegg vil så høye satser ha betydning for næringslivet siden transportkostnadene øker. Det kan
også ha en viss betydning med tanke på arbeidskraft. Bompenger kan føre til at ansatte skifter
arbeidsplass grunnet høye bompengeutgifter.
Bompenger vil også kunne gi ulike effekter for fritidsaktiviteter. Om en må krysse bommen
flere ganger per uke for å delta i aktiviteter som fotballtreninger, korøvinger, medlemsmøter
osv. vil dette bli så dyrt at aktiviteten kan opphøre eller begrenses. På samme måte kan det
svekke sosiale bånd ved at bommen virker som en skranke for å besøke slekt og venner.
Bompengeinnkreving vil foregå i en 15 årsperiode. Det er imidlertid ikke sikkert at ting vil gå
tilbake til det gamle etter at bommen fjernes. Nye vaner er da allerede skapt.

5.5.2

Måloppnåelse

Satsing på ny rv. 4 er slått ned i en rekke mål trukket opp i lokale og regionale planer. En
realisering av ny veg er i så måte i tråd med dette.
Ny rv. 4 vil ikke påvirke utviklingen av Roa som sentrum negativt. Alternativene som starter i
sør vil også gi mulighet til positiv utvikling av sentrum.
Uansett alternativ vil ny rv. 4 beslaglegge dyrket jord. Tiltaket er i så måte i strid med jordvern
som er slått fast både i lokale og regionale (og nasjonale) målsettinger.
Ny rv. 4 gir uavhengig av alternativ inngrep i Vigga.
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6 Sammenstilling
6.1

Prissatte konsekvenser

Av de prissatte konsekvensene dominerer reduserte tidskostnader, reduserte ulykkeskostnader
og anleggets restverdi på positiv side. På negativ side dominerer investeringskostnadene og
skattekostnadene forbundet med finansieringen og drift og vedlikehold.
Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket.
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre
tiltaket er fratrukket nytten. Analysen viser at ingen av alternativene er samfunnsøkonomisk
lønnsomme. C3 kommer best ut, mens lang tunnel (C4 og C5) er de mest ulønnsomme

6.2

Ikke-prissatte konsekvenser

6.2.1

Landskapsbilde

C5 og C4 har begge liten til middels negativ konsekvens og rangeres som de beste alternativene
for landskapsbilde. Disse har lang tunnel mellom Nerenga og Holmen, og har derfor få konfliktpunkter med landskapsbilde. Reiseopplevelsen blir imidlertid betydelig svekket av disse lange
tunnelalternativene.
A6 og A8 har begge middels negativ konsekvens og rangeres henholdsvis som nummer fire og
fem for landskapsbilde. Begge alternativene har tunnel mellom Nerenga og Volla som reduserer
konfliktpunktene for landskapsbilde på den strekningen. A8 har noe større konflikt i forhold til
jordbrukslandskapet ved Roa enn A6, og vurderes derfor å være noe dårligere enn A6.
C3 har middels til stor negativ konsekvens og rangeres som det nest dårligste alternativet for
dette temaet. C3 går i dagen mellom Roa og parsellslutt ved Helgeland, og har flere
konfliktpunkter med landskapsbilde, spesielt ved Roa og strekningen mellom Volla og Holmen.
A7 har stor negativ konsekvens og rangeres som det dårligste alternativet for landskapsbilde.
Alternativet har dagsone på hele strekningen, og har konfliktpunkter ved Roa og mellom
Myrstua og Dynna. Alternativet har større konflikt enn C3 siden det berører en lengre strekning
av jordbrukslandskapet med middels til stor verdi.

6.2.2

Nærmiljø og friluftsliv

Med unntak av C3 har alle alternativer positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Dagens
rv. 4 har stor trafikk, og den er en belastning for nærmiljøer langs vegen. Det er dårlig/ingen
tilrettelegging for myke trafikanter. Alternativene fører til at trafikken på dagens veg avtar, og
det gir mulighet for en positiv utvikling av nærmiljøene. Tunnelføringene er i så måte best, men
det er liten forskjell på lang og kort tunnel siden det er små verdier knyttet til dette temaet mellom Flågenvegen og Holmen. A7 kommer også positivt ut til tross for at det ikke har tunnel.
Dette kommer av at de områder som alternativet legges på har begrensede verdier for dette
temaet, samtidig som nærmiljøer langs dagens veg får en betydelig bedring siden trafikken avtar
her. Parsellstart sør for rundkjøringa er den beste løsningen. Dette medfører at dagens rv. 4 kan
fjernes ved Sand, og det gir mulighet for en positiv sentrumsutvikling her. C3 er gitt liten til
middels negativ konsekvens. Det legges mer eller mindre parallelt med dagens rv. 4, og vil
dermed øke miljøbelastningen for nærmiljøer langs dagens rv. 4. Alternativet er spesielt negativt
for Volla der det krever riving av mange boliger.
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6.2.3

Naturmiljø

Totalt sett har de ulike alternativene moderate negative konsekvenser for naturmiljøet. De to
alternativene uten tunnel (A7 og C3) er gitt hhv. middels til stor og middels negativ konsekvens.
Barriereeffekten for dyr vil øke. A7 medfører at tre naturtyper (gråor-heggeskoger/sumpskog)
ødelegges, samt krever omlegging av en ganske uberørt del av Vigga. A8 og A6 har tunnel som
bedrer mulighetene for hjortevilttrekk. A8 er noe mer konfliktfylt siden alternativet ødelegger
en naturtype. A8 er gitt liten til middels negativ konsekvens, mens A6 er gitt liten negativ
konsekvens. De lange tunnelalternativene er gitt liten (C5) og ingen til liten negativ konsekvens
(C4). Lang tunnel bedrer forholdene for hjortevilt, men begge alternativene krever en liten
omlegging av Vigga, samt at C5 ødelegger en naturtype.

6.2.4

Kulturmiljø

De to dagsonealternativene A7 og C3 er gitt middels til stor negativ konsekvens, og er de mest
negative for dette temaet. A7 er noe dårligere grunnet konflikt med Flatla mølleveg, mens C3
har stor konflikt med Vollamiljøet, samt at det går i tung skjæring i innmarka/beite til
Kraggerud. De er imidlertid positive for Sand siden dagens veg rives. Begge alternativene med
kort tunnel har liten til middels negativ konsekvens, mens lang tunnel (C4 og C5) er gitt liten
negativ konsekvens, og er etter alternativ 0 de beste alternativene for dette temaet.

6.2.5

Naturressurser

For tema naturressurser er dyrket jord og beslag av det den vesentlige og beslutningsrelevante
negative konsekvensen. Dette er temaet med de største negativ konsekvensene. Beslag av skog,
påvirkning av Vigga, ev. påvirkning av brønner har liten og ingen betydning for vurderingene.
Start sør for rundkjøringa, kryss nord for Roa og omlagt rv. 35 gir et stort arealbeslag av dyrket
jord for A7, A8, C3 og C5. Av den årsak kommer alternativene med start i eksisterende
rundkjøring ved Roa (A6 og C4) best ut. Videre sparer tunnelalternativene naturlig nok dyrket
jord. De to dagalternativene har de største beslagene. Av disse har A7 de største negative
konsekvensene med stor til meget stor negativ konsekvens. Foruten å ha det største arealbeslaget av dyrket jord, er også den jorda som beslaglegges vest for Vigga av meget god
kvalitet. C3 har også et stort beslag av dyrket jord, men mye av dette er mindre teiger langs
dagens rv. 4, og de har ikke så høy verdi.

6.2.6

Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser

Tabell 6-1 gir en oppsummering av de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativ 0 er det beste.
Deretter følger de to lange tunnelalternativene med liten til middels negativ konsekvens. C4 er
noe bedre siden det har færre arealinngrep fordi alternativet er kortere. Det har imidlertid ikke
den positive effekten forbi Sand med fjerning av dagens rv. 4 som C5 har. Kort tunnel gir også
færre inngrep, og A6 og A8 er samlet sett gitt middels negativ konsekvens. A6 er rangert foran
A8 av samme grunn som C4 er rangert bedre enn C5. C3 er negativt forbi Volla med innløsing
av mange boliger, samt at dagløsningen gir større støybelastning og generelt flere inngrep enn
tunnelalternativer. A7 er med stor negativ konsekvens det mest konfliktfylte alternativet.
Alternativet er spesielt konfliktfylt i forhold til jordbruk.
For de prissatte konsekvensene er også alternativ 0 det beste siden alle andre alternativer har
negativ netto nytte. For utbyggingsalternativene er rangeringen den motsatte av de ikkeprissatte. Drifts- og anleggskostnader for lange tunneler medfører at disse har størst negativ
nytte.
I den samlede oppsummeringen er alternativ 0 rangert som nr. 1. De lange tunnelalternativene
(C4 og C5) rangeres som dårligst (nr. 6 og 7). Selv om disse har begrensede konsekvenser for
de ikke-prissatte tema, forsvarer ikke dette de store merkostnadene. Til det er forbedringer for
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disse temaene for liten. C3 rangeres som nr. 2. Dette har minst negativ nytte. Det er svært
negativt for Volla som nærmiljø, men ellers følges dagens veg uten veldig store negative
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene. Vurderingen av A6, A7 og A8 er litt mer
komplisert. A7 har minst negativ nytte av disse, men er negativt for naturressurser og
landskapsbilde, A6 og A8 har ikke så negative konsekvenser for de ikke-prissatte, men har
større negativ netto nytte. Som beskrevet for de lange tunnelalternativene gir tunnel ikke veldig
store bedringer for de ikke-prissatte konsekvensene. Av den grunn rangeres A7 som nr. 3. A6
blir da nr. 4 og A8 nr. 5.
Tabell 6-1: Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser
Alt. 0

Alt. A6

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

Landskapsbilde

0

––

–––

––

– –/– – –

–/– –

–/– –

Nærmiljø og friluftsliv

0

+

+

+/ + +

–/– –

+/ + +

++

Naturmiljø

0

–

– –/– – –

–/– –

––

0/–

–

Kulturmiljø

0

–/– –

– –/– – –

–/– –

– –/– – –

–

–

0

– –/– – –

– – –/
––––

–––

–––

–/– –

– –/– – –

Samlet vurdering

0

––

–––

––

– –/– – –

–/– –

–/– –

Rangering

1

4

7

5

6

2

3

Alt. C4

Alt. C5

Naturressurser

Tabell 6-2: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
Alt. 0
Vurdering av ikkeprissatte

Alt. A6

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

0

––

–––

––

– –/– – –

–/– –

–/– –

Rangering ikke
prissatte

1

4

7

5

6

2

3

Netto nytte prissatte
(2012 kr)

0

-364

-296

-497

-268

-620

-770

Rangering prissatte

1

4

3

5

2

6

7

Samfunnsøkonomisk
vurdering

0

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Rangering

1

4

3

5

2

6

7

6.3

Vurdering

Beregningene av prissatte konsekvenser viser at alle alternativer kommer ut med negativ netto
nytte, altså dårligere enn å gjennomføre tiltaket. Når så de negative totalvurderingene for både
de prissatte og de ikke-prissatte sammenstilles, så må nødvendigvis totalvurderingen bli negativ,
og bygging av ny rv. 4 rangeres etter alternativ 0.
Bortsett fra for tema naturressurser og til en viss grad landskapsbilde viser analysen at de
negative konsekvensene for de ikke-prissatte konsekvensene er begrensede. Samtidig gir ny
rv. 4 en bedret vegstandard, bedret trafikksikkerhet og er i tråd med både lokale og regionale
planer. I tillegg er det vedtatt å bygge ny rv. 4 fra Gran grense til Jaren. Selv om analysen viser
at utbygging er ulønnsom, er det derfor ikke gitt at det ikke bør bygges ny rv. 4 mellom Roa og
Gran grense. Nasjonale mål om en sammenhengende utbedring av rv. 4, færre drepte og hardt
skadde i trafikken og reduksjon av transportkostnader, tilsier at prosjektet kan gjennomføres.
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6.4

Usikkerhet og følsomhetsanalyse

Beregninger av prissatte konsekvenser for et samferdselsprosjekt er beheftet med usikkerhet.
Det er knyttet usikkerhet til inngangsdata både for dagens situasjon og prognosedata for
fremtidig situasjon, kostnadsutvikling, til beregningsmetodikk og tolkningen av resultatene.
De faktorene som er spesielt viktige for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er
trafikkveksten og kostnadsanslaget.
Endring i anleggskostnader gir direkte utslag i beregnet netto nytte som i grove trekk er lik
nåverdien av endringen. Øvrige faktorer påvirkes mindre (restverdi og skattefaktor slår hver sin
vei).
Endring i trafikkprognose gir utslag både for tidskostnader og ulykkeskostnader.

6.5

Oppfølgende undersøkelser

Fram mot en eventuell investeringsbeslutning vil prosjektet detaljeres og investeringskostnader
og bompengemodell vil bli sikrere.
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7 Oppsummering og
anbefaling
7.1

Bakgrunn

For prosjektet er det utarbeidet konsekvensutredning iht. fastsatt planprogram for seks ulike
alternativer. Konsekvensutredninger er utført i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140
Konsekvensanalyser. Analysen er gjennomført av Multiconsult. Med kunnskap fra
konsekvensutredningen og måloppnåelse er alle alternativer vurdert.

7.2

Kort beskrivelse av alternativene

Alternativ A6: starter i
eksisterende rundkjøring
på Roa. Går øst for
dagens rv. 4, en tunnel på
ca. 1 km.
Alternativ A7: starter i
fjellskjæringa sør for
eksisterende rundkjøring
på Roa. Går langs
vestsiden av Vigga og
dagens rv. 4, uten tunnel
Alternativ A8: lik som
A6 men starter i fjellskjæringa sør for
eksisterende rundkjøring
på Roa.
Alternativ C3: starter i
fjellskjæringa sør for
eksisterende rundkjøring
på Roa. Går øst for
dagens rv. 4, uten tunnel.
Alternativ C4: starter i
eksisterende rundkjøring
på Roa. Går øst for
dagens rv. 4, en tunnel på
ca. 2,2 km.
Alternativ C5: lik som
C4 men starter i
fjellskjæringa sør for
eksisterende rundkjøring
på Roa.
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7.3

Konsekvenser av alternativene:

Alle alternativer er vurdert opp mot prosjektets overordnede mål og mål beskrevet i
planprogrammet.
De overordnede målene for prosjektet er:





Konsekvenser for kvalitet og trafikksikkerhet skal alltid vurderes når det tas
beslutninger om fremdrift og økonomi
Ved valg av løsninger skal det i alle prosjektfaser være fokus på total økonomisk
gunstige løsninger, der det legges vekt på drift, vedlikehold og reparasjoner i hele
byggverkets levetid.
Det skal være god kostnadsoversikt og kostnadsstyring fra oversiktsplan til realisering.
HMS skal være med som kriterium i alle prosjektfaser

Målene som er beskrevet i planprogrammet er:




Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper
God fremkommelighet for alle grupper
Miljøhensyn (jordvern vektlegges)

I tillegg til nevnte mål er alle alternativer vurdert i forhold til temaer i Håndbok 140
Konsekvensanalyser



7.3.1

Ikke-prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser

Trafikale konsekvenser og tilkobling til rv. 35

Omlegging av rv. 35 inn mot nytt kryss, som ligger inne i kommunedelplanen for Lunner, er
lagt inn i for de alternativer som starter i skjæringen. Statens vegvesen anbefaler at denne blir
bygd samtidig med ny rv. 4 da det er fare for trafikklekkasje gjennom Roa sentrum for
alternativene som starter i skjæringen sør for Roa. Hvis ny veg ikke blir bygd, må trafikken fra
rv. 35 ledes via eksisterende rundkjøring til nytt kryss. Det innebærer ca. 1 km ekstra
kjørelengde.
En trafikklekkasje gjennom Roa sentrum kan delvis hindres ved god skilting, fartsdempende
tiltak på vegen gjennom sentrum eller at krysset “Roa sør” stenges. Krysset ved “Roa sør” vil
utgjøre en større trafikksikkerhetsrisiko jo mer trafikken øker. Samtidig er dette en viktig
atkomst til næringsområdene i Roa. Stenging vil bety en lang omveg via Roa sentrum for å
komme sørover mot Oslo. Lunner kommune er tydelige på at dette er en løsning som ikke kan
aksepteres. Statens vegvesen anbefaler at det avsettes midler for å planlegge å bygge en sikker
adkomst fra rv. 4 til “Roa sør”.
Investeringskostnad for tilkobling av rv. 35 mot nytt kryss vil bli i størrelsesorden kr 80-100
mill. Vegen vil bli ca. 1km lang.
Nytt kryss for “Roa sør” er ikke vurdert spesielt mht. kostnader, men det er utarbeidet skisser
for ulike løsninger.
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7.3.2

Kostnader

Investeringskostnadene for alternativene ligger i størrelsesorden kr570 mill. til kr 890 mill. med
en usikkerhet på ± 25 %.

Alternativ

Kostnad (mill.)
Uten ny rv. 35

Kostnad (mill.)
Med ny rv. 35

Drift- og vedlikehold (mill. /
år)*

A6

628

628

9-13

A7

591

681

4

A8

712

802

9,5-13,5

C3

571

661

4

C4

820

820

15-20

C5

890

980

15-20

*) Forenklet beregning for å synliggjøre ulikheter. Tallene er erfaringstall fra tunneler i Region øst. Inkluderer drift,
elektro (også utskifting), vedlikehold, strøm, andel VTS, avskrivninger. Inkluderer ikke
sikkerhetsinspeksjoner/geologiske inspeksjoner, lønns- og prisstigning fra 2008 + mva.

7.3.3

Finansiering

Opprinnelig var utbyggingen på denne strekningen en del av rv. 4 Roa – Jaren. Prosjektet var
tenkt bygget med delfinansiering fra bompenger med innkreving i et snitt plassert på
kommunegrensen i nord. Delfinansiering med bompenger er fortsatt aktuelt.

7.3.4

Massebalanse

Det er et stort masseoverskudd ved de alternativene som inneholder tunnel. Et mulig
massedeponi er å heve det fuktige området ved idrettsplassen. For alternativ C4 og C5 med
tunnel på 2,2 km vil dette området bli for lite. Man må da se på alternative massedeponeringsområder utenfor planområdet. For tunnelalternativene er masseoverskuddet derfor en fordyrende
og stor utfordring. Steinmassene er av varierende kvalitet, men noe er forventet godt nok for
forsterkningslag.

7.3.5

Støy

Støybelastning langs ny veg vil bli større enn langs dagens veg fordi ny veg vil få et høyere
fartsnivå. Alle alternativer inneholder støyskjermingstiltak. Dette innebærer at det vil etablert
langsgående skjermer på store deler av strekningen. Fasadetiltak og lokale skjermer av
uteplasser vil bli satt opp for de boliger som har krav på dette i henhold til gjeldende forskrift.

7.3.6

Landskapsbilde

En 4-felts motorveg vil gjøre betydelige inngrep i dette kulturlandskapet. Tunnelalternativene
gir minst konsekvens, mens alternativ A7 gir en betydelig konsekvens for de omkringliggende
områdene i det de krysser dalen. Alternativet C3 føres langs eksisterende veg. Dette vil gi en
samlet og markant veg korridor med ny rv. 4, lokalveg og gang- og sykkelveg. For
reiseopplevelsen vil alternativ A7 gi positiv virkning for de reisende fordi vegen legges
igjennom et åpent landskap med gode visuelle kvaliteter. Dette gjelder også for alternativ C3,
men her vil behovet for støyskjermingstiltak redusere de visuelle kvalitetene noe.
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7.3.7

Nærmiljø og friluftsliv

Dalen har spredt bebyggelse. Alle alternativer har virkninger for nærmiljøet. For alle
alternativer er det foreslått gang- og sykkelveg fra Roa sentrum til Volla-området. Videre er det
vurdert at trafikkbelastningen på dagens veg reduseres betydelig, slik at det kan aksepteres
blandet trafikk videre mot Gran.
Antall boliger som må innløses kan bli betydelig. For alternativ C3 er det beregnet at mellom 10
og 15 bolighus kan måtte innløses, men også for tunnelalternativene må mange boliger innløses.
For eksempel alternativ A8 med kort tunnel kan medføre innløsning av omlag 9 boliger.

7.3.8

Naturmiljø

Det er naturområder langs alle parseller som blir berørt av tiltaket. Statens vegvesen har vurdert
at inngrepene er av en slik karakter at det er forsvarlig at de aksepteres.

7.3.9

Kulturmiljø

Det finnes en del kulturmiljøer i området. Det området som er gitt særskilt vekt er området ved
Sand. For alternativene som starter i skjæringen sør for Roa vil Sand området gis en positiv
konsekvens. Dagens rv. 4 i dette området kan fjernes og området kan repareres og være et
positivt bidrag for sentrumsutvikling i Roa-området. Alle alternativer gir i ulik grad negative
virkninger for en jernalder tuft, gamle ferdselsårer og kulturmiljøet på Volla. Disse er vurdert til
ikke å være så verdifulle.

7.3.10 Naturressurser
For å fremføre veg i jordbrukslandskapet er det nødvendig å beslaglegge dyrket mark. Det viser
seg at man sparer lite dyrket mark på de lengste tunnelalternativene kontra veg i dagen, og det
korteste tunnelalternativet A8 beslaglegger tilnærmet like mye dyrket mark som
dagalternativene C3 og A7.
Ved å starte utbyggingen i rundkjøringa ved Roa sparer man om lag 60 daa dyrket mark, i
forhold til å starte i skjæringa sør for Roa. I tillegg unngår man bygging av ny tilkobling av rv.
35 som beslaglegger om lag 30 daa dyrket mark. Denne andelen er beregnet inn i alle
alternativer som starter i skjæringa.
Alternativ A7 gir det største beslaget av fulldyrket, lettbrukt jord (262 daa), fulgt av alternativ
C3 (241 daa) og A8 (240 daa). A7 deler store, verdifulle sammenhengende jordbruksarealer.
Alternativ C3 gir også et betydelig arealbeslag, men kvaliteten på disse arealene er mindre både
som følge av dagens plassering tett inntil eksisterende rv. 4 og at de beslaglagte områdene består
av flere mindre teiger med lavere kvalitet. Dette gjenspeiles i at A7 tar 62 daa A-areal (særlig
verdifulle jordbruksarealer) mot de andre alternativene som alle beslaglegger 23–24 daa A-areal
hver. A7 kommer også arronderingsmessig dårligst ut.
Tabell 4-18 på side 98 viser mer detaljert oversikt over arealbeslag.

7.4

Vurdering av måloppnåelse

Alle alternativer gir økt trafikksikkerhet og god fremkommelighet for alle trafikanter i forhold
til dagens situasjon, men alternativene som starter i rundkjøringa gir litt lavere måloppnåelse på
disse faktorene enn et toplanskryss. Statens vegvesens har vektlagt investerings-, drift- og
vedlikeholdskostnader, samfunnsøkonomiske løsninger og lavest mulig beslag av dyrket mark
med høy kvalitet i sin anbefaling. Høy måloppnåelse for vern av dyrka mark er ikke mulig da
alle alternativer vil legge beslag på både lettbrukt og særlig verdifulle jordbruksarealer.
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7.5

Anbefaling

Statens vegvesens anbefaler alternativ C3. Alternativet følger dagens veg og gir inngrep i et
område som allerede er forringet både når det gjelder naturmiljø og kulturmiljø. Alternativet
beslaglegger jordbruksarealer, men disse er vurdert til å ha lavere kvalitet og består av mindre
teiger enn andre alternativer. Alternativet får derimot store konsekvenser spesielt for
nærområdet (boligområdet) Volla. Det kan bli behov for å løse inn et større antall (14-17)
boliger for dette alternativet. Alternativet har lavest investeringskostnad og lave drifts- og
vedlikeholdskostnader. Statens vegvesen mener at dette alternativet samlet sett er det
samfunnsøkonomisk mest gunstige.
Statens vegvesens anbefaler startpunkt i skjæringen sør for Roa begrunnet i at dette er en
løsning som legger godt til rette for videre utvikling av Roa sentrum, og at den gir mulighet for
god tilknytning mellom rv. 35(E16) og rv. 4.
Statens vegvesen anbefaler ikke startpunkt i rundkjøringa ved Roa, men har ikke innsigelse til
dette startpunktet.
Statens vegvesens anbefaler ikke alternativ A7 fordi denne linjen beslaglegger større
sammenhengende arealer med god dyrket mark, i tillegg til at den vil bryte områdets
landskapsmessige kvaliteter.
Statens vegvesen fremmer innsigelse til alle tunnelalternativene, A6, A8, C4 og C5,
begrunnet i høye investeringskostnader og høye drifts- og vedlikeholdskostnader. Økningen i
kostnader står heller ikke i rimelig forhold til oppnådd gevinst i planområdet mht. arealbruk og
innløsning av boliger.

7.6

Tunnel som innsigelsesgrunnlag i dette
prosjektet

Tunneler innebærer store investerings- og driftskostnader. Tunnel bygges for å løse særskilte
utfordringer. Tunneler kan for eksempel være en god løsning i byområder, i områder med
utfordrende terreng og i områder med rasfare. Tunneler kan også være aktuelt for å ivareta
verneinteresser av nasjonal karakter. Tunnelalternativene i dette prosjektet løser ingen av de
nevnte forhold eller særskilte utfordringer, med unntak av å skåne deler av nærmiljøet på Volla.
På grunn av drift og vedlikehold må tunneler med jevne mellomrom stenges, og i disse
periodene må trafikken føres over på eksisterende veg. Levetiden på installasjoner i tunneler er
cirka 15 år. Det må da foretas en fullstendig utskifting av alt teknisk utstyr. Dette innebærer en
betydelig utgift og langvarig stenging av tunnelen. I tillegg er det i dette prosjektet knyttet store
utfordringer til håndtering av masseoverskuddet for tunnelalternativene.
Statens vegvesen mener at økningen i kostnader ved valg av tunnel ikke står ikke i rimelig
forhold til oppnådd gevinst. Statens vegvesen vil av den grunn fremme innsigelse til alle
alternativ med tunnel.
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