
Statens vegvesens rapporter

Rv.4 Roa - Gran grense
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Temarapport landskapsbilde

Region øst
Prosjektavdeling øst

Prosjekt Vestoppland
februar 2012



 

 

 
 

 

Forside:  Dagens rv. 4 i dalbunnen og Kraggerud bak 

Kartgrunnlag: Statens vegvesen og Lunner kommune 

Foto:   Multiconsult AS 



M U L T I C O N S U L T  
 

 
 

  

 

MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 · P.b. 265 Skøyen · 0213 Oslo · Tel.: 21 58 50 00 · Fax: 21 58 50 01 · www.multiconsult.no 
 

 

 

 

 

bmOppdragsnavn1Luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen 
bmEmne1Lokal luftkvalitet 

120088 

bmInit1gunnb 

27. november 2009 

Oppdrag: Rv. 4 Roa–Gran grense 

Emne: 
Kommunedelplan 

Rapport: 
Temarapport landskapsbilde 

 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst 

Dato: 10. februar 2012 

Oppdrag– / 
Rapportnr. 12122 0 /4  

Tilgjengelighet Åpen 

Utarbeidet av: Merete Stokke Hestvedt Fag/Fagområde: Arealplan/utredning 

Kontrollert av: Vegard Meland Ansvarlig enhet: Multiconsult avd. SI 

Godkjent av: Vegard Meland Emneord: 
Planprogram, konsekvens-
utredning, landskapsbilde 

2 10.02.2012 Endelig utgave 68 msh vem vem 

1 22.11.11 Utgave for gjennomgang i Lunner kommune  64 msh vem vem 

0 30.06.11 Utgave for internt høring i prosjektgruppa 57 msh   

Utg. Dato Tekst Ant. sider Utarb. av Kontr. av Godkj.av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R a p p o r t  



 
 
 
 

  

 

 

 

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 trafikk-

sikkerhet, 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. 

Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for temaet 

landskapsbilde og vurderer konsekvensene av de ulike vegalternativene.  

Hos Statens vegvesen Region øst er Anne Brit Moen prosjektleder og Ane Fyksen / Ole 

Kristian Haug planprosessledere.  

Til å gjennomføre utredningen for landskapsbilde har Statens vegvesen engasjert 

Multiconsult AS. Arbeidet ble utført i perioden mars 2011–januar 2012. 

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært naturforvalter Vegard Meland. 

Landskapsarkitekt Merete Stokke Hestvedt har utarbeidet denne rapporten.  

 

Oslo, februar 2012 
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0.1 Innledning 

Dagens rv. 4 i Viggadalen har generelt dårlig standard og er ikke tilfredsstillende i forhold til 

vegens funksjon. Det er derfor satt i gang et arbeid for å avklare trasé mellom Roa og Gran 

grense. Videre nordover mellom Gran grense og Jaren foreligger det vedtatt reguleringsplan for 

ny rv. 4.  

 

0.2 Tiltaket  

Det planlegges firefelt motortrafikkveg med bredde 20 meter og tunnel med to atskilte løp. 

Dagens riksveg opprettholdes som lokalveg/parallellveg. Det bygges gang- og sykkelveg 

mellom Roa og Volla. Det foreligger seks utredningsalternativer.  

 

Alternativ A6  

Alternativ A6 starter i rundkjøringa på Roa, går rett nordover og inn i tunnel ved Nerenga. Etter 

vel en kilometer kommer tunnelen ut i dagen ved Flågenvegen og alternativet fortsetter langs 

dagens rv. 4 fram til Holmen. Her krysses dagens riksveg og Vigga på bruer til parsellslutt ved 

Gran grense. Tilknytting til lokalveg og rv. 35 på Roa blir ved eksisterende rundkjøring. 

Alternativ A7  

Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen. Det legges i 

lisida øst for Roa på dyrket jord, og krysser dagens rv. 4 ved Myrvang. Alternativet krysser så 

Vigga rett nord for renseanlegget, og er videre nordover nesten i sin helhet lagt på dyrket jord 

fram til Gran grense. Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må her legges om 

på østsiden av ny veg. Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er gjennom et planskilt kryss nord 

for eksisterende rundkjøring. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. 

Alternativ A8 

Alternativ A8 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen som alternativ 

A7. Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som A6, se dette. 

Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett blir gjennom kryss som for alt. A7 med et planskilt kryss 

nord for Roa. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa.  

Alternativ C3 

Alternativ C3 starter som A7 og A8, og har som disse et planskilt kryss nord for Roa. Videre 

fortsetter alternativer parallelt med dagens riksveg fram til Holmen. Her krysses dagens riksveg 

og Vigga. Alternativet krever omlegging av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for 

flere lokalvegkryssinger.  

Alternativ C4 

Alternativet starter i rundkjøringa som alt. A6 og går inn i tunnel. Istedenfor å gå ut i dagen ved 

Flågenvegen dreier tunnelen for alternativ litt østover og fortsetter i fjell fram til rett nord for 

kommunegrensa ved Holmen. Tunnelen får en samlet lengde på vel 2 km. Derifra svinger 

alternativet vestover, krysser dagens rv. 4 og Vigga på bruer. En kort strekning av Vigga må 

legges om.  

Alternativ C5 

Alternativet er identisk med alternativ A8 fram til og med tunnelpåhugget. Etter tunnelpåhugget 

fortsetter C5 som alternativ C4 

 

0 Sammendrag 
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0.3 Metode 

Dette er en temarapport for tema landskapsbilde. Delområder er definert, avgrenset og verdi-

vurdert. Ut fra deres betydning for temaet er de rangert på en tredelt skala fra liten til stor verdi.  

Etter visse kriterier blir omfanget av tiltaket vurdert for hvert alternativ i hvert enkelt del-

område. Konsekvensen framkommer ved å sammenholde verdien mot omfanget – dvs. om 

tiltaket vil redusere eller styrke områdets verdi. Konsekvensen angis på en ni-delt skala fra 

meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). 

Avslutningsvis sammenstilles konsekvenser i hvert delområde til en samlet vurdering for de 

alternativer som vurderes. 

Landskapstilpassing 

I formingsveilederen for rv. 4 mellom Roa og Jaren heter det (utdrag)
 /13/

. 

Følgende mål legges til grunn for utformingsprinsippene beskrevet i veilederen: 

 Gjeldene normaler og standarder skal i utgangspunktet legges til grunn for ny 

veg. 

 Vegen skal ikke oppfattes som et negativt element i landskapet. 

 Formgivingen av veganlegget skal være nøytral og enkel. 

 Det skal legges vekt på god utforming av konstruksjoner og solid materialbruk. 

 Reiseopplevelsen skal optimaliseres (utsikt, belysning, kunst, linjeføring). 

 Vegetasjonsbruk skal tilpasses omgivelsene. Det vil si at man i størst mulig grad 

skal bruke: Stedegen/naturlik vegetasjon, grasbakke/natureng på sidearealer som 

ikke skal dyrkes opp, naturlig vegetasjonsetablering i skogspartier. 

 Ved valg av løsning skal vedlikeholdsbehovet vurderes. 

 

0.4 Dagens situasjon og verdier 

Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 8 Innsjø og silurbygdene på Østlandet, under-

region 05 Lunner/Gran. 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, 

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. Tettstedet 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 om-

kranset 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. 
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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 Elvesletten Sand–Volla 

Inngrep på elvesletten som utretting av Vigga, lite randsonevegetasjon og dårlig linjeføringen av 

eksisterende rv. 4 gjør elvesletten 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. 

 

0.5 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.  

Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde.  

Delområde Verdi 

Alt. A6 Alt. A7 Alt. A8 Alt. C3 Alt. C4 Alt. C5 

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang 
Konsek-

vens 
Omfang 

Konse-
kvens 

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

LA1. Jord-
brukslandskapet 
Roa–Holmen  

M 
Lite til 

middels 
neg. 

– /– – 
Stort 
neg. 

– – – 
Middels 

neg. 
– – 

Stort 
neg. 

– – – 
Lite 
neg. 

– 
Middels 

neg. 
– 

LA2. Roa 
sentrum 

M/L 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 

neg. 
–/– – 

Middels 
neg. 

–/– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 

neg. 
–/– – 

LA3. Elvesletten 
Sand–Volla 

L 
Middels 

neg. 
– 

Stort 
neg. 

–/– – 
Middels 

neg. 
– 

Middels 
neg. 

– 
Middels 

neg. 
– 

Middels 
neg. 

– 

LA4. Jordbruks- 
landskapet 
Holmen–Dynna 

M/S 
Middels 

neg. 
– – 

Stort 
neg. 

– – – 
Middels 

neg. 
– – 

Middels 
neg. 

– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– –/  
– – – 

Middels 
til stort 
neg. 

– –/  
– – – 

Samlet konsekvens – – – – – – – – –/– – – –/– – –/– – 

 

0.5.1 Alternativ A6 

A6 rangeres som nummer fire av alternativene. Vegens dimensjoner med fire felt sammen med 

parallelle veger på begge sider, 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.  

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.  

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. 
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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.  

Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –). 

 

0.5.2 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, parallelle lokalveger, 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 Hol-

men 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 helhet-

lige 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 (– – –). 

 

0.5.3 Alternativ A8 

A8 rangeres som nummer fem av alternativene. De største negative konfliktene 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.  

Reiseopplevelsen vil samlet sett bli dårligere grunnet tunnel.  

Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –). 

 

0.5.4 Alternativ C3 

C3 vurderes å ha de nest største negative konsekvensene for landskapsbilde. De negative kon-

sekensene 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 

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 (– –/– – –). 
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0.5.5 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. C4 

har mindre negativ virkning for jordbrukslandskapet ved Roa sammenlignet med C5. 

Reiseopplevelsen vil være betydelig dårligere enn dagens på grunn av lang tunnel.  

Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –). 

 

0.5.6 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 konsekvens-

er 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 elvesletten nord for Roa sentrum. Veglinjen vil bli mer synlig i landskapet sammen-

lignet med plasseringen av dagens rv. 35. Kryssområdet gir store inngrep på elvesletten, men i 

delområdet med liten verdi.  

Reiseopplevelsen for C5 vil være betydelig dårligere enn dagens på grunn av lang tunnel.  

Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –). 

 

0.5.7 Sammendrag 

C5 og C4 har begge liten til middels negativ konsekvens og rangeres som de beste alternativene 

for landskapsbilde. 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.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er:  

1. Alt. 0 

2. Alt. C4 

3. Alt. C5 

4. Alt. A6 

5. Alt. A8 

6. Alt. C3 

7. Alt. A7 
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0.5.8 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. 

Dette vil videre kunne gi bedre muligheter for sentrumsutvikling av Roa, da dagens veg utgjør 

en sterk barriere.  

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.  

 

0.5.9 Konsekvenser i anleggsfasen 

I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av ny veg med tilhørende 

konstruksjoner, kryssområder, 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.  

 

0.5.10 Oppfølgende undersøkelser  

Det foreslås ingen oppfølgende undersøkelser innen tema landskapsbilde for å oppfylle utred-

ningsplikten. 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. Kantsonevegetasjon bør etableres så raskt som 

mulig.  
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1.1 Bakgrunn 

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. 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. 9200 kjøretøyer sør for rundkjøringa og 

10 400 nord for Volla (etter kryss rv. 4 x fv. 17). Det er forventet en trafikkvekst på rv. 4 i årene 

framover.  

Rv. 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, 

kryssulykker 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.  

 

1.2 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.  

 

1.3 Målsetting for ny rv. 4 

Som en del av medvirkningsfasen ble det arrangert et ideseminar på Roa 30. november 2010. 

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). 

 

 

1 Innledning 
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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 utrednings-
programmet. 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 gjen nomføre 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
/10/

 er Roa–Jaren ikke omtalt i dokumentet.  

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 ble lagt frem 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.  

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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1.4 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. 

 

Videre saksgang 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
/2/

. Kommunedelplanen består av 

et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. Konsekvensutredninger inngår i 

planbeskrivelsen. For flere utredningstema er det utarbeidet egne fagrapporter. 

Sammendrag fra disse inngår i planbeskrivelsen.  

 Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring, og Lunner og Gran 

som ansvarlig 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 vist i figuren nedenfor.  

 

 

 

 

Strekning

Roa - Gran grense

Planprogram

Kommunedelplan

Reguleringsplan (avhengig av bevilgn.)

Ekstern kvalitetssikring

 

Grunnerverv

Byggeplan

   Bompengeutredning / behandling

  

Bygging (avhengig av valgt alternativ)
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2.1 Landskapstilpassing 

Det er utarbeidet en formingsveileder for rv. 4 mellom Roa og Jaren
/13/

. Hovedtrekkene fra 

veilederen er oppsummert under. 

For naboparsellen rv. 4 Gran grense–Jaren er per dd byggeplan under utarbeidelse, og det er 

derfor viktig å videreføre valgte formingsprinsipper for midtdeler, veg- og brurekkverk, 

konstruksjoner, støyskjermer og vegetasjonsbruk. Prosjektet bør videreføre det beste fra denne 

parsellen. 

Formingsveilederen skal trekke opp hovedlinjene i formgivingen av veganlegget og at den skal 

være retningsgivende for den videre detaljering av veganlegget. Målet er at prosjektet skal ha en 

god kvalitet og helhetlig design. 

 

2.1.1 Mål med formingsveilederen 

Utdrag fra formingsveileder: 

Følgende mål legges til grunn for utformingsprinsippene beskrevet i veilederen: 

 Gjeldene normaler og standarder skal i utgangspunktet legges til grunn for ny veg 

 Vegen skal ikke oppfattes som et negativt element i landskapet 

 Formgivingen av veganlegget skal være nøytral og enkel 

 Det skal legges vekt på god utforming av konstruksjoner og solid materialbruk 

 Reiseopplevelsen skal optimaliseres (utsikt, belysning, kunst, linjeføring) 

 Vegetasjonsbruk skal tilpasses omgivelsene. Det vil si at man i størst mulig grad 

skal bruke: Stedegen/naturlik vegetasjon, grasbakke/natureng på sidearealer som 

ikke skal dyrkes opp, naturlig vegetasjonsetablering i skogspartier 

 Ved valg av løsning skal vedlikeholdsbehovet vurderes 

 

2.1.2 Prinsipper for landskapstilpassing  

Utdrag fra formingsveilederen og eksempler fra naboparsell Gran grense–Jaren.  

Linjeføring: Det er et mål at veglinjen og kryssområder skal underordne seg landskapet og følge 

landskapets former, se figur 2-1 på neste side. 

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.  

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). 

 

  

2 Tiltaket  
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Figur 2-1. Tilpassing av veglinje. (Fra:Vägverket 1999, Häla vägen) 

 

Midtdeler: Bredde 2 m med granittkantstein og midtrekkverk som parsell Gran grense–Jaren. 

 

Figur 2-2. Eksempel på midtdeler fra rv. 4 parsell Gran grense - Jaren.  

 

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.  

 

 

Figur 2-3. Jordskjæringer utformes med myke overganger. (Fra formingsveileder Rv. 4 Roa - 

Jaren). 

 



   
Tiltaket 

17 

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 rv. 4 parsell Gran grense–Jaren. Med buet kulverttak. 

Rasteanlegg: Det legges ikke opp til rasteplass for noen alternativer, se pkt. Error! Reference 

source not found.Error! Reference source not found.2.5. Om det likevel blir aktuelt er 

utforming av rasteplass beskrevet i rapporten ”Rv. 4 Roa - Jaren. Prosjektkonkurranse. Kunst i 

veganlegg”
/14/

. 

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 sideterreng-

et. 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 terrengforskjeller. I landlige omgivelser 

skal det som hovedregel brukes naturstein. Murer i tilknytning til konstruksjoner bør være av 

samme materiale som selve konstruksjonen. 

Sedimentasjonsdammer: Dersom det planlegges overvannsanlegg i form av sedimentasjons-

/rensedammer skal disse legges til naturlige søkk i terrenget. Bassengene bør ikke utformes med 

rettvinklet, men med naturlige former tilpasset terrengform på stedet. 

Kunst: Prosjektet rv. 4 Roa–Jaren har som mål at kunst skal integreres i veganlegget
/14/

. 

Samarbeid med kommunene og med kunstnere for å skape kunstuttrykk som kan formidle 

stedets identitet etableres i tidlig planfase, slik at ideer og forslag kan bearbeides underveis i 

prosjektet. 
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2.2 Veg i dagen 

2.2.1 Ny rv. 4 

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 2-4: Tverrprofil S8, 19 m vegbredde (mål i meter). Her planlegges 2 m bred midtdeler, 

noe som gir samlet bredde på 20 m. Fra Håndbok 017
/3/

  

 

2.2.2 Kryss 

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.  

 

2.2.3 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 plan-

legges som en tofeltsveg med fysiske midtdeler med en tverrprofil på 12,5 meter (standardklasse 

S5). Det legges opp til forbikjøringsfelt i bakkene opp fra krysset. Dette vil øke vegbredden.  

 

Figur 2-5: 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.  
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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 sikkert atkomst til idrettsbanen nord for Roa.  

Fra Volla og videre nordover er behovet for gang- og sykkelveg mindre siden det er liten bebyg-

gelse langs vegen. Biltrafikken på gjenværende rv. 4 blir uansett kraftig redusert, slik at veg-

anlegget samlet sett vil gi et tilfredsstillende tilbud til gående og syklende. Det er derfor ikke 

planlagt gang- og sykkelveg videre nordover.  

 

2.3 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. 

 

   

Figur 2-6: Tunnelprofil T9,5 (mål i m). Minimum avstand mellom tunnelene er 10 m 

 

2.4 Massedeponering 

Massebalanse avhenger av alternativ. Tunnel gir et stort overskudd av masser, men også dag-

alternativer har behov for deponering av dårlige masser. Plassering av overskuddsmasser er 

tenkt på dyrket jord rett nord for Roa mellom dagens rv. 4 og Vigga. Her er det i dag dårlig 

landbruksjord (myr). Matjorda skaves av og lagres i ranker, fjellmasser deponeres og matjord 

tilbakeføres. Det er visse utfordringer knyttet til dette, bl.a. annet er det viktig at deponerte 

masser ikke blir for permeable da det kan medføre problemer med raskt uttørring av dyrkings-

jorda. Videre må det stilles strenge krav til jordtype og -tykkelse av laget som etableres over 

fyllinga. Det er viktig at det ikke er stein og røtter i ploglaget. Med en god oppbygging er målet 

at området skal bli bedre egnet til landbruksproduksjon enn i dag.  

 

2.5 Rasteplass 

På parsellen Gran grense–Jaren vil det bli rasteplass for nordgående trafikk ved Vøien. For dette 

prosjektet er det ikke forutsatt rasteplass for noen av alternativene. A7 har gode muligheter for 

rasteplass for sørgående trafikk ved Holmen, men det vil gi beslag av dyrket jord. For A6, A8 

og C3 ligger det ikke så godt til rette for rasteplass her grunnet nærføring av Vigga. Dette vil 

også medføre behov for breddeutvidelse på bru over Vigga og bru over dagens rv. 4 ved 

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 
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Holmen for å få plass til avkjøringsrampe. Rasteplasser vil også gi beslag av dyrket jord. For de 

lange tunnelalternativene (C4 og C5) er det ikke mulig å anlegge rasteplass på denne parsellen. 

 

2.6 Utredningsalternativer 

2.6.1 Alternativ A6  

Alternativ A6 (figur 2-8) 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 2-7. 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.  

 

Figur 2-7: Løsning på Roa for alternativ A6 og C4 

 

Garverivegen 

Gang- og sykkelveg 
Rv. 35 

Rv. 4 

±



   
Tiltaket 

21 

 

Figur 2-8: Alternativ A6 
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2.6.2 Alternativ A71 

Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 der fylkesvegen til Nordre Oppdalen krysser rv. 4 på 

bru, se figur 2-10. 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 2-9). 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 her legges om på østsiden av ny 

veg.  

 

Figur 2-9: Kryss for alt. A7  

 
 

                                                 
1 Dette alternativet ble tidligere kalt A7 justert. Det opprinnelige A7 er nå silt ut, og for enkelhetsskyld 

brukes betegnelsen A7 om A7 justert. 

±

Gang- og sykkelveg 

Idrettsbane 

Lokalveg 

Rv. 4 
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Figur 2-10: Alternativ A7 
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2.6.3 Alternativ A8 

Alternativ A8 (figur 2-12) 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 forrige avsnitt. 

Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. Rundkjøringa og nedre del av rv. 35 

fjernes også.  

 

2.6.4 Alternativ C3 

Alternativ C3 tar som A7 og A8 fra rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen sør for 

rundkjøringa, se figur 2-13. 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 bygninger må innløses. Fra 

Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som A8.  

Alternativet krever omlegging av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for lokalveg-

kryssinger av ny riksveg for Brennbekkvegen og Flågenvegen.  

 

2.6.5 Alternativ C4 

Alternativet starter i rundkjøringa som alt. A6 og går inn i tunnel. Istedenfor å gå ut i dagen ved 

Flågenvegen dreier tunnelen for alt. 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 2-14 viser alternativet. 

 

2.6.6 Alternativ C5 

Alternativet er identisk med alt. A8 fram til og med tunnelpåhugget, se avsnitt 2.6.3. Istedenfor 

å gå ut i dagen ved Flågenvegen dreier tunnelen for alt. C5 litt østover og fortsetter i fjell fram 

til rett nord for kommunegrensa ved Holmen som alt. C4.  

Som alternativ C4 vil dette alternativet ha et stort masseoverskudd. Figur 2-15 viser alternativ 

C5. 
 

 

Figur 2-11. Overskuddsmasser er tenkt disponert på dette jordet mellom rv. 4 og Vigga  
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Figur 2-12: Alternativ A8 
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Figur 2-13: Alternativ C3 
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Figur 2-14: Alternativ C4  
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Figur 2-15: Alternativ C5 
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3.1 Definisjon 

I henhold til Statens vegvesens håndbok 140 er en vanlig definisjon av landskap slik
/2/

: 

et område som er formet under påvirkning fra og samspillet mellom naturlige og 

menneskeskapte faktorer. 

 

I håndbok 140 heter det videre at tema landskapsbilde/bybilde 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 fra 

vegen (reiseopplevelse). Landskapsbilde omfatter omgivelsene fra tette bylandskap til det 

uberørte naturlandskap. Dersom det aktuelle planområdet berører byområder, kan det være 

aktuelt å bruke bybilde istedenfor landskapsbilde. I denne analysen brukes begrepet 

landskapsbildet.  

 

3.2 Tematisk avgrensing 

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vekt-

legges under landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, 

vektlegges under tema kulturmiljø. 

Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er 

behandlet under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema landskapsbilde er det områdenes visuelle 

kvaliteter som blir behandlet. 

De visuelle virkningene av for eksempel et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens 

omgivelser omtales under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter 

som følge av støy, støv, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø 

og friluftsliv. Opplevelsen av de ulike alternativene for lokalbefolkningen i Viggadalen, og 

konsekvensene av endringer i landskapet for befolkningen som følge av tiltaket omhandles 

under nærmiljø og friluftsliv. 

De visuelle forholdene knyttet til naturlandskapet og vegetasjon som visuelt element i 

landskapet behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et økologisk 

perspektiv behandles under tema naturmiljø.  

 

3.3 Registreringskategorier 

Følgende elementtyper skal registreres:  

 landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger m.m.)  

 vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekker, skogsarealer, vegetasjonsbelter, parker, 

alleer m.m.) 

 vann (innsjøer, bekker og elver) 

 bebyggelse (bebyggelsestyper, bebyggelsesstruktur, samt rommene mellom bygningene 

m.m.) 

 andre elementer (veger, gater, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerker, 

monumentalbygg m.m.) 

Hvert element skal kartfestes og beskrives i korte trekk. Det kan bl.a. redegjøres for skala-

forhold, retninger, romvirkninger og strukturer.  

3 Metode 
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Planområdet skal så deles inn i områder der det skilles mellom områder som har ulik visuell 

karakter. Etter at områdene er fastlagt, skal det gis en karakteristikk av hvert av områdene. I 

beskrivelsen skal det redegjøres for områdenes karakter, skala og hvilke elementer som inngår i 

dette. 

 

3.4 Verdi 

For å fastsette verdien av landskapsbildet er det nødvendig å se på de ulike komponentene i 

landskapsbildet, slik de er nevnt over. De ulike komponentene tillegges vekt etter hvilken 

betydning de har for landskapsbildet i det aktuelle landskapet. 

Verdivurderingen tar utgangspunkt i tre ulike områdetyper: 

 områder der naturlandskapet er dominerende 

 områder i spredtbygde strøk 

 områder i by og tettbygde strøk 

Hvert delområde skal plasseres i en av de tre områdetypene.  

Det er utarbeidet kriterier for hver områdetype, kriteriene er gjengitt i H140 (tabell 3-1). 

Utgangspunktet for verdivurderingen er at områder som er typiske eller vanlige for stedet har 

middels verdi. Det skal spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes klassifisering. 

 

 

Tabell 3-1. Kriterier for verdivurdering av landskapsbilde fra H140.  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder der 
naturlandskapet er 
dominerende 

- Områder som har 
reduserte visuelle 
kvaliteter 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/ representative 
for landskapet i et større 
område/region 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som utgjør et 
vanlig godt totalinntrykk 

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et 
større område/region 

- Områder der landskapet 
er unikt i nasjonal 
sammenheng 

Områder i spredtbygde 
strøk 

- Områder med reduserte 
visuelle kvaliteter  

- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen utgjør et 
mindre godt 
totalinntrykk 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er 
typiske/ representative 
for landskapet i et større 
område/region 

- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen utgjør et vanlig 
godt totalinntrykk  

- Områder med spesielt 
gode visuelle kvaliteter, 
som er uvanlige i et 
større område/region 

- Områder hvor landskap 
og bebyggelse/anlegg til 
sammen utgjør et 
spesielt godt eller unikt 
totalinntrykk 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

- Områder som bryter 
med byformen og utgjør 
et mindre godt 
totalinntrykk 

- Områder som har 
reduserte eller dårlige 
visuelle kvaliteter eller 
utgjør et mindre godt 
totalinntrykk. 

- Områder som er 
tilpasset byformen og 
utgjør et vanlig godt 
totalinntrykk 

- Områder med visuelle 
kvaliteter som er vanlige 
eller utgjør et vanlig 
godt totalinntrykk 

- Områder som forsterker 
byformen og utgjør et 
spesielt godt 
totalinntrykk 

- Områder som har 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter eller utgjør et 
spesielt godt 
totalinntrykk 

 

 
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:  

 

   Liten Middels Stor 
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3.5 Omfang 

Tiltakets omfang beskrives gjennom virkning på elementene i landskapet. Omfanget er knyttet 

til endring av terreng/landform og tiltaket som visuell barriere, samt tiltakets eksponering og 

landskapets sårbarhet. Inngrepets virkning på landskapsbildet vurderes som fjernvirkning eller 

nærvirkning. Ved fjernvirkning har inngrepet virkning på store områder, mens det ved 

nærvirkning først og fremst påvirker et mindre område. Kriterier for å vurdere omfang av 

tiltaket i forhold til landskapsbildet er gitt i tabell 3-1 hentet fra Håndbok 140. 

 
Tabell 3-2. Kriterier for vurdering av omfang. 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Tiltakets 
lokalisering og 
linjeføring 

Neppe aktuell Tiltaket vil stedvis 
framheve land-
skapets/stedets 
form og 
elementer, og 
tilføre landskapet 
nye kvaliteter 

Tiltaket vil stort 
sett være 
tilpasset/ha 
visuell forankring 
i landskapets/ 
stedets form og 
elementer 

Tiltaket er stedvis 
dårlig 
tilpasset/har 
stedvis dårlig 
visuell forankring 
i 
landskapets/sted
ets form og 
elementer 

Tiltaket vil være 
dårlig tilpasset 
til/forankret i 
landskapets/sted
ets form og 
elementer 

Tiltakets 
dimensjon/skala 

Tiltaket vil 
erstatte eller 
endre 
eksisterende 
veger eller 
anlegg slik at 
tiltaket vil stå i et 
harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltaket vil 
erstatte/endre 
eksisterende 
veger eller anlegg 
slik at tiltaket vil 
stå i et noe mer 
harmonisk forhold 
til landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets 
dimensjon vil 
stort sett stå i et 
harmonisk forhold 
til landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets 
dimensjon vil stå i 
et lite harmonisk 
forhold til 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets 
dimensjon vil 
sprenge 
landskapets/ 
omgivelsenes 
skala 

Tiltakets 
utforming 

Tiltakets utfor-
ming vil 
framheve 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 

Tiltakets utfor-
ming vil styrke 
omgivelsenes 
kvaliteter/ 
særpreg 

Tiltakets utfor-
ming vil stort sett 
være tilpasset 
omgivelsene 

Tiltakets utfor-
ming vil stedvis 
være dårlig 
tilpasset 
omgivelsene 

Tiltakets utfor-
ming vil være 
dårlig tilpasset 
omgivelsene 

 

Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang: 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
 

 

3.6 Konsekvenser 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område/forekomst med 

omfanget av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 angis konsekvensen på en ni-delt 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. 

Konsekvensene beskrives alternativvis, men konsekvens for hvert enkelt kartlagt delområde er 

også oppsummert i tabeller.  
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Figur 3-1. Konsekvensvifta fra Håndbok 140. 

 

3.7 Reiseopplevelse 

Idealet er at reisen skal være en sammenhengende rik opplevelse for den kjørende. Reise-

opplevelsen bør ha en god rytme og gi den reisende stimulanser tilpasset fartsnivået. 

Opplevelsen av en reise kan deles inn i sekvenser. En sekvens er områder med visse fellestrekk 

som gjør at de identifiseres som noe eget. 

For at reiseopplevelsen skal være meget god bør følgende kriterier være oppfylt: 

 vegens linjeføring skal gi trafikanten en god opplevelse av vegens omgivelser, og den 

skal være tilpasset både trafikant og landskap 

 sekvensen skal ha god opplevelseskvalitet. Reisens sekvenser bør ha omgivelser som er 

lette å lese og som gir god stimulans 

 reisen skal inneholde et tilstrekkelig antall referansepunkter som skal fungere som 

orienteringspunkter og høydepunkter, og skape en forventning. 

 reisen skal ha god rytme. Rytmen vurderes mellom sekvenser og referansepunkter i 

hovedsekvensen. Det bør være god overgang mellom disse. Det optimale rytmeforløpet 

vil ha en tidsramme på 3-8 minutter. 

 reisen skal ha en god veksling og variasjon mellom ulike sekvenser.  

 den reisende skal kunne oppleve landskapets særpreg eller spesielle karaktertrekk.  

Ved vurdering av reiseopplevelse vil fartsgrensen ha betydning. Menneske må se en utsikt i 5 

sekunder for å danne seg et klart bilde av motivet. Det tilsvarer en strekning på ca. 125 m i 90 

km/t.  

Reiseopplevelse er vurdert langs dagens veg for de landskapsområdene som blir direkte berørt 

av alternativet. 
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3.8 Innhenting av informasjon 

Lunner kommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland 

har vært kontaktet. Disse har formidlet relevante planer og dokumenter. www. norgeibilder.no, 

www.norgei3d.no og www.google.no maps er benyttet som hjelpemiddel. 

Området ble befart både høst 2010 og sommer 2011. 

 

3.9 Planprogram 

Planprogrammet, vedtatt spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet 

landskapsbilde
/15/,/16/

. 

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.  
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4.1 Influensområde 

Planområdet omfatter de områder som fysisk berøres av de ulike alternativene for ny rv. 4. 

Dette ligger fast for alle fagtema som utredes.  

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.  

I tillegg til detaljerte registreringer innenfor plan- og influensområdet er det gjort en mer 

overordnet registrering av landskapsbildet i et større område der planområdet inngår som en del. 

Hensikten med dette er å kunne gi en mer overordnet beskrivelse av området. 

Verdi vurderes innenfor influensområdet. Figur 5-17 viser influensområdet.  

 

4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 8. Innsjø og silurbygdene på Østlandet – 

underregion: 05 Lunner/Gran
/11/

. 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, 

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. Tettstedet 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. 

 

4.3 Landform/terrengform 

Med landform menes de overordnede formene i landskapet som dannes av berggrunnen eller 

erosjon av denne. Begrepet terrengform brukes om de mindre formene i landskapet som i større 

grad er dannet av mindre fjellformasjoner og løsmasser. 

Isens eroderende virkninger gjennom istidene har gitt dalføret den brede U-formen. I dalbunnen 

finnes betydelige mengder med sammenhengende løsmassedekker.  

Landskapets hovedform er en nord-sørgående vid U-dal mellom Roa og Dynna. Dalen har 

tydelig U-form i sør som gradvis vides ute mot nord.  

Sør for Roa bøyer dalen mot sørøst, og en mindre terrengformasjon danner en vegg i 

landskapsrommet mot sørøst. Daldraget utgjør det overordnede landskapsrommet, mens mindre 

terrengrygger deler dalen i mindre rom. Dalen snøres inn med tverrgående terrengrygger ved 

Volla og Helgeland. Mellom disse ryggene er det hovedsakelig flate elvesletter. Dalbunnen er 

videst på elvesletten nord for Roa, mellom Volla og Helgeland.  

 

4 Landskapsanalyse  
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Figur 4-1. I dalsidene ligger et sammenhengende jordbrukslandskap med 

gårdstun, randsone og dyrket mark. 

 

  

Figur 4-2. Viggadalen sett fra Lieker. Dalens 

U-form blir trangere mot sør. 

Figur 4-3. Den nordlige delen av dalen har en 

videre U-form. 

 

4.4 Vegetasjon 

Vegetasjonsmønsteret er definert som det mønsteret som avtegner seg der høy vegetasjon møter 

åpne arealer. Vegetasjonsstrukturen i området er hovedsakelig knyttet til rand- og kantsoner, og 

noen mindre skogholt i bratte partier som skille mellom dyrket mark. Åsene som avgrenser 

dalen er skogkledde på toppene. 

I influensområdet består vegetasjonsmønsteret av: 

 Delvis barskogkledde lier og toppen av åsene på hver side av dalen, men det er i hoved-

sak på østsiden at de største sammenhengende vegetasjonsområdene finnes. Gran er den 

dominerende arten, men med innslag av lauvskog langs bryn og på hogstområder. 

 Kantvegetasjonen langs Vigga. Vegetasjonen er visuelt lite tydelig mellom Roa og 

Volla, men er mer velutviklet og frodig mellom Volla og Dynna, og er her et sterkere 

visuelt element.  

 Randvegetasjon og kantsoner, samt noen mindre skogholt i bratte partier som i 

tilknytning til jordbrukslandskapet er karakteristisk for landskapsbildet på Hadeland.  

 Andre karakteristiske vegetasjonselementer er vegetasjon i forbindelse med gårdstun og 

bebyggelse. Her finner man ofte store edellauvtrær, enkeltstående i grupper eller alleer 

som utmerker seg i landskapet. Dette sees spesielt ved Dynna og Helgeland.  
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Figur 4-4. Delvis barskogkledde lier, rand-

vegetasjon og kantsoner, samt noen mindre 

skogholt i jordbrukslandskapet er karakter-

istisk for landskapsbilde på Hadeland. 

Figur 4-5. Allé ved Dynna utmerker seg i 

landskapet. 

 

4.5 Vann 

Vigga renner gjennom hele området, men vannspeilet ligger stort sett dypt og er skjult av 

kantsonevegetasjon. Vannstrengen er mest synlig sør for Roa sentrum, forøvrig der lokalveger 

krysser Vigga. I tillegg er Vigga rettet ut mellom Roa og Volla og en kortere strekning sør for 

Volla, noe som reduserer den visuelle betydningen av elveløpet. Mellom Solum og Dynna 

meandrerer Vigga i dalbunnen. Her sees elveløpet ved at vegetasjonen tegner elvas buktninger. 

Slyngende elveløp gir variasjon og er visuelt viktig for området.  

For øvrig finnes mindre sidebekker til Vigga, men disse er svært lite synlig i landskapet og har 

liten betydning for landskapets karakter. 

  

Figur 4-6. Vigga ved Roa sentrum. Vann-

speilet er stort sett skjult av tett vegetasjon. 

Figur 4-7. Vigga ved renseanlegget. Bredt 

vannspeil, men tett kantvegetasjon. 

 

4.6 Bebyggelse 

Følgende kategorier av bebyggelse finnes innenfor influensområdet: 

Hovedsakelig spredt bebyggelse i form av gårdsbebyggelse og enkelthus. Gårdstunene i lia på 

hver side av dalen utmerker seg med sin plassering i landskapet. Spesielt røde låver og hvite 

våningshus er karakteristisk, og er landskapsberikende elementer. 

Tettsted- og sentrumsbebyggelse vedblandede funksjoner ved Roa og Lunner. Bebyggelsen i 

tettstedet Lunner er lite synlig nede fra dalbunnen. 

Bebyggelsen i tilknytning til Sand har arkitektoniske kvaliteter som skaper særpreg og identitet.  

Boligbebyggelse består hovedsakelig av eneboliger fra ulike tidsepoker i tilknytning til Roa og 

Lunner. Ved Roa er boligbebyggelsen konsentrert i lia på vestsiden av dalen. Lunner ligger i lia 

på vestsiden av dalen.  

Noe nærings- og industriområder finnes inntil rv. 4 ved Volla. 
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Figur 4-8. Gårdstun utmerker seg ved sin 

plassering i landskapet. 

Figur 4-9. Bebyggelsen ved Roa strekker seg 

oppover lia mot jernbanelinjen. 

  

Figur 4-10. Eldre sentrumsbebyggelse (Sand).  Figur 4-11. Næringsbebyggelse ved Volla. 

 

4.7 Skala 

Med skala menes landskapets iboende dimensjoner. Landskapets skala kan deles inn skalaen 

som har med de store, overordnede landskapsformasjonene å gjøre (storskala landskap), og en 

mer lokal visuell oppdeling av landskapet som følge av mindre landformer (mellomskala 

landskap) og terrengformer/ vegetasjon/bebyggelse (småskala landskap). 

I prinsippet virker alle elementene som landskapet inneholder inn på landskapets skala. Det vil 

si at både vegetasjon, elver/vann og bebyggelse så vel som landform og terrengform har 

betydning for hva slags skala landskapet har.  

Den overordnede dalformen beskriver et storskala landskap, mens mindre terrengformasjoner 

og kulturlandskapet i bunnen av dalen og i dalsidene beskriver et småskala landskap. Land-

skapet har et storskala preg ved Dynna, mens det har et mellomskala preg i området Roa og 

Volla. Ved Volla og Holmen har landskapet et småskalapreg. 

  

Figur 4-12. Ved Volla har landskapet et 

småskala preg. 

Figur 4-13. Fra Myrstua og nordover har 

landskapet et storskala preg. 
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4.8 Andre elementer 

Rundkjøringa ved Roa er et landemerke, om enn ikke visuelt sterk. Ellers inngår ingen 

landemerker i influensområdet. 

Dagens rv. 4 er den sentrale ferdselsåren i dalbunnen, og vegen har en linjeføring og standard 

som stort sett er tilpasset landskapet, med unntak av rettstrekningen mellom Roa og Volla. Rv. 

35 og lokalvegene i dalsiden følger linjene i landskapet og er lite synlige.  

Gjøvikbanen ligger i lia på vestsiden av dalen, og er en viktig linje i landskapet. Jernbanen har 

en kurvatur som følger detaljene i terrenget og underordner seg landskapet på en god måte. 

En kraftlinje krysser på tvers av dalen ved idrettsplassen. I tillegg krysser en kraftlinje i nordøst-

sørvestlig retning gjennom dalen fra Dynna over Solum og Myrstua. Disse kraftlinjene virker 

visuelt forstyrrende, men har en forholdsvis underordnet plassering i landskapet. 

  

Figur 4-14. Rundkjøringa ved Roa er et 

landemerke. 

Figur 4-15. Dagens rv. 4 er den sentrale 

ferdselsåren i dalbunnen. 

 

4.9 Reiseopplevelse 

Reiseopplevelsen gjennom Viggadalen er variert og spennende. Dette kapittelet beskriver reise-

opplevelsen på den ca. 4 km lange strekningen av dagens veg mellom fjellskjæringa sør for Roa 

og Dynna. Dette er en svært avgrenset opplevelse sett i sammenheng med hele rv. 4 fra Nittedal 

til Gjøvik som er ca. 110 km. Strekningen vil passeres på ca. 6 minutter med en hastighet på 90 

km/t.  

 

4.9.1 Reiseopplevelse i retning Gjøvik  

Vegen beveger seg gjennom Viggadalen som har et varierende og tiltalende jordbrukslandskap 

med veksling mellom åpne og lukkede rom som gir en spennende reiseopplevelse.  

Ved starten av strekningen sør for Roa ligger dagens rv. 4 i en dyp tosidig fjellskjæring. To 

betongbruer ligger over fjellskjæringa. Den ene med en visuelt uheldig skrå linjeføring. Idet 

man har passert skjæringene åpnes landskapet og man får utsikt over jordbrukslandskapet 

nordover dalføret, og spesielt Sand gård er godt synlig på østsiden av vegen. Her ligger vegen 

høyt og det er en flott kontrast mellom den trange fjellskjæringa og det åpne og varierte 

landskapet i Viggadalen. Stedvis krattvegetasjon langs vegen begrenser imidlertid utsikten noe. 

Videre er det slak nedoverbakke til rundkjøringa ved Roa. Inn mot rundkjøringa senkes farten 

og man ser Lunner rådhus og sentrumsbebyggelsen på venstre side.  
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Figur 4-16. Sør for Roa. Utsikt mot nord. 

(Kilde: Googlestreetview). 

Figur 4-17. Rundkjøringa ved Roa.  

(Kilde: Googlestreetview). 
 

Det er god utsikt over den åpne og flate elvesletten nord for Roa. Fra rundkjøringa økes farten 

når en starter på rettstrekningen over elvesletten. Man ser det skarpt blå bygget ved idrettsbanen, 

men ellers er de nærmeste områdene på elvesletten monotone. Utsikt til spredte gårdstun i 

dalsidene på høyre side av vegen, og utsikten til bebyggelsen rundt tettstedet Lunner i dalsiden 

på venstre side, trekker opp reiseopplevelsen. 

  

Figur 4-18. God utsikt til den flate og åpne 

elvesletten nord for Roa. 

Figur 4-19. Spredte gårdstun i dalsiden på 

høyre side av vegen nord for Roa. 
 

Ved Volla kjører man inn i en 60-sone og farten senkes. Her svinger vegen mot vest, dalføret 

smales inn og nærområdene til vegen preges av utflytende næringsområde uten visuelle 

kvaliteter. Deretter passeres et parti med bebyggelse tett inntil vegen og begrenset utsikt.  

  

Figur 4-20. Næringsområdet ved Volla. Figur 4-21. Et tiltalende beiteområde til 

høyre. 

Nord for Volla kommer man ut på elvesletten igjen og landskapet åpnes og på nytt har man flott 

utsikt mot nord og vest. På høyre side av vegen ligger et tiltalende beiteområde, mens på venstre 

sees jordbrukslandskapet i dalsiden med kantsonene til Vigga i forgrunnen.  

Deretter kjører man på ny inn i et trangt parti med flere kurver der tett kantvegetasjon hindrer 

utsikt. Ved Holmen har landskapet en åpnere karakter selv om bebyggelsen ligger inntil vegen. 

Etter Holmen er det et vidt og åpent jordbrukslandskap med flott utsyn til store jorder og 

velholdte gårdstun beliggende på høyder i dalesiden ved Dynna.  
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Figur 4-22. Vidt utsyn nordover dalen ved 

Holmen.  

Figur 4-23. Et trangt parti med flere kurver 

og begrenset utsyn. 

 

Ved avslutning av parsellen smales landskapet inn igjen og vegen går tett inntil Vigga. Vann-

speilet kan skimtes av og til av de kjørende. En bjørkeallé langs en gårdsadkomst avslutter 

strekningen.  

  

Figur 4-24. Ved Dynna åpnes landskapet med 

godt utsikt til gårdstun og dyrket mark i 

dalsidene. 

Figur 4-25. Bjørkeallé langs en gårdsadkomst 

avslutter strekningen. 

 

4.9.2 Reiseopplevelse i retning Nittedal  

Beskrivelsen for reiseopplevelsen i retning Oslo blir motsatt av den som er beskrevet over. 

Høydepunktene for reiseopplevelsen for denne turen er: 

 Utsikten til jordbrukslandskapet ved Dynna. 

 Utsikten til jordbrukslandskapet og bebyggelse rundt Lunner på vestsiden av dalen. 

 Roa sentrum. 
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Figur 4-26. Starten av strekningen i nord med 

bjørkealleen til venstre. 

 

Figur 4-27. Utsikten til jordbrukslandskapet 

ved Dynna.  

  

Figur 4-28. Parti med lite utsikt og svinger 

ved Holmen. 

 

Figur 4-29. Bebyggelsen ved Volla ligger tett 

inntil vegen, og utsikten er begrenset. 

  

Figur 4-30. Næringsbebyggelsen ved Volla. 

 
Figur 4-31. Elvesletten mellom Volla og Roa. 

  

Figur 4-32. Roa sentrum med rundkjøringa til 

venstre og Lunner rådhus til høyre. 

Figur 4-33. Sør for rundkjøringa ved Roa 

stiger vegen opp mot fjellskjæringene ved 

slutten av strekningen. (Kilde: 

Googlestreetview). 
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Figur 4-34. Registreringer landskapsbilde. 
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5.1 Generelt 

Dette kapittelet inneholder verdivurdering av landskapsbilde innenfor influensområdet. 

Influensområdet er delt i fire delområder med enhetlig karakter. Delområdene er beskrevet og 

verdivurdert. Verdivurderingen er basert på kriterier for verdisetting (tabell 3-1)Tabell 3-1. 

Kriterier for verdivurdering av landskapsbilde fra H140. Landskapet innen influensområdet er 

vurdert etter kriteriet for spredtbygd i henhold til. H140.  

Samlet vurdering av verdisatt delområdet er vist i figur 5-17. 

 

5.2 LA1 Jordbrukslandskapet Roa–Holmen 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter jordbrukslandskapet mellom Holmen og Roa med unntak av elvesletten 

mellom Sand og Volla (LA3), samt Roa sentrum (LA2).  

Landskapet består i hovedsak av gårdstun, åpne, sammenhengende jordbruksareal på begge 

sider av dalen, spredt boligbebyggelse og randsoner ved bekker og eiendomsdeler.  

Mot øst danner den brattere lia en mer markert vegg i landskapsrommet, mens på vestsiden er 

lia slakere og landskapet har en åpnere karakter. I sør danner høyere skogkledde rygger 

avgrensingen av dalen, mens mot nord har dalen en videre form.  

I dalsidene er det et variert jordbrukslandskap. Spesielt ved foten av lia på østsiden er et bølgete 

jordbrukslandskap ispedd mindre gårdstun. Karakteristisk for området er at på toppen av lia sees 

enkelte bygninger i silhuett mot himmelen. Boligbebyggelsen ved Roa ligger i lia opp mot 

jernbanen i vest. Ved Volla og Holmen ligger noe boligbebyggelse inntil rv. 4. Det er spredt 

bebyggelse ellers i området.  

Dagens rv. 4 danner en viktig linje i landskapet. Sørøst for sentrum ligger eksisterende veg tungt 

og med høye fjellskjæringer. Videre går rv. 4 på østsiden av dalen utenom Roa sentrum. Mellom 

Volla og Holmen følger dagens rv. 4 terrenget langs østsiden av dalen, og veglinjen er godt 

tilpasset landskapet. 

Vigga renner gjennom delområdet, men elveløpet ligger dypt og er lite synlig. Vannspeilet sees 

best ved Roa og sørover, og enkelte steder som ved Volla der lokalveger krysser elveløpet.  

 

  

Figur 5-1. Jordbrukslandskapet ved foten av 

lia mellom Sandstad og Volla. 

Figur 5-2. Jordbrukslandskapet ved Volla i 

den bratte lia på østsiden av dalen. 

5 Verdianalyse 
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Figur 5-3. Boligbebyggelsen i lia ovenfor Roa 

sentrum.  

Figur 5-4. Jordbrukslandskapet ved Holmen.  

 

Verdi 

Denne typen jordbrukslandskap beliggende i dalsidene ispedd mindre boligområder og om-

kranset av felt med barskog langs toppen avhøydedragene 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. 

 

5.3 LA2 Roa sentrum 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter sentrumsbebyggelsen ved Roa i sørenden av dalrommet, avgrenset av rv. 4 

i øst og rv. 35 i nord og dalsidene i vest og sør. Delområdet preges av store bygningsvolumer, 

rundkjøring, parkeringsplasser og veger. Vegene ut fra rundkjøringa virker visuelt uryddige. 

Parkeringsplassene danner flater som er visuelt forstyrrende. Bygningene danner retning og 

struktur og innslag av grøntarealer bidrar til å dempe dette inntrykket noe. Sentrumsbebyggelsen 

ligger på flata i dalbunnen. Rundkjøringa nord for sentrum er et landemerke.  

Verdi 

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. 

 

  

Figur 5-5. Roa sentrum sett fra nord med 

Rådhuset til høyre i bildet. 

Figur 5-6. Delområdet preges av parkerings-

plasser og store bygningsvolumer. Grønt-

arealer bidrar til å dempe inntrykket noe.  
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Figur 5-7. Garveriet skaper særpreg og 

identitet. 

Figur 5-8. Vegarealer preger delområdet.  

 

5.4 LA3 Elvesletten Sand–Volla 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter elvesletten fra Roa sentrum i sør til Volla i nord, og avgrenses av liene på 

vestsiden og dagens rv. 4 i øst. Området består av en flat elveslette med hovedsakelig dyrket 

mark, men en fotballbane ligger midt på sletten. Vigga renner i dalbunnen gjennom midten av 

landskapsområdet. Elveløpet er på denne strekningen er rettet ut og randsonevegetasjonen stort 

sett fjernet. I nordenden ligger et næringsområde og renseanlegg. Næringsområdet har tildels 

utflytende og lite tiltalende arealer og bygningsmasse som i dag er eksponert mot rv. 4, men har 

området begrenset synlighet i dalrommet. Dagens rv. 4 har en stiv linjeføring over elvesletten.  

Verdi 

Inngrep på elvesletten som utretting av Vigga, lite randsonevegetasjon og dårlig linjeføring av 

eks. rv. 4 gjør elvesletten flat og monoton. I tillegg trekker utflytende og uryddige nærings-

arealer ned verdien. Delområdet framstår med visuelt reduserte kvaliteter, og har liten verdi. 

  

Figur 5-9. Elvesletten sett fra Lunner rådhus. Figur 5-10. Idrettspark/fotballbane ligger 

midt på elvesletten. 

  

Figur 5-11. Næringsarealer med utflytende 

flater inntil dagens rv. 4. 

Figur 5-12. Næringsarealer med visuelt rotete 

og er eksponert mot vegen.  
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5.5 LA4 Jordbrukslandskapet Lieker–Dynna–

Helgeland 

Beskrivelse 

Delområdet omfatter jordbrukslandskapet rundt Dynna i nordøst, til Helgeland, Flatla, Myrstua 

til Lieker på vestsiden av dalen. Rommet utgjøres av et sammenhengende og variert kulturland-

skap med mosaikk av dyrket mark, randsoner, gårdstun og veger. Mindre tverrgående terreng-

former snører dalen noe sammen med Holmen. Velholdte og tildels større gårdstun er godt 

synlig i liene. Forøvrig er bebyggelsen spredt og stort sett knyttet til dagens rv. 4. Vigga slynger 

seg gjennom dalbunnen og er her lite påvirket av inngrep. Vegetasjon er knyttet til kantsoner 

langs dyrket mark og eiendomsdeler og langs Vigga og er viktige romdannende elementer. 

Kant- og randsone vegetasjon går ofte langs eiendomsgrenser, langs lokal- og gårdsveger og 

langs bekker. Denne vegetasjonen bidrar til å dele opp i mindre rom på tvers av dalen. Ved 

Dynna er det lite randsonevegetasjon og jordene kan framstå som noe monoton. Et sammen-

hengende skogsområde ved Holmen danner en viktig vegg i landskapet. Utsikten til jordbruks-

landskapet i dalsidene er karakteristisk for området. Vigga med randsoner, Gjøvikbanen og rv. 4 

tegner viktige linjer i landskapet. Eksisterende rv. 4 følger dalbunnen, mens Gjøvikbanen følger 

terrenget i lia på vestsiden av dalen. Begge underordner seg landskapet. En kraftlinje krysser 

delområdet og virker visuelt forstyrrende.  

 

Verdi 

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 helhetlige og rike 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 5-13. Landskapet framstår som et 

helhetlig og rikt jordbrukslandskap, her ved 

Myrstua og Flatla. 

Figur 5-14. Sammenhengen mellom bølgende 

jorder og gårdstun plassert på høyder i dalen 

danner et tiltalende jordbrukslandskap.  

  

Figur 5-15. Vegetasjon knyttet til kantsoner 

og eiendomsdeler er viktige romdannende 

elementer. 

Figur 5-16. Jordbrukslandskapet ved Dynna 

sett mot nord.  
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Figur 5-17. Verdier landskapsbilde. 
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Omfang og konsekvens av de ulike alternativene er vurdert innenfor de verdisatte delområdene 

for å tydeliggjøre forskjellene mellom dem. Reiseopplevelse er vurdert for hvert delområde som 

berøres direkte av alternativene. Omfang og konsekvens vurderes for hele delområdet, men 

hovedfokus er på områder som blir direkte berørt og får nærføring av ny veg, samt områder der 

veganlegget vil bli godt synlig ifra. Det vil si at områder i dalbunnen og nedre del av dalsidene 

har hovedfokus. Enkelte konsekvenser for landskapsbilde er felles for alle alternativene, om enn 

av varierende omfang. Dette omfatter støyskjerming, vegutstyr, belysning og massedeponier. 

Den samlede vurderingen for hvert delområde/alternativ er oppsummert i tabell 6-1. 

 

6.1 Støyskjerming 

Detaljer rundt støyskjermingstiltak er ikke planlagt på dette plannivået, men alle alternativer 

medfører støyskjerming på flere steder. Dette gjelder i hovedsak ved passering av bebyggelsen 

ved Roa/Sand, Volla og Holmen. Det vil også måtte gjøres mer spredte tiltak ved enkeltstående 

gårdstun og hus. 

Valg av type tiltak, plassering og utforming vil ha betydning for uttrykket av det totale inngrepet 

i landskapet. Tiltak for støyskjerming kan få både positive og negative konsekvenser for 

tilpasning av vegen/inngrepet i landskapet og eksponering/synbarhet innenfor de definerte 

landskapsrommene. Dette gjelder både nærvirkning og fjernvirkning. 

Aktuelle støyskjermingstiltak vil være langsgående voller/skjermer på kortere eller lengre deler 

av strekningen. Valg av vegalternativ som beveger seg gjennom bebyggelsen ved Volla vil 

utløse særlige tilpasninger av støyskjermingstiltak.  

 

6.2 Vegutstyr 

Det forutsettes at skilt, rekkverk og annet vegutstyr får en normalt god standard, og ellers 

utformes og plasseres slik at det ikke oppstår unødig konflikt i forhold til synbarhet i land-

skapsbildet. Innføring av slikt utstyr vurderes som lite problematisk i denne sammenhengen og 

er tilnærmet uten betydning for valg av veglinje. 

 

6.3 Belysning 

Den nye vegen vil få gjennomgående belysning. Dette medfører en markant forskjell i land-

skapsbildet mellom situasjon om dagen og situasjon om natten (vintersituasjon). Etter mørkets 

frambrudd vil vegens betydning som dominerende element med visuell føring gjennom 

landskapet øke. Med bakgrunn i at landskapets er beskrevet som et bølgende, variert og 

sammenhengende kulturlandskap, vil sterkt fokus på belysning av veglinjen gjennom bunnen av 

dalen være negativt. Lyssetting av vegen har generelt negative konsekvenser for landskaps-

bildet, da synligheten av vegen øker markant og det rurale landskapet blir mer urbanisert. 

 

6.4 Massedeponier 

Detaljert beskrivelse av massedeponier er vanskelig før alternativ er valgt siden det er stor 

forskjell i massebalansen i de ulike alternativene. Det forusettes at overskuddsmasser kan 

deponeres på dyrket mark nord for Roa mellom Vigga og dagens rv. 4, og at området 

tilbakeføres til dyrket mark etter oppfylling, og at terrengets form ikke endres vesentlig. Da vil 

deponiområdet ha ubetydelig konsekvens for landskapsbilde.  

6 Omfang og konsekvenser 
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6.5 LA1 Jordbrukslandskapet Roa–Holmen 

6.5.1 Alternativ A6 

Delområde LA1 berøres direkte av A6 fra parsellstart i rundkjøringa på Roa til tunnelpåhugget 

ved Nerenga og mellom Flågenvegen og Holmen. 

Mellom rundkjøringa og tunnelpåhugget vil alternativet ligge omtrent i dagenes trasé på ca. 2 

meter høy fylling. Alternativet medfører at et gårdstun vil forsvinne, og veglinje går på tvers 

over dyrket mark før tunnelen. Rundt tunnelpåhugget vil det bli store inngrep som til en viss 

grad kan istandsettes. I tillegg vil ny rundkjøring på sletta vest for dagens rundkjøring medføre 

parallelle veger på begge sider av ny rv. 4 fram til tilkoblingen med eksisterende veg. Vigga 

krysses på nye bruer ved dagens rv. 4-kryssing. Elveløpet er her allerede berørt av inngrep, og 

det er forutsatt at gamle og nye inngrep i elveløpet istandsettes og tilpasses landskapet. Selve 

veglinjen ligger på elvesletten og inntil foten av lia og følger de store linjene i landskapet. 

Forutsatt god tilpassing av sideterreng kan veglinjen tilpasses. Vegens dimensjoner med fire felt 

sammen med parallelle veger på begge sider, rundkjøring og konstruksjoner vil til sammen være 

et visuelt dominerende element i dalen. Veganlegget vil være spesielt synlig fra boligbebyg-

gelsen 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. Det bygges ny gang- og sykkelveg, men det har mindre betydning for 

landskapsbildet.  

Ved nordre tunnelportal vil A6 medføre en del inngrep, men disse kan stort sett istandsettes. I 

dagsonen 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. A6 har en skrå og visuelt uheldig kryssing av dagens 

rv. 4 ved kommunegrensen. Her går ett par bygninger tapt.  

Veganlegget vil ikke dominere landskapsbildet, men det vil med sin plassering, store 

dimensjoner og skala bryte med det helhetlige jordbrukslandskapet mellom Roa og Holmen.  

Reiseopplevelsen vil på grunn av tunnelen bli redusert i forhold til reiseopplevelse fra dagens 

veg. Fra rundkjøringa ved Roa vil det være noe utsikt til jordbrukslandskapet nordover dalen. 

Nord for tunnelen vil ny veglinje ligge høyere i dalsiden sammenlignet med dagens rv. 4. 

Utsikten fra ny veg vil derfor bli noe bedre.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –). 
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Figur 6-1: Alternativ A6 og C4 legges på fylling på elvesletta nord for Roa før de går i tunnel. 

Bygninger like ved tunnelpåhugget må rives. 
 

 
Figur 6-2: A6 og A8 nord for tunnelen mot Holmen- Flågenvegen opp til høyre 
 

 
Figur 6-3: A6, A8 og C3 forbi Holmen. Dagens rv. 4 til venstre 



   
Omfang og konsekvenser 

51 

6.5.2 Alternativ A7 

Delområde LA1 berøres direkte av alternativ A7 fra parsellstart til Myrvang, gjennom omlagt 

rv. 35 på vestsiden av dalen nord for Roa sentrum og mellom renseanlegget og Myrstua. 

Alternativet tar av fra dagens rv. 4 ved fjellskjæringa sør for Roa sentrum. Videre ligger A7 i 

dalsiden og krysser dagens rv. 4 nord for idrettsbanen. Alternativet ligger på delvis fylling og 

skjæring i dalsiden ovenfor Sand før den går ut på ca. 5-6 meter høy fylling på elvesletten. 

Fyllingene reduseres gradvis før den krysser dagens rv. 4. Vegen vil ligge høyt i dalsiden og 

være eksponert mot større områder sammenlignet med A6. Veglinjen går tvers gjennom 

jordbrukslandskapet i lia og deler dette på en visuelt uheldig måte, som ikke kan avbøtes. A7 

har i tillegg en stiv linjeføring med korte kurver og lange rettlinjer ovenfor Sand som gir 

alternativet en dårlig tilpassing til landskapet. Alternativet medfører i tillegg nærføring til 

gårdsmiljøet ved Sand.  

Kryssområdet som ligger rett sør for idrettsbanen vil med av- og påkjøringsramper, bru og 

rundkjøringer medføre store inngrep i jordbrukslandskapet. Sør for kryssområdet vil dagens 

rv. 4 legges på østsiden og parallelt med ny veg, noe som medfører en bred vegkorridor. 

Veganlegget med konstruksjoner, ramper, lokalveger og ny rv. 4, vil bli visuelt dominerende i 

landskapet. Dagens rv. 4 mellom fjellskjæringa og rundkjøringa ved Roa vil bli fjernet, og 

arealet kan tilbakeføres til dyrket mark. Dette vil være positivt for landskapsbildet ved Roa. 

Ved Volla legges A7 gjennom et skogsområde på vestsiden av dagens veg og krysser Vigga rett 

ved renseanlegget. Her vil alternativet ligge lavt dalen på baksiden av bebyggelsen og ha en god 

tilpassing til landskapet. Nord for renseanlegget ligger vegen i skjæring og deretter fylling gjen-

nom det åpne jordbrukslandskapet. Alternativet har en visuelt dårlig tilpassing til jordbruks-

landskapet på denne strekningen. I tillegg har A7 en stiv linjeføring som gir en dårlig for-

ankring, og vegen vil være godt synlig i det åpne landskapet. Veglinjens dimensjon vil ikke 

være tilpasset landskapets dimensjoner. Mellom renseanlegget og fv. 17 vil omlagt atkomstveg 

til renseanlegget ligge parallelt med ny veg, og gi en ekstra bred vegkorridor. Fv. 17 legges over 

alternativet på ei overgangsbru. Forutsatt at brua gis en god utforming vil den kunne være et 

positivt element i vegeanlegget.  

Inngrepene kan bare delvis istandsettes ved der det er fyllinger og jordkjæringer kan slakes 

terrenget ut og revegeteres. Fjellskjæringer vil framstå som varige sår. 

Omlagt ny rv. 35 ligger på inntil ca. 20 m høy, tosidig fylling på vestsiden av dalen, og vil bli 

betydelig mer synlig i landskapet sammenlignet med dagens rv. 35. Forutsatt at fyllingene 

formes og revegeteres vil disse på sikt kunne tilpasses landskapet. Veglinjens plasseringen vil 

imidlertid være eksponert i dalsiden. Dagens rv. 35 vil bli fjernet og traseen istandsatt, noe som 

er positivt for landskapsbildet.  

Reiseopplevelsen vil være god da A7 stort sett ligger høyt i landskapet og går på høy fylling 

over dalbunnen. Ved Roa vil det være god utsikt mot jordbrukslandskapet på vestsiden av dalen. 

Utsikten vil være begrenset av vegetasjon ved Volla, men sør for renseanlegget ligger vegen 

høyt og det vil være fin utsikt mot jordbrukslandskapet nordover. Ny rv. 35 vil ligge høyt, og 

det vil være utsikt nordover dalen. Reiseopplevelsen vil bli bedre enn fra dagens rv. 35, og 

vurderes som god.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir stor negativ (– – –). 
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Figur 6-4: A7 sett rett nordover fra brua for fylkesvegen til Nordre Oppdalen  

 

 
Figur 6-5: Alternativ A7 ved Myrstua. Fv. 17 krysser over alternativet på bru 

 

6.5.3 Alternativ A8 

Delområde LA1 berøres direkte av A8 fra parsellstart til tunnelpåhugget ved Nerenga og 

mellom Flågenvegen og Holmen. I tillegg berøres delområdet av ny rv. 35 på vestsiden av 

dalen. 

A8 er sammenfallende med A7 fram til ca. profil 2000 med et tilnærmet likt kryss, se beskriv-

else for A7. Deretter er alternativet sammenfallende med A6 fram til parsellslutt, se dette. Ny 

rv. 35 sammenfallende med vurderingene for A7.  

Omfanget vurderes samlet sett som middels negativt. 
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 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir middels negativ (– –). 

 

 

Figur 6-6: Alt. A8 og C5 med toplanskryss og tunnelpåhugg like nord for Roa 

 

6.5.4 Alternativ C3 

Delområdet LA1 berøres direkte av alternativ C3 fra parsellstart til Holmen, og omlagt rv. 35 på 

vestsiden av dalen nord for Roa sentrum. 

C3 er sammenfallende med A7 fram til profil 2000, se beskrivelsen av A7. Deretter går C3 i 

dagsone øst for dagens rv. 4 fram til kommunegrensa. Fra Flågenvegen er alternativet 

sammenfallende med A6, se beskrivelse av dette. 

Dagsonen forbi Volla medfører at en rekke bygninger av ulik type må rives. Alternativet vil 

endre landskapets karakter fra småskala boligbebyggelse og dyrket mark til en bred vegkorridor. 

Spesielt parallellføringen med dagens rv. 4 medfører at korridoren blir ekstra bred. Selv om det 

står igjen et areal mellom ny og gammel veg med muligheter til å beholde et grønt belte vil ikke 

dette være nok til å dempe inntrykket av vegene. Veganlegget får en skala som ikke er tilpasset 

det småskala landskapet og vegene vil være visuelt dominerende i dalrommet. Selv om linje-

føringen følger linjene i dalen veier dette ikke opp for vegens dimensjoner. C3 vil være tildels 

synlig fra sør og fra vestsiden av dalen.  

For omlagt rv. 35 er beskrivelse og vurderinger som for alternativ A7. 

Reiseopplevelsen vil være god da C3 og omlagt rv. 35 ligger høyt i dalsidene.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir stor negativ (– – –). 
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Figur 6-7: C3 gjennom Volla. En rekke hus må rives 

 

6.5.5 Alternativ C4 

Delområde LA1 berøres direkte av alternativet fra parsellstart i rundkjøringa til tunnelpåhugget. 

På denne delen er alternativet identisk med A6, se dette. Deretter går C4 i en ca. 2 km lang 

tunnel fram til kommunegrensen ved Holmen, og berører således ikke delområdet ytterligere.  

Omfanget som lite negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten negativ (–). 

 

6.5.6 Alternativ C5 

Delområde LA1 berøres direkte av alternativet fra parsellstart i rundkjøringa til tunnelpåhugget. 

Her er alternativet identisk med A8, se dette. I tillegg berøres delområdet av omlagt rv. 35 på 

vestsiden av dalen nord for Roa sentrum, se vurderinger for rv. 35 under A7. 

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 

 

 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –). 

 

6.6 LA2 Roa sentrum 

6.6.1 Alternativ A6 og C4 

Delområde LA2 tangeres av alternativene ved rundkjøringa ved Roa, forøvrig berøres ikke 

delområdet. Ny veg vil imidlertid ha nærvirkning og vil være godt synlig fra Roa sentrum og 

spesielt fra bebyggelsen som ligger nærmest, blant annet Lunner rådhus. Ny rundkjøring ute på 
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elvesletten vil sammen med bred vegkorridor med lokalveger på begge sider av ny rv. 4 være 

visuelt dominerende og prege utsikten fra sentrum på en negativ måte.  

Omfanget vurderes som middels til stort negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir middels negativ (– –). 

 

6.6.2 Alternativ A7 

Delområde LA2 berøres ikke direkte av alternative A7 eller omlagt rv. 35. 

A7 vil ligge midt i dalsiden øst for Roa sentrum og vil være eksponert mot delområdet. 

Eksisterende vegetasjon skjermer stedvis for synligheten av A7, men ikke tilstrekkelig for 

visuelt å redusere synligheten til delområdet. Deler av kryssområdet vil også være synlig fra 

Roa sentrum, og da særlig den vestligste rundkjøring og rampene i krysset. Dette vil virke 

visuelt forstyrrende sett fra sentrum. Sammenlignet med alternativ A6 gir A7 mindre nærføring 

til sentrum, og er dermed noe bedre landskapsmessig for dette delområdet. I tillegg er A7 godt 

synlig i der den krysser elvesletten sør for Volla. Her sees alternativet fra større avstand, men 

A7 vil være godt synlig fra Roa sentrum. Det er visuelt positivt at dagens rv. 4 mellom fjell-

skjæringa og rundkjøringa fjernes og at arealet kan tilbakeføres til landbruk.  

Omlagt rv. 35 vil krysse elvesletten nord for Roa sentrum og tilknyttes kryssområdet nord for 

Sandstad gård. Rv. 35 vil ligge på ca. 3 meter høy fylling på vestsiden av elvesletten for deretter 

å ligge omtrent på terreng fram til kryssområdet. Sett fra sentrum og vil vegen med 

kryssområdet danne en visuell barriere på elvesletten.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 

 

 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir middels negativ (– –). 

 

 

 

Figur 6-8: Kryssområde for A7 sett fra vest 
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6.6.3 Alternativ A8 og C5 

Delområde LA2 berøres ikke direkte av alternativ A8 og C5 med omlagt rv. 35, og vil være som 

beskrevet for A7 fram til Nerenga der disse alternativene bøyer mot øst og går inn i tunnel. 

Sammenlignet med alternativ A6 og A7 gir A8 mindre nærføring til og synlighet fra Roa 

sentrum, og er dermed noe bedre landskapsmessig for dette delområdet. Omlagt rv. 35 vil være 

som beskrevet under alternativ A7.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –). 

 

6.6.4 Alternativ C3 

Delområde LA2 berøres ikke direkte av alternativet C3 eller omlagt rv. 35. C3 er 

sammenfallende med A7 fram til Engeli, se beskrivelse for A7. Fra Engeli fortsetter C3 i dagen 

på østsiden av dalen fram mot Volla. C3 vil være synlig fra sentrum fram mot Volla, men her 

ligger vegen inntil foten av lisiden og har forankring i landskapet. Sammenlignet med alternativ 

A7 har C3 en landskapsmessig bedre plassering. Omlagt rv. 35 vil være som beskrevet under 

alternativ A7.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –). 

 

 

Figur 6-9: C3 sett fra øst mot Roa 

 

6.7 LA3 Elvesletten Sand–Volla 

6.7.1 Alternativ A6 og C4 

Delområde LA3 berøres direkte av alternativene mellom rundkjøringa og idrettsbanen. A6 og 

C4 ligger på 2–3 meter høy fylling over elvesletten. Vegen ligger høyt, men følger dalsiden og 

har forankring i landskapet. Kryssområdet for A6 og C4 medfører parallelle lokalveger og en ny 
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rundkjøring, og dette vil bli visuelt dominerende elementer i landskapet. Den delen av elve-

sletten som blir berør endrer karakter fra jordbrukslandskap til motorveglandskap.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–). 

 

6.7.2 Alternativ A7 

Delområdet berøres direkte av alternativet mellom idrettsbanen og renseanlegget og gjennom 

omlagt rv. 35. A7 ligger på fylling over dyrket mark og deretter gjennom skogsområdet bak 

Felleskjøpet. Fra kryssområdet vil lokalvegen legges om og gå parallelt med ny rv. 4, og danne 

en bred og dominerende vegkorridor. A7 går på tvers av elvesletten og har dårlig forankring i 

landskapet. Skogspartiet ved Volla demper synligheten noe, men ikke nok til å skjule selve 

kryssingen av elvesletten.  

Omlagt rv. 35 vil krysse elvesletten nord for Roa sentrum og tilknyttes kryssområdet nord for 

Sandberg gård. Rv. 35 vil ligge på ca. 3 meter høy fylling på vestsiden av elvesletten for deretter 

å være omtrent på terreng fram til kryssområdet. Rv. 35 kobles til kryssområdet med en ekstra 

rundkjøring plassert ute på elvesletten. Kryssområdet på elvesletten med rundkjøringer, gang- 

og sykkelveg bru og parallelle veger, endrer landskapets karakter fra jordbruks- til veglandskap. 

Vegen med kryssområdet store inngrep på elvesletten som i liten grad kan avbøtes, og 

veganlegget vil danne en visuell barriere på elvesletten.  

Omfanget vurderes som stort negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –). 

 

6.7.3 Alternativ A8 og C5 

Delområde LA3 berøres ikke direkte av alternativene, men kryssområdet tangerer elvesletten. 

Omlagt rv. 35 med kryssområdet berører delområdet direkte. 

Alternativene følger dalsiden og er forankret i landskapet, men selve kryssområdet vil være 

utgjøre stedvis dominerende element mot elvesletten. De er synlig fra dagens rv. 4 som vil 

opprettholdes som lokalveg. Omlagt rv. 35 vil være som beskrevet under alternativ A7. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–). 

 

6.7.4 Alternativ C3 

Delområde LA3 berøres ikke direkte, men C3 ligger inntil delområde mellom idrettsbanen og 

Volla.  

C3 er sammenfallende med A7 fram til krysset, se beskrivelsen av A7. Deretter går C3 i 

dagsone øst for dagens rv. 4.  
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Veganlegget vil få en skala som ikke er tilpasset det småskala landskapet, og vil være visuelt 

dominerende i dalrommet. Selv om linjeføringen følger linjene i dalen veier dette ikke opp for 

vegens dimensjoner. Omlagt rv. 35 vil være som beskrevet under alternativ A7. 

Omfanget vurderes som middels negativ. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–). 

 

6.8 LA4 Jordbrukslandskapet Lieker–Helgeland–

Dynna 

6.8.1 Alternativ A6, A8 og C3 

Delområde LA4 berøres direkte av alternativene fra Holmen til parsellslutt. 

Alternativene ligger på 6–7 m høy fylling gjennom jordbrukslandskapet. Dette gir en dårlig 

forankring i landskapet og preger landskapsbildet negativt. Veglinjen krysser Vigga i en skrå 

vinkel noe som medfører at noe av kantsonevegetasjonen går tapt. Veglinjen ligger høyt og vil 

være godt synlig fra dagens rv. 4 og fra gårdstunene som ligger på høyder i dalsidene. Imidlertid 

har landskapet i dette delområdet en mer storskala karakter og veglinjen kan til en viss grad 

tilpasses. 

Reiseopplevelsen vil være bedre enn dagens da veglinjen ligger høyere i dalsiden. Spesielt 

utsikten mot nord blir bedre. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir middels negativ (– –). 

 

 

Figur 6-10: A6, A8 og C3 krysser dagens rv. 4 ved Holmen, er lagt videre på dyrket jord mot 

Gran grense 
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6.8.2 Alternativ A7 

Delområde LA4 berøres av A7 på vestsiden av dalen mellom Myrstua og Helgeland. Veglinjen 

medfører at det helhetlige jordbrukslandskapet deles. Vest for Holmen ligger vegelinjen tungt i 

terrenget og vil medføre inntil 8–10 meter høye tosidige skjæringer, og har en dårlig tilpassing 

til landskapet. På denne strekningen vil veglinjen framstå som et "kutt" i dalsiden. Vegens skala 

vil ikke være tilpasset landskapets dimensjoner  

Fra kryssing av dagens løp for Vigga vil A7 ligge på en inntil 8–9 meter høy fylling gjennom 

jordbrukslandskapet. Alternativet deler landskapet og preger jordbrukslandskapet visuelt 

negativt. A7 ligger inntil foten av dalsiden og har her en bedre forankring i landskapet sammen-

lignet med A6. Vegen vil ligge høyt i terrenget, og vil være godt synlig fra dagens rv. 4 og fra 

gårdstunene som ligger på høyder i dalsidene. Landskapet innenfor delområdet har en storskala 

karakter og ny veg kan til en viss grad tilpasses. A7 vil medføre at Vigga må legges om på en 

ca. 400 meter lang strekning. Forutsatt at dette gjøres på en landskapsmessig god måte ved at 

terrenget formes og ny kantsonevegetasjon etableres, vil dette inngrepet kunne tilpasses 

landskapet.  

Reiseopplevelsen vil være bedre enn dagens da veglinjen ligge høyere i dalsiden. Spesielt 

utsikten mot nord blir bedre. Strekningen med fjellskjæring vil imidlertid ha redusert 

reiseopplevelse.  

Omfanget vurderes som stort negativ. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –). 

 

 

Figur 6-11: A7 i vekselvis skjæring og fylling nordover mot Gran grense kommunegrense. 

Bygning i forgrunnen må rives 

 

6.8.3 Alternativ C4 og C5 

Delområde LA4 berøres direkte av alternativene fra nordre tunnelpåhugg og fram til parsellslutt.  

Inngrepene ved tunnelpåhuggsområdet vil kunne tilpasses og istandsettes. Videre vil alternativ-

ene ligge på en inntil 8 meter høy fylling gjennom jordbrukslandskapet. Veglinjen krysser på 

tvers av dalføret og har en dårlig forankring i landskapet. Veglinjen vil danne en visuell barriere 
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i dalbunnen. Alternativene medfører at dagens rv. 4 og Vigga må legges om. Omleggingen av 

Vigga kan tilpasses landskapet forutsatt at inngrepene formes og revegeteres. Omleggingen av 

dagens rv. 4 har en skrå vinkel som medfører en visuelt uheldig kurvatur, og vil virke forstyr-

rende på landskapsbildet. Selv om landskapet innenfor delområdet har en stor skala som gjør at 

veglinjen kan tilpasses veier dette ikke opp for dårlig forankring og visuelt barrierevirkning.  

Reiseopplevelsen for dette delområdet vil isolert sett være noe bedre enn dagens da veglinjen 

ligger litt høyere i dalsiden. Lang tunnel er imidlertid negativt for reiseopplevelsen, se 

vurderingene under LA1. 

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir middels til stor negativ (– –/– – –). 

 

Figur 6-12: C4 og C5 ved nordre tunnelportal sett sørover fra Dynna. Alternativene legges over 

dagens rv. 4 på bru  

 

6.9 Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og skal beskrive hvordan forholdene vil utvikle 

seg på og langs eksisterende veg dersom prosjektet ikke blir gjennomført. Landskapsbildet vil 

stort sett ikke endres, men kan bli påvirket av gjengroing som kan redusere utsikt og gi et mer 

lukket landskapsbilde. 
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6.10 Oppsummering av konsekvenser for 

alternativer 

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.  

 

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde. Alt. 0 har er rangert best (nr. 1) 

Delområde Verdi 

Alt. A6 Alt. A7 Alt. A8 Alt. C3 Alt. C4 Alt. C5 

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang 
Konsek-

vens 
Omfang 

Konse-
kvens 

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

LA1. Jord-
brukslandskapet 
Roa–Holmen  

M 
Lite til 

middels 
neg. 

– /– – 
Stort 
neg. 

– – – 
Middels 

neg. 
– – 

Stort 
neg. 

– – – 
Lite 
neg. 

– 
Middels 

neg. 
–/– – 

LA2. Roa 
sentrum 

M/L 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 

neg. 
–/– – 

Middels 
neg. 

–/– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– – 
Middels 

neg. 
–/– – 

LA3. Elvesletten 
Sand–Volla 

L 
Middels 

neg. 
– 

Stort 
neg. 

–/– – 
Middels 

neg. 
– 

Middels 
neg. 

– 
Middels 

neg. 
– 

Middels 
neg. 

– 

LA4. Jordbruks- 
landskapet 
Holmen–Dynna 

M/S 
Middels 

neg. 
– – 

Stort 
neg. 

– – – 
Middels 

neg. 
– – 

Middels 
neg. 

– – 
Middels 
til stort 
neg. 

– –/  
– – – 

Middels 
til stort 
neg. 

– –/  
– – – 

Samlet konsekvens – – – – – – – – –/– – – –/– – –/– – 

Rang 4 7 5 6 2 3 

 

6.10.1 Alternativ A6 

A6 rangeres som nummer fire av alternativene. Vegens dimensjoner med fire felt sammen med 

parallelle veger på begge sider, 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.  

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.  

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. 

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.  

Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –). 

 

6.10.2 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, parallelle lokalveger, 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 Hol-

men 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 helhet-

lige landskapet i dalsiden. Veglinjen vil ha en eksponert plassering i dalsiden både ved Roa og 
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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 (– – –). 

 

6.10.3 Alternativ A8 

A8 rangeres som nummer fem av alternativene. De største negative konfliktene 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.  

Reiseopplevelsen vil samlet sett bli dårligere grunnet tunnel.  

Konsekvens: middels negativ konsekvens (– –). 

 

6.10.4 Alternativ C3 

C3 vurderes å ha de nest største negative konsekvensene for landskapsbilde. De negative kon-

sekensene 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 

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 (– –/– – –). 

 

6.10.5 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 (–/– –). 

 

6.10.6 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 jordbruks-

landskapet og har en dimensjon som er dårlig tilpasset landskapets skala. I tillegg medfører 
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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 (–/– –). 

 

6.10.7 Oppsummering 

C5 og C4 har begge liten til middels negativ konsekvens og rangeres som de beste alternativene 

for landskapsbilde. 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. C4 vurderes som det beste alternativet, og C5 som det nest beste. 

Kjøreopplevelsen 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.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er:  

1. Alt. 0 

2. Alt. C4 

3. Alt. C5 

4. Alt. A6 

5. Alt. A8 

6. Alt. C3 

7. Alt. A7 

 

6.11 Konsekvenser i anleggsperioden 

I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av ny veg med tilhørende 

konstruksjoner, kryssområder, lokalveger, omlegging av driftsveger og eventuell omlegging av 

Vigga. I perioder vil dette gi inngrep som vil framstå som store sår i landskapet som vil ha 

betydelig nærvirkning for berørte områder. I tillegg vil inngrepene ha betydelig fjernvirkning 

med synlighet fra dalsidene. Dette vil imidlertid variere gjennom utbyggingen, og er for en 

kortere periode.  
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7.1.1 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. Dette vil videre kunne gi bedre muligheter for sentrumsutvikling av Roa, da dagens 

veg utgjør en sterk barriere.  

 

7.1.2 Omlagt rv. 35 

Gjennom skogen bør fyllingene på sørsiden av ny veg slakes ut og arealet fylles opp for å gi en 

bedre forankring i dalsiden. Fyllingene på begge sider av vegen formes og tilpasses eksisterende 

terreng, samt revegeteres for på sikt å dempe synligheten av tiltaket.  

Over dyrket mark på elvesletta bør fyllinger slakes ut til 1:8 for å begrense reduksjon av dyrket 

areal.  

Kryssområdet med rundkjøringer terrengformes og beplantes for å forankre veganlegget i 

landskapet på elvesletten.  

 

7.1.3 Alternativ A7 

Profil 1100–1900 og 3300–4000. En oppmyking av linjeføringen med lengre kurver og kortere 

rettstrekninger vil være en bedring for dette alternativet. 

Profil 1700–2400. Kryssområdet parallellforskyves mellom 40–50 meter mot nordvest. Kan 

redusere inngrepet i lia på østsiden. 

Overgangsbru for fv. 17 i profil 3300 kan bygges som trebru.  

Ved å flyttes driftsundergang for Møllevegen (profil 3800) ca. 20 m mot sør vil 

terrenginngrepene på vestsiden av ny veg reduseres.  

 

7.1.4 Alternativ C3 

Ved Flågenvegen (profil 3300–3400) skjærer alternativet gjennom en tverrgående terrengrygg. 

Terrenget bør avrundes og formes slik at det ser ut som om veglinjen passerer mellom to åser.  

 

7 Avbøtende tiltak 
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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. Kantsonevegetasjon bør etableres så raskt som 

mulig.  

 

8 Oppfølgende under-

søkelser 
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