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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 (KU) 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 nærmiljø 

og friluftsliv og vurderer konsekvensene av de ulike vegalternativene.  

Hos Statens vegvesen Region øst er Anne Brit Moen prosjektleder og Ole Kristian Haug / 

Ane Fyksen planprosessledere.  

Til å gjennomføre utredningen har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS. Arbeidet ble 

utført i perioden mars 2011 – februar 2012. 

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært naturforvalter Vegard Meland. Han har også 

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 nærmiljø og friluftsliv. Delområder er definert, avgrenset og 

verdivurdert. 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. 

 

0.4 Dagens situasjon og verdier 

Ny rv. 4 planlegges i Viggadalen nord i Lunner kommune. En liten del av planen berører også 

Gran kommune. Dagens rv. 4 er en stor miljøbelastning for nærliggende boliger og 

nærmiljøområder. Det er ikke et eget tilbud for myke trafikanter på rv. 4.  

Innenfor influensområdet er den største tettheten av boliger på Roa. Hele området er imidlertid 

preget av spredt boligbebyggelse, også langs dagens rv. 4. Innenfor influensområdet er det 

avgrenset sju delområder, se tabell 0-1. 

 

Tabell 0-1: Verdisatte delområder 

Nr. /nav Beskrivelse Verdi 

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

Stor 

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

Middels 

3. Idretts-
banen 

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

Middels 

4. Volla/ 
Råstad 

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

Liten til 
middels 

5. Kjørven/ 
Myrstua 

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

Middels 

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

Liten 

7. Rest-
arealer 

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

Liten 

 

0.5 Konsekvenser 

0.5.1 Alternativ A6 

Alternativ A6 starter i rundkjøringa på Roa. Det gir ingen direkte endringer for Roa som tett-

sted. Alternativet har to kryssinger av Vigga, men det er i områder med små eller ingen frilufts-

interesser. Tunnelføringen medfører en positiv konsekvens for miljøer langs dagens rv. 4 og 

myke trafikanter siden det meste av trafikken på dagens veg forsvinner. Ny gang- og sykkelveg 

mellom Roa og Volla vil i tillegg gi langt bedre tilbud til gående og syklende. Gang- og 
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sykkelveg gir også trygg atkomst til idrettsanlegget. Forbi Volla gir alternativet en god 

forbedring siden dagens rv. 4 er en belastning for dette nærmiljøet. Forbi Holmen vil ny veg bli 

liggende lenger fra de fleste boliger enn dagens riksveg. Den gir imidlertid et nytt inngrep, og 

det blir to parallelle veger her.  

Konsekvens: liten positiv 

 

0.5.2 Alternativ A7 

Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 500 

meter sør for rundkjøringa på Roa. Dagens riksveg fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. 

Kontakten mellom Roa og det gamle sentrum ved Sand gjenopprettes, noe som bedømmes å 

være positivt for Roa som nærmiljø. Flytting av rv. 35 gir også mulighet vil videre sentrums-

utvikling nordover. For boliger i Frøysli vil ny rv. 4 komme noe nærmere enn dagens veg, men 

støyskjermer vil begrense negative effekter av støy. 

Alternativet legges på skrå over dalen og krysser Vigga ved renseanlegget. For deler av 

bebyggelsen ved Volla vil det visuelle miljøet endres, men miljøbelastningene for Volla vil 

totalt sett reduseres siden trafikken legges utenom dette nærmiljøet, og det bygges gang- og 

sykkelveg mellom Roa og Volla. For en del av bebyggelsen i Kjørven–Myrstuen vil alternativet 

bli godt synlig, og en del boliger må støyskjermes. Et sted mellom fem og sju boliger innløses.  

Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400 til 500 m. Her er elva variert med en 

fin kantvegetasjon. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, men kantvegetasjon og dyrket 

jord gjør elva lite tilgjengelig. For boliger som ligger ved rv. 4 på Holmen er alternativet samlet 

sett positivt siden trafikken vil avta kraftig. 

Som beskrevet for A6 vil trafikken på dagens rv. 4 avta, og forholdene for myke trafikanter 

bedres betraktelig.  

Konsekvens: liten positiv 

 

0.5.3 Alternativ A8 

Alternativ A8 er identisk med A7 forbi Roa. Det gir dermed en positiv avlastning på Roa. 

Kryssplasseringen blir tilsvarende som for A7. Videre i tunnel fram til Flågenvegen gir en 

positiv konsekvens for nærmiljøet Volla siden det blir en stor reduksjon i trafikk på dagens veg. 

Nærmiljøet Holmen vil som for A6 bli negativt påvirket av ny veg. Samlet sett vil forholdene 

for myke trafikanter bedres på hele strekningen siden det bygges gang- og sykkelveg mellom 

Roa og Volla, og trafikken på dagens veg avtar. Alternativet medfører innløsning av mellom 

fem og åtte boliger. 

Konsekvens: liten til middels positiv 

 

0.5.4 Alternativ C3 

Alternativet starter som A7 og A8, og har som disse et toplanskryss på dyrket jord nord for Roa. 

Dette gir en positiv effekt for Roa sentrum. Videre er alternativet lagt parallelt med dagens rv. 4. 

Dette gir store inngrep i nærmiljøet Volla med foreslått innløsning av flere boliger. Mellom ti og 

femten boliger vil måtte innløses. Støybelastningen i dette området vil også øke. Videre forbi 

Flågenvegen er alternativet identisk med A8 og A6, noe som gir negative inngrep ved Holmen, 

bl.a. med innløsning av en bolig her. Som for alle alternativer har dette også en positiv effekt 

knyttet til ny gang- og sykkelveg og trafikkreduksjon på dagens rv. 4.  

Konsekvens: liten til middels negativ 

0.5.5 Alternativ C4 

Dette alternativet starter som A6 i rundkjøringa på Roa, og gir dermed ikke den samme mulig-

heten for positiv avlastning av Roa som alternativene som starter lenger sør. Etter kryssing av 



   
Sammendrag 

9 

Vigga og føring langs dagens rv. 4 til Nerenga legges alternativet i lang tunnel fram til Gran 

grense. Dette vil bidra til at negative miljøvirkninger på dagens riksveg mellom Roa og Holmen 

avtar. Støybelastning avtar, og det blir mulig å utvikle nærmiljøene positivt. Gang- og 

sykkelveg mellom Roa og Volla er med å bedre forholdene for myke trafikanter. Etter 

tunnelføringen må Vigga legges litt om før elva krysses på bru. Dette området har ingen 

spesielle verdier for friluftslivet. Alternativet medfører innløsning av to til tre boliger. 

Konsekvens: liten til middels positiv 

 

0.5.6 Alternativ C5 

Som for A7, A8 og C3 vil dette alternativet være positivt siden det gir mulighet for positiv 

sentrumsutvikling på Roa. Videre har alternativet lang tunnelføring som C4, noe som er positivt 

for alle miljøer langs dagens rv. 4 på denne strekningen. Alternativet medfører innløsning av to 

til fire boliger. 

Konsekvens: middels positiv 

 

0.5.7 Oppsummering 

Med unntak av C3 har alle alternativer positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Dagens 

rv. 4 har stor trafikk, og den er en belastning for nærmiljøer langs vegen. Det er dårlig/ingen 

tilrettelegging for myke trafikanter. Alternativene fører til at trafikken på dagens veg avtar, og 

det gir mulighet for en positiv utvikling av nærmiljøene. Tunnelføringene er i så måte best, men 

det er liten forskjell på lang og kort tunnel siden det er små verdier knyttet til dette temaet mel-

lom Flågenvegen og Holmen. A7 kommer også positivt ut til tross for at det ikke har tunnel. 

Dette begrunnes med at de områder som berøres har begrensede verdier for dette temaet, 

samtidig som nærmiljøer langs dagens veg får en betydelig bedring siden trafikken avtar her. 

Alle alternativer har flere planskilte krysningsmuligheter i form av kulverter og bruer, noe som 

opprettholder mulighetene for å krysse dalen øst-vest selv om ny firefeltsveg blir en større 

barriere enn dagens veg.   

For dette temaet er parsellstart sør for rundkjøringa den beste løsningen. Dette medfører at 

dagens rv. 4 kan fjernes ved Sand, og det gir mulighet for en positiv sentrumsutvikling her. 

Alternativ C3 er det eneste alternativet som har negative konsekvenser. Det legges mer eller 

mindre parallelt med dagens rv. 4, og vil dermed øke miljøbelastningen for nærmiljøer langs 

dagens rv. 4. Dette alternativet vil imidlertid konsentrere inngrepet i dalen, og gir i så måte 

ingen ny situasjon.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er: 

Nr. 1 alternativ C5 

Nr. 2 alternativ A8 

Nr. 3 alternativ C4 

Nr. 4 alternativ A6 

Nr. 5 alternativ A7 

Nr. 6 alternativ 0 

Nr. 7 alternativ C3 

 

0.5.8 Konsekvenser i anleggsperioden 

Konsekvenser i anleggsfasen er knyttet til støy, støv, forstyrrelse og midlertidige 

stengninger/omlegginger av ferdselsårer. Det må derfor settes krav til entreprenør når det 

gjelder forstyrrende aktiviteter og det må gis informasjon til berørte.  
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0.6 Avbøtende tiltak 

Et mulig avbøtende tiltak er forlenging av gang- og sykkelveg fram til parsellslutt (og helst 

videre fram til Gran sentrum). 

Etablering av stier og opparbeiding av fiskeplasser langs Vigga vil være et positivt tiltak for 

dette temaet.  

Det må iverksettes tiltak for å begrense trafikken gjennom Roa på Hadelandsvegen for alter-

nativene med ruterkryss.  

Det er en fare for at bilister velger lokalveger for å unngå bompenger. Om dette blir et problem 

må det iverksettes tiltak på lokalvegnettet for å begrense/stanse denne lekkasjen. 

 

0.7 Oppfølgende undersøkelser 

Det er det foretatt støyberegninger for alle alternativer. I den videre detaljeringen av valgt 

alternativ skal det utføres mer nøyaktige målinger for hver enkelt bolig som står i fare for å bli 

utsatt for støy over grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for detaljerte støytiltak.  

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å 

sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedmålet med YM-planen er å 

sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir ivaretatt i kontraktene. Dette kan gjelde alt fra 

ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv, forurensning til anleggsstøy, linjeføring og estetikk. 

Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold som er relevant for tema nærmiljø og friluftsliv. 



   
Innledning 

11 

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 mel-

lom 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.  

Riksveg 4 er en ulykkesbelastet veg i Oppland. I perioden 2000–2009 skjedde det 295 trafikk-

ulykker 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
/11/

. 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
/6/

. 

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
/8/

 og godkjent av 
kommunestyrene i juni

/9/
. Silingsrapport I ble behandlet og godkjent i kommunestyrene i oktober

/7/
. 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
/10/

 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 gjennomføre statlig reguleringsplan for ny rv. 4 i Lunner kommune.  

I oktober blir anmodningen oversendt fra administrasjonen til politisk ledelse i SD. 

2008 I etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 er Roa–Jaren ikke omtalt i dokumentet
/34/

.  

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
/29/

. Roa–Jaren er her delt i to etapper, Roa–
Gran (Gran sentrum sør) og Gran–Jaren (forlenget 1,5 km til Sandvoldkrysset). Gran–Jaren er prioritert for 
utbygging i perioden 2014–2019 forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Om rv. 4 
Roa–Gran grense heter det at jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging. 

August: Avklart i SD at utbyggingen i Gran skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan, det medfører at 
grensa mot Lunner blir ”fastpunkt” for videre planlegging i Lunner. Videre ble det avklart at Lunner kommune 
og SVV vil starte en planprosess for å se på mulige løsninger i Lunner. Det skal utarbeides planprogram, 
konsekvensutredning og kommunedelplan med sikte på å komme med i NTP 2014–23. 

September: Lunner kommune og SVV avklarer hvilke alternativer som skal være grunnlag for videre 
behandling. 

2010 Ny planprosess i Lunner (planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning) starter opp. Mål: 
ferdig vedtatt kommunedelplan sommeren 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 utarbeides det 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)
  

20172013 2014 2015 201620122010 2011
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2.1 Veg i dagen 

2.1.1 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 2-1: 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/

  

 

2.1.2 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.  

 

2.1.3 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 

planlegges 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 2-2: Tverrprofil S5 

 

2 Tiltaket  
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Parallellveg 

Dagens rv. 4 opprettholdes som lokalveg/parallellveg for alle alternativer. Vegbredden blir 7,5 

meter. Parallellvegen skal betjene saktegående kjøretøy og trafikk som ikke tillates på 

motortrafikkveg. I tillegg skal den fungere som omkjøringsveg i tilfeller der rv. 4 stenges.  

Atkomstveger/landbruksveger 

I de tilfeller det blir behov for å utbedre/bygge atkomst- og landbruksveger planlegges disse 

med en bredde på minimum 4 meter.  

Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelveg er vist fra eksisterende system ved Roa parallelt med dagens rv. 4 fram til 

Volla (fv. 17) for alle alternativer. Dette vil gi et godt tilbud for myke trafikanter langs rv. 4 

mellom Roa og fv. 17 / Flågenvegen, og 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.  

 

2.2 Tunnel 

Fire av seks alternativer har tunnel. Det benyttes tunnelprofil T9,5 med to løp. Kurver i tunnel 

krever breddeutvidelse for å sikre stoppsikt. Stoppsikt for S8 i tunnel er 201 meter. På grunn av 

skifte i lysforhold må kurvaturen være uendret i minimum 170 m innenfor/utenfor tunnelportal.  

Planskilt kryss ved tunnelåpning skal ikke ha kortere lengde på fartsendringsfeltene enn angitt i 

håndbok 017. Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning. 

 

   

Figur 2-3: Tunnelprofil T9,5 (mål i m). Minimum avstand mellom tunnelene er 10 m 

 

2.3 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.  

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 
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2.4 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 

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. 

 

2.5 Utredningsalternativer 

2.5.1 Alternativ A6  

Alternativ A6 (figur 2-5) starter som firefeltsveg i eksisterende rundkjøring ved Roa. Rett nord 

for rundkjøringa krysser alternativet Vigga på ny bru og fortsetter i dagens rv. 4 ved Sandstad 

før det svinger inn mot dalsiden.  

Tilknytningen til rv. 35 og lokalt vegnett på Roa blir via eksisterende rundkjøring på Roa, se 

figur 2-4. En ny rundkjøring etableres rett vest for dagens rundkjøring. Rv. 35, eksisterende 

rundkjøring, Hadelandsvegen og ny lokalveg vest for ny rv. 4 kobles til ny rundkjøring. Ny 

lokalveg legges parallelt med alternativet fram til det kobles på dagens rv. 4 ved idrettsbanen. 

Det betyr at det også må bygges ny bru over Vigga for lokalvegen.  

Som i dag får gående og syklende et tilbud via Garverivegen. Ny gang- og sykkelveg legges i 

kulvert under ny rv. 4, og den legges videre på østsiden av eksisterende rv. 4 fram til fv. 17 på 

Volla.  

Ved Nerengen føres vegen i en ca. 1 060 m lang tunnel. Alternativet kommer ut i dagen ved 

Flågenvegen. Flågenvegen kan ikke følge dagens trasé fra rv. 4 og over tunnelportalen grunnet 

stor stigning. Den legges derfor parallelt med alternativet omtrent 200 meter før den kobles til 

dagens rv. 4 med et nytt T-kryss.  

Videre nordover blir ny rv. 4 liggende på østsiden av eksisterende veg fram til Holmen. Her 

legges alternativet over dagens rv. 4 i bru. Dagens rv. 4 og atkomst til bolig må legges noe om. 

Videre krysses Vigga i bru, og alternativet fortsetter på vestsiden av Vigga mot Gran grense. 

Atkomstveg til Helgeland sikres gjennom kulvert under ny rv. 4.  

 

Figur 2-4: Løsning på Roa for alternativ A6 og C4 

Garverivegen 

Gang- og sykkelveg 
Rv. 35 

Rv. 4 

±
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Figur 2-5: Alternativ A6 
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2.5.2 Alternativ A71 

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

bru, se figur 2-7. 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 2-6). Lokalveg (dagens rv. 4) legges under ny rv. 4 og fortsetter 

på østsiden av ny veg. Parallelt legges det ny gang- og sykkelveg. Omlagt rv. 35 medfører at 

dagens rundkjøring på Roa og at den nedre delen av rv. 35 kan fjernes.  

Alternativet dreier vestover, krysser dagens veg ved Myrvang og Vigga ved renseanlegget. 

Videre nordover er alternativet nesten i sin helhet lagt på dyrket jord fram til Gran grense. 

Vegen krysser under fv. 17 vest for gamle Hadeland meieri. Ny atkomstveg til renseanlegget 

bygges fra fv. 17 vest for Vigga for å unngå ekstra kryssing av ny rv. 4. Flatla mølleveg og 

atkomstveg til Helgeland føres under alternativet i kulverter.  

Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må her legges om på østsiden av ny 

veg.  

 

Figur 2-6: 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 2-7: Alternativ A7 
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2.5.3 Alternativ A8 

Alternativ A8 (figur 2-9) 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.  

 

2.5.4 Alternativ C3 

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

rundkjøringa, se figur 2-10. 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.  

 

2.5.5 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 2-11 viser alternativet. 

 

2.5.6 Alternativ C5 

Alternativet er identisk med alt. A8 fram til og med tunnelpåhugget, se avsnitt 2.5.3. 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 2-12 viser alternativ 

C5. 
 

 

Figur 2-8. Overskuddsmasser er tenkt disponert på dette jordet mellom rv. 4 og Vigga  
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Figur 2-9: Alternativ A8 

 

 



Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense  
Temarapport nærmiljø og friluftsliv  

 

22 

 

Figur 2-10: Alternativ C3 
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Figur 2-11: Alternativ C4  
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Figur 2-12: Alternativ C5 
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3.1 Definisjon 

Håndbok H140 definerer nærmiljø og friluftsliv slik
/2/

: 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold 

og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og 

tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

Motoriserte aktiviteter inngår ikke i tema nærmiljø og friluftsliv. 

 

3.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtemaer. 

Skillelinjen mellom temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå 

dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for 

temaet nærmiljø og friluftsliv definert følgende avgrensinger: 

 Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er 

brukere tilhører dette temaet. Visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde. 

 Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal vurderes 

under nærmiljø og friluftsliv. Dette kan for eksempel være viktige møteplasser, 

kulturminner/miljøer eller naturelementer.  

Konsekvensen av støy og luftforurensning berører flere temaer, og det er derfor gjort følgende 

avgrensninger: 

 Plager og redusert livskvalitet knyttet til innendørs støy og plager av luftforurensning 

ved bolig behandles som prissatt konsekvens. 

 Forkortet livsløp som følge av lokal luftforurensning vurderes ikke under nærmiljø og 

friluftsliv og beregnes ikke som prissatt. Det gis imidlertid en omtale av problemet 

under prissatte konsekvenser.  

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

omgivelser vurderes under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle 

kvaliteter som følge av støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, 

omtales under nærmiljø og friluftsliv. 

 Soppsanking, bærplukking, jakt og fiske som fritidsaktiviteter behandles under temaet 

nærmiljø og friluftsliv, mens bær, fisk og vilt som en matressurs behandles under 

temaet naturressurser, og bestandene av planter og dyr under naturmiljø. 

 Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget, og er 

derfor ikke med i vurderingen av nærmiljøet. Betydningen av at boliger blir borte for 

det gjenværende nærmiljøet skal imidlertid vurderes under nærmiljø og friluftsliv. 

 Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og 

friluftsliv, mens gang og sykling som transportform kan prissettes og beregnes i 

EFFEKT. Virkningene omtales også under tema nærmiljø og friluftsliv. 

 

3.3 Registreringskategorier 

Ved registrering av områder for nærmiljø og friluftsliv er det berørte området delt inn i mindre 

avgrensede områder. Følgende registreringskategorier har vært brukt: 

 Boliger og heldøgnsinstitusjoner. Antall boliger, tetthet, boligenes uteplasser, felles-

områder for opphold og lek mellom husene. 

3 Metode 
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 Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud. 

Bygninger der mange oppholder seg store deler av dagen. 

 Møtesteder i byer og tettsteder. Type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 

klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens. 

 Veg- og stinett for gående og syklende. Type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/ 

trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/utrygghet for brukerne, 

betydning som innfallsport til turområder, opplevelseskvaliteter. 

 Identitetsskapende områder/elementer. Beskrivelse av hva som gjør at området/ 

elementet er identitetsskapende, hvor mange som kjenner til området/elementet, og 

hvem området har betydning for. 

 Friluftsområder. Omfatter områdetype, størrelse, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 

sti- og løypenett, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens. 

 

3.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt for inndeling i områder. Alle områder som blir 

berørt av det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. Tabell 3-1 viser kriteriene for å bedømme verdi.  

Tabell 3-1: Kriterier for å bedømme verdi for nærmiljø og friluftsliv. Fra Håndbok 140
/2/

 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Vanlige boligfelt og 
boligområder  

- Lav tetthet av boliger og få 
boliger 

- Vanlige boligfelt og 
boligområder 

- Tette konsentrasjoner av 
boliger 

Øvrige bebygde 
områder

1
 

- Lav bruks- og 
oppholdsintensitet 

- Ingen skoler, barnehager, 
lite fritidstilbud for barn og 
unge 

- Middels bruks- og 
oppholdsintensitet 

- Fritidstilbud der en del barn 
og unge oppholder seg 

- Svært stor bruks- og 
oppholdsintensitet 

- Grunnskoler/barnehager 
/fritidstilbud der mange barn og 
unge oppholder seg 

Offentlige/ felles 
møtesteder og andre 
uteområder i byer og 
tettsteder (plasser, 
parker, løkker med 
mer)  

- Uteområder som er lite 
brukt  

- Uteområder som brukes ofte 
/av mange  

- Områder som har betydning 
for barn og unges fysiske 
utfoldelse 

- Uteområder som brukes svært 
ofte / av svært mange  

- Viktige områder for barn og 
unges fysiske utfoldelse 

- Områder som har betydning for 
et større omland 

Veg- og stinett for 
gående og syklende 

- Veg- og stinett som er lite 
brukt, og/eller som mange 
føler ubehag og utrygghet 
ved å ferdes langs  

- Ferdselslinjer med flere 
barrierer og/eller som 
oppleves som omveier og 
dermed er lite brukt 

- Veg- og stinett som er mye 
brukt 

- Ferdselslinjer til sentrale 
målpunkter

2
  

- Ferdselslinjer som er en del 
av sammenhengende ruter 

- Sentrale ferdselslinjer for 
gående og syklende som er 
svært mye brukt, har god fram-
kommelighet, og/ oppleves som 
trygge og attraktive å ferdes 
langs  

- Hovedferdselslinjer til sentrale 
målpunkter

2
  

Identitetsskapende 
områder/elementer 

- Områder/elementer som få 
knytter stedsidentitet til 

- Områder/elementer som 
noen knytter stedsidentitet til 

- Områder/elementer som svært 
mange knytter stedsidentitet til 

Friluftsområder - Områder som er mindre 
brukt til friluftsliv 

- Områder som brukes av 
mange til friluftsliv 

- Området som er særlig godt 
egnet til friluftsliv

3
 

- Områder som brukes svært ofte 
/av svært mange  

- Området som er en del av 
større sammenhengende 
områder for langturer over flere 
dager 

- Områder som er attraktive 
nasjonalt og som i stor grad 
tilbyr stillhet og naturopplevelse 

1) Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også 
boliger inngår 

2) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter 

3) Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til 
området 
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3.5 Omfang 

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold til nærmiljø og friluftslivet er gitt i tabell 3-2 

(fra Håndbok 140). 

 
Tabell 3-2: Kriterier for vurdering av omfang. Fra Håndbok 140

/2/
 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Bruksmuligheter Tiltaket vil i stor 
grad bedre bruks-
mulighetene for 
området 

Tiltaket vil bedre 
bruksmulighetene 
for området 

Tiltaket vil ikke 
endre bruksmulig-
hetene for området 

Tiltaket vil redusere 
bruksmulighetene 
for området 

Tiltaket vil 
ødelegge 
bruksmulighetene 
for området 

Barriere for ferdsel 
og opplevelse

4
 

Tiltaket vil fjerne 
betydelige 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

Tiltaket vil i liten 
grad endre 
barrierer 

Tiltaket vil i noen 
grad medføre 
barrierer mellom 
viktige målpunkter 

Tiltaket vil medføre 
betydelige barrierer 
mellom viktige 
målpunkter 

Attraktivitet Tiltaket vil i stor 
grad gjøre 
området mer 
attraktivt  

Tiltaket vil gjøre 
området mer 
attraktivt  

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
områdets 
attraktivitet  

Tiltaket vil gjøre 
området mindre 
attraktivt  

Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
områdets 
attraktivitet 

Identitets-
skapende 
betydning 

Tiltaket vil i stor 
grad øke om-
rådets identitets-
skapende 
betydning 

Tiltaket vil øke 
områdets identi-
tetsskapende 
betydning 

Tiltaket vil stort sett 
ikke endre 
områdets identi-
tetsskapende 
betydning 

Tiltaket vil forringe 
områdets 
identitetsskapende 
betydning 

Tiltaket vil øde-
legge områdets 
identitetsskapende 
betydning 

4) Dersom utreder ikke har framskaffet data for gang- og sykkeltrafikkens omfang i før- og ettersituasjonen, vil 
vurderingen av virkninger for gang- og sykkeltrafikken bli lagt inn under temaet nærmiljø og friluftsliv. Vurdering av om 
tiltaket bidrar til økt eller redusert gang- og sykkeltrafikk bør inngå i beskrivelsen 

 

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 Konsekvens 

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. 
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Figur 3-1: Konsekvensvifta fra Håndbok 140

/2/
 

 

3.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 materiale for konsekvensutredningen
/14/

 som ble ferdigstilt i 2003 og reguleringsplan
/12/

 fra 

2006 

 kontakt med fagpersoner i kommunene 

 egne befaringer 

 bruk av tilgjengelig litteratur og Internett for å finne relevant informasjon om temaet 

 

3.8 Planprogram 

Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet nærmiljø og 

friluftsliv
/23/,/24/

: 

Det skal defineres et influensområde for temaet. Ulike nærmiljø- og friluftslivsfunksjoner 

skal registreres, kartfestes og verdivurderes innenfor influensområdet. De ulike 

vegalternativenes barrierevirkning og konsekvenser for tilgjengelighet til viktige 

turområder og nærmiljøfunksjoner skal beskrives. Videre skal støybelastning og 

luftforurensning fra ny veg i forhold til bolignære utearealer, nærfriluftsområder og 

større sammenhengende friluftsområder beregnes og vurderes.  

Konsekvenser for barn og unges oppvekstmiljø synliggjøres for alle alternativene og 

avbøtende tiltak i form av evt. erstatningsareal for lek, vises. Tilgjengelighet til Vigga 

vurderes for de ulike alternativer. Konsekvenser for idrettsanlegget på Volla beskrives. 

Utredningen skal også belyse positive avlastningseffekter langs eksisterende veg og 

konsekvenser for gående og syklende. 
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4.1 Influensområdet 

Influensområdet avgrenses av Roa sentrum i sør. På vestsiden settes grensen i jernbanen. Det 

betyr at Lunner tettsted ikke inngår i influensområdet. Før øvrig avgrenses influensområdet til 

områder som enten berøres fysisk, støymessig eller ved endring av ferdselsmønster. Figur 4-14 

viser influensområdet.  

 

4.2 Generell områdebeskrivelse 

Ny rv. 4 planlegges i Viggadalen nord i Lunner kommune. Kommunen hadde 8 654 innbyggere 

1.1.2011, og det er forventet en folkevekst i årene framover
/17/

. De fleste innbyggerne i 

kommunen bor i tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner. Mindre tettsteder er Stryken, 

Bjørgeseter, Oppdalen og Grindvoll.  

Roa er både kommunesenter og handelssenteret i kommunen (se nedenfor). Lunner sentrum er 

også et senter med tette struktur både når det gjelder boliger og servicetilbud i sentrumsgata. Det 

er i hovedsak eldre bebyggelse med innslag av noen nyere sentrumsnære boliger.  

En liten del av planen berører Gran kommune. Kommunen hadde 13 434 innbyggere 1.1.2011, 

og det er også her forventet en folkevekst i årene framover
/18/

. De største tettstedene er Brandbu, 

Jaren og Gran.  

 

   

Figur 4-1: Eldre bebyggelse på Sand (til venstre) og Lunnerhallen 

 

4.2.1 Boligbebyggelse 

Innenfor influensområdet er den største tettheten av boliger på Roa. Hele området er imidlertid 

preget av spredt boligbebyggelse, også langs dagens rv. 4. I gjeldende kommuneplan er det vist 

framtidig boligområde rett nordøst for Roa i Engeli–Løykenområdet og fortetting på Lunner
/5/

.  

 

4.2.2 Offentlig og privat service  

Roa er kommunesenteret i Lunner. Her er det en rekke servicefunksjoner som rådhus, 

dagligvarebutikker, restaurantvirksomheter, skole, idrettshall, brannstasjon, legesenter og 

politistasjon.  

 

4 Dagens situasjon og 

verdivurderinger 
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4.2.3 Skoler og barnehager 

I Lunner er det fire grunnskoler; Harestua skole, Grua skole, Lunner barneskole og Lunner 

ungdomsskole. Bare sistnevnte, som ligger på Roa, er definert å ligge innenfor influensområdet 

for ny rv. 4. Den har omtrent 200 elever fordelt på 8.-10. trinn og 40 ansatte
/16/

. Lunner barne-

skole (Solheim) ligger i Skøienvegen et stykke vest for Roa. Barn innenfor influensområdet 

sokner til denne skolen.  

Hadeland videregående skole består av de tre skolestedene Brandbu, Gran og Roa med en felles 

ledelse og administrasjon. På Roa ligger skolen i Sandsvegen. En ny videregående skole som vil 

erstatte dagens tre skolesteder er nå under bygging i Gran. Den skal åpnes høsten 2012. I Lunner 

er det seks kommunale og ti private barnehager.  

 

Figur 4-2: Lunner ungdomsskole 

 

4.2.4 Trafikkmønster og ferdselslinjer  

Transportsystemet i Lunner består av rv. 4 som er en hovedåre gjennom kommunen, mens 

rv. 35 går på tvers av kommunen mellom Jevnaker og Gardermoen. I tillegg til å være gjennom-

fartsåre er rv. 4 lokalveg i influensområdet. Årsdøgntrafikk for nærmere angitte punkt innenfor 

planområdet er gitt i tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1: Årsdøgntrafikk 2010 fra noen sentrale punkt i planområdet. Data fra NVDB
/32/

 

Sted ÅDT 

Rv. 4 sør for rundkjøringa på Roa 9 050 

Rundkjøringa på Roa 13 400 

Rv. 4 ved idrettsbanen 8 960 

Rv. 4 rett sør for Flågenvegen 10 300 

Rv. 4 Gran grense 10 200 

Rv. 4 rett sør for Gran sentrum 11 830 

Rv. 35 rett vest for rundkjøringa på Roa 6 520 

Hadelandsvegen forbi rådhuset 3 280 

Oppdalslinna (fv. 14)  500 

Fv. 17 1 680 

 

Trafikkbelastningen på rv. 4 sør og nord for influensområdet er betydelig lavere. Forbi Harestua 

er årsdøgntrafikken (ÅDT) 6 500. Nord for Gran avtar trafikken, og er omtrent 5 100 forbi 
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Lygna. Dette betyr at det er mye lokaltrafikk på rv. 4 i Gran og Lunner. Dette kommer trolig av 

trafikk til og fra Gran sentrum, bl.a. tilknyttet handel, arbeid og skole.  

Det er ikke gang- og sykkelveg langs rv. 4 og følgelig lite ferdsel av myke trafikanter. Fra Roa 

benyttes Garverivegen som gang- og sykkelveg gjennom Sand/Sandstad. Den ender ut på rv. 4 

rett nord for Sandstad. Det er også biltrafikk på denne vegen. På Volla er det noen fortauer i 

forbindelse med busstopp. På Roa er det gang- og sykkelveg/fortau langs Hadelandsvegen. Det 

samme er tilfelle langs Oppdalslinna opp til boligene i Frøysli. Gang- og sykkelveger er vist på 

figur 4-5. 

 

 

Figur 4-3: Det er ikke gjennomgående gang- og sykkelveg langs rv. 4. Ved Roa benyttes 

Garverivegen som gang- og sykkelveg 

 

4.2.5 Kollektivtrafikk 

Gjøvikbanen har stasjon på Roa og Lunner. Her er det parkeringsplasser for reisende som 

kommer med bil. På ukedager er det 22 togavganger daglig mellom Oslo S og Roa.  

Busslangruten Lillehammer–Gjøvk–Brandbu–Hønefoss har holdeplasser på Roa og Roa stasjon. 

Den har fire avganger daglig på hverdag og en på helgedager
/31/

. Flybussen fra Sundvollen via 

Hønefoss stopper på Roa. På hverdager er det åtte avganger. Reisetiden til Gardermoen er 35 

minutter
/30/

. Landekspressen Dokka–Hov–Brandbu–Oslo har holdeplass på Roa. Den har åtte 

avganger på hverdager
/31/

.  

For lokal busstrafikk er det holdeplasser ved den videregående skolen og rådhuset på Roa og på 

Lunner. I tillegg stopper lokale busser langs rv. 4 på følgende holdeplasser: ved Felleskjøpet, på 

Volla (ved avkjøringa til fv. 17 for sørgående og Flågenvegen for nordgående trafikk), på 

Holmen og ved Dynna. Lokaltrafikken betjenes av en rekke ruter, se tabell 4-2.  

Tabell 4-2. Oversikt over lokalruter som går gjennom influensområdet 

Rute Strekning Kommentar 

703 Hov–Brandbu–Jaren–Stryken  

711 Lunner barneskole–Roa–Oppdalen–Gran  Skolerute 

715  Lunner–Mylla–Grua Skolerute 

716  Roa–Grindvoll–Jevnaker  Flest avganger i skoleåret  

717  Lunner–Olimb–Jevnaker  Flest avganger i skoleåret 

747  Servicebuss 2: Grenderute Roa–Gran–Jaren  
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4.2.6 Lek og idrettsområder 

På Roa ligger Lunnerhallen i tilknytting til den videregående skolen. Den eies av Lunner 

kommune, men kommunen har i stor grad videreført ansvaret til Lunner IL håndball etter en 

egen avtale
/22/

. Foruten idrett benyttes hallen til mange kulturelle arrangementer. På Frøystad 

ved Lunner ungdomsskole er det idrettsanlegg. Her er det to fotballbaner (grus- og 

kunstgressdekke), friidrettsanlegg, skytebane, svømmehall og hoppbakke.  

Like nord for Roa ligger fotballbanene til Lunner IL. Her er det gressbane, grusbane og 

klubbhus.  

  

Figur 4-4: Fotballbaner ved Lunner ungdomsskole (etter at bildet til venstre ble tatt er det lagt 

kunstgress på denne banen) 

 

4.2.7 Friluftsliv 

Viggadalen tilhører noen av de beste jordbruksbygdene i Norge. Landskapet består i hovedsak 

av gårdstun, åpne sammenhengende jordbruksareal på begge sider av Vigga, spredt bolig-

bebyggelse og randsoner ved bekker og eiendomsdeler. De viktigste lokale friluftslivs-

interessene er knyttet til veger og stier i kulturlandskapet. Det er de tettstednære områdene nært 

Roa fra Oppdalslinna til Krågsrud som er mest brukt. Pr. i dag er det ikke tilrettelagte, 

sammenhengende turstinett verken i Lunner eller i Gran kommune. Kulturlandskapet har et 

større potensial for økt bruk, ved for eksempel bedre tilrettelegging i form av stier. Det inngår 

ingen skogs- eller utmarksområder som brukes mye til friluftsliv i influensområdet.  

I snørike vintre kjøres det opp skiløyper i dalbunnen ved Sand. Skiløype fra Roa stasjon opp til 

Kalvsjøen ble åpnet i 2011
/21/

. Denne løypa gir atkomst til det øvrige løypenettet i hele 

Nordmarka fra Roa.  

 

4.2.8 Jakt og fiske 

Vigga renner gjennom influensområdet. Elva er i dag dårlig tilgjengelig og lite attraktiv på 

grunn av oppdyrking helt ned til elva, utretting, forurensing og støy fra eksisterende rv. 4. Noen 

partier som har mer av sitt opprinnelige preg finnes imidlertid, for eksempel ved Holmen.  

Fiskekort til Lunner Grunneierlag gjelder ikke i Vigga
/19/

. Per i dag selges det ikke fiskekort til 

elva, og det praktiseres et fritt fiske
/20/

. Ørret er den mest aktuelle fiskearten. I Vigga (inkl. 

Jarenvatnet) er bl.a. ørret, sik, abbor og gjedde registrert
/13/, /15/

. 

Det finnes edelkreps i Jarenvatnet, men det er trolig ikke kreps i Vigga oppstrøms innsjøen
/4/

. 

Inngrep i elva som kanalisering og forurensning har trolig utryddet krepsen. Vannkvaliteten har 

blitt bedre, så det kan derfor tenkes at krepsen igjen vil kolonisere elva fra Jarenvatnet med tida. 

Innenfor influensområdet finnes både elg og rådyr, samt at hjort er observert
/4/

. Siden store deler 

av influensområdet er oppdyrket og nedbygd er dette ikke et jaktområde for storvilt. Noe 

småviltjakt kan imidlertid foregå i dalbunnen. 
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Figur 4-5. Eksisterende service kombinert med stier og gang- og sykkelvegnett  
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4.3 Inndeling av og beskrivelse av delområder 

Kriterier for verdisettingen går fram av tabell 3-1. I arbeidet er en del lokaliteter satt sammen i 

større funksjonelle enheter. Kart av verdisatt delområder vist på figur 4-14.  

 

4.3.1 Delområde 1 Roa  

Området omfatter tettstedet Roa med boliger og sentrumsfunksjoner. Strukturen er i dag noe 

utflytende. Roa skal videreutvikles som kommunesenter og kommunikasjonsknutepunkt spesielt 

med bakgrunn i at rv. 4 og rv. 35 krysser hverandre i rundkjøringa ved Sand. Det er nedfelt som 

et hovedmål i kommuneplanen
/5/

.  

Det er i dag i overkant av 100 boliger innenfor delområdet. I gjeldende kommuneplan er det 

ikke lagt opp til nye boligområder på Roa, men det legges til rette for sentrumsnær utbygging i 

dalsiden i øst
/5/

. Like øst for dagens rundkjøring ligger Sand som tidligere var kommunesenteret 

(før jernbanens tid) og en finner her rester av Hadelandschausseen og eldre sentrumsbebyggelse 

som i dag blir brukt til boliger.  

Av servicetilbud og offentlige tjenester i området kan nevnes rådhuset, Lunnerhallen, lege-

senter, ungdomsskole, barnehage, dagligvarebutikker, en rekke bilverksteder, kiosk, pub, 

restaurant, politi og jernbanestasjon. I kommuneplanen er det også vist framtidig sentrums-

område rett nord for rådhuset
/5/

. 

Roa er et kollektivknutepunkt med jernbanestasjon og stopp for flere regionale bussruter. 

Arbeidsplassene i nærmiljøet er knyttet til service i tillegg til et betydelig antall arbeidsplasser i 

det offentlige på rådhuset og Frøystad skoleanlegg. Rådhuset, Lunnerhallen og skoleanlegget er 

identitetsskapende elementer i dette miljøet.  

Roa har mange boliger, skoler, barnehage, butikker og servicetilbud. Verdien er stor.  

 

   
Liten Middels Stor 

 
 

 
Figur 4-6: Det er flere dagligvarebutikker og mye bilrelaterte virksomheter på Roa 
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Figur 4-7: Boliger i delområde Frøysli 

 

 

4.3.2 Delområde 2 Frøysli 

Området ligger på begge sider av Oppdals-

linna (fv. 14) opp fra Viggadalen ved Roa. 

Oppdalslinna går over dagens rv. 4 i bru. I 

dag er området preget av eldre og nyere 

eneboliger og gårdsdrift. I alt 35 boliger 

inngår i området. Det er et betydelig 

potensial for ytterligere boligbygging i 

området, og på gjeldende kommuneplan er 

det vist framtidig boligutbyggingsområde 

nord for delområdet mot Løyken (se figur 

4-8). Dette kan sees i sammenheng med 

nærmiljøet Frøysli. 

Det ingen form for servicefunksjoner 

innenfor området, men det er enkel tilgang 

til kommunikasjonspunktet Roa med gang- 

og sykkelveg langs den nedre delen av 

Oppdalslinna. Området ligger også i nær-

heten av skoleanlegg og idrettsanlegg ved 

Frøystad hvor det er muligheter for 

aktiviteter og lek.  

Verdien settes til middels.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

4.3.3 Delområde 3 Idrettsbanen 

Dette delområdet omfatter idrettsbanen rett nord for rundkjøringa på Roa. Det er en gressbane 

med et enkelt tribuneanlegg. I tillegg finnes klubbhus. Det er ikke gang- og sykkelveg fram til 

anlegget, noe som betyr at barn og unge som ikke blir kjørt må sykle eller gå langs den til tider 

sterkt trafikkerte rv. 4. Ved idrettsbanen er det ei gang/driftsbru over Vigga. Det er ingen stier 

knyttet til denne.  

Verdien er middels.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

 

 
Figur 4-8: Gjeldende kommuneplan viser fram-

tidig boligområde på Løykenåsen nord for Frøysli 
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Figur 4-9: Idrettsbanen på Roa 

 

4.3.4 Delområde 4 Volla/Råstad 

Nærmiljøet omfatter dalbunnen ved Volla og strekker seg oppover i åssiden i øst og inkluderer 

Råstad og Kråksrud. I Vollaområdet er det en blanding av eldre og etablert næringsvirksomhet, 

boligbebyggelse og småbruk nært inntil dagens rv. 4. Det er ca. 20 boliger her. Området bærer 

sterkt preg av rv. 4 som deler nærmiljøet. Av næringsvirksomhet i området finnes Felleskjøpet 

med kornmottak, bensinstasjon og bilverksted. Volla renseanlegg ligger på vestsiden av Vigga.  

Råstadbakka ligger i åssida øst for Volla og har atkomst via Brennbekkvegen fra rv. 4 ved 

Volla. Området har i dag en blanding av nyere og eldre eneboliger, tomannsboliger, gårdsbruk 

og småbruk. Området er omkranset av kulturlandskapet og omfatter den markante Råstad-

toppen. Boligområdet ligger høyt og fritt over Viggadalen. Boliger på Kråksrud og ved Flågen-

vegen inngår også i delområdet. Det er boliger av varierende alder.  

Befolkningen i området har tilgang til kollektivtrafikk i form av bussruter langs rv. 4 i Vigga-

dalen. Det er ikke gang og sykkelveg i området. 

Det er ikke noen form for servicefunksjoner i området i dag. Befolkningen i området har relativt 

kort avstand til Roa og Lunner med de tilbud som finnes der. Til sammen inngår omtrent 70 

boliger i delområdet. Verdien er liten til middels.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

 
Figur 4-10: Fra delområde Volla/Råstad 
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4.3.5 Delområde 5 Kjørven–Myrstua 

Dette delområdet omfatter gårdsbruk, boliger og nærturområde øst for Lunner sentrum.  

Den største konsentrasjonen av boliger finnes på Myrstua som ligger rett nord for fv. 17 mellom 

Volla og Lunner sentrum. Dette er en husklynge som ligger på et platå i det åpne kulturland-

skapet. Ellers er det en god del spredt bebyggelse i delområdet, herunder flere gårdsbruk og et 

gartneri. Omtrent 40 boliger inngår i planområdet. Foruten å være et boligområde brukes dette 

også til en viss grad som nærturområde for befolkningen i Lunner sentrum, noe som betyr at det 

er viktig også for beboere utenfor influensområdet.  

Det er ikke etablert noe form for service i området, men det ligger i nærheten av Lunner sentrum 

som har en rekke funksjoner.  

Grunnet nærhet til tilbud på Lunner og betydning som nærmiljøområde for en større befolkning, 

settes verdien til middels selv om boligtettheten i seg selv ikke tilsier en så høy verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 
Figur 4-11: Fra Myrstua 

 

 

4.3.6 Delområde 6 Holmen med Vigga 

Område med 9-10 boliger på begge sider av Vigga. Boligene er stort sett av eldre dato. Noe 

næringsvirksomhet inngår, samt bygningen til Norsk Folkehjelp. Dagens rv. 4 er en belastning 

for deler av dette nærmiljøet. En ganske uberørt del av Vigga inngår i delområdet, men tett 

vegetasjon gjør elva lite tilgjengelig, og elva brukes lite. Tidligere var dette et lite sentrum med 

butikk. 

Delområdet har liten verdi.  

 

   
Liten Middels Stor 
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Figur 4-12: Fra Holmen. Rv. 4 skimtes oppe til høyre i bildet 

 

 

Figur 4-13: Vigga er stort sett lite tilgjengelig innenfor influensområdet 

 

4.3.7 Delområde 7 Restarealer 

Dette omfatter restarealer som ikke er skilt ut som egne verdisatte delområder. Her inngår jord-

brukslandskapet med spredt bosetning. Vigga inngår også. Det er i dag meget begrensede 

friluftsinteresser knyttet til elva, den er derfor ikke skilt ut som et eget delområde.  

Verdien av restarealene er liten. 

 

   
Liten Middels Stor 
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Figur 4-14. Verdier nærmiljø og friluftsliv 
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5.1 Støy  

5.1.1 Regelverk 

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte 

grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T-1442)
/26/

. Retningslinjen er ikke i seg selv juridisk bindende, men kommunen bør i henhold 

til Klima- og forurensningsdirektoratets veiledning TA-2115
/27/

 vedta juridisk bindende 

støygrenser for nye anlegg ved å nedfelle disse i reguleringsbestemmelser i planen. 

Støyretningslinjen deler de områdene som har støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner, 

gul og rød sone. For disse sonene er det gitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone skal 

i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse unngås. Den gule sonen er en vurderingssone, hvor 

ny bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. 

 

5.1.2 Beregninger 

Det er beregnet støy fra alle alternativer, inklusive alternativ 0, i år 2043
/33/

. Figur 5-1 viser 

støysonekart fra alternativ 0, mens figur 5-2 viser tilsvarende for alternativ C3. Som det går 

fram av kartene vil ny rv. 4 gi økt støybelastning. Dette kommer av at hastigheten på ny veg er 

høyere enn eksisterende.  

Boliger innenfor gul og rød sone er vist i tabell 5-1. Det er gjort beregninger i skjermet og 

uskjermet situasjon. I beregningene for skjermet situasjon er det lagt inn langsgående støy-

skjermer langs alternativet i områder der det gir en betydelig bedring. Løpemeter med skjerm er 

også vist i tabellen. Ser en på antall boliger innenfor rød og gul sone vil alternativ 0 komme 

dårligere ut enn alle andre skjermete alternativer for rød sone. Foruten skjerming kommer dette 

av at det i dag er en del boligbebyggelse langs dagens veg som er og blir støyutsatt. Ny veg 

legges i større avstand fra boliger, samt at de som ligger i eller like ved veglinja innløses.  

Alternativ C5 har færrest boenheter i støysoner, mens A7 og C3 kommer dårligste ut. 

Forskjellen kommer av at lang tunnel skjermer flere boliger. De to alternativene som starter i 

rundkjøringa kommer dårligere ut en deres tilsvarende alternativer som starter i skjæringa i sør. 

Årsaken til dette er at en start i rundkjøringa gir økt støybelastning forbi Roa siden den trafikken 

går på dagens rv. 4 fram til rundkjøringa.  

 

Tabell 5-1: Antall boliger med støyfølsom bruk i gul og rød sone for de ulike alternativene av 

rv. 4 i 2043 

 Uskjermet Skjermet Støyskjermer 
(meter) 

Alternativ 
Gul sone  
Lden 55-65 dB 

Rød sone* 
Lden >65 dB 

Gul sone 
Lden 55-65 dB 

Rød sone* 
Lden >65 dB 

A6 174 35 173 26 1235 

A7 223 37 173 29 1666 

A8 200 27 173 16 1881 

C3 224 32 204 20 2097 

C4 150 31 156 23 567 

C5 169 19 151 14 1213 

0-alternativ 161 34 Ikke beregnet  

  

5 Omfang og konsekvenser 

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/retningslinje_stoy_arealplanlegging.pdf
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Figur 5-1. Støysonekart for alternativ 0 i år 2043 
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Figur 5-2: Støysonekart for alternativ C3 skjermet (år 2043) 
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5.2 Luftforurensning 

De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning er svevestøv (PM10) og 

nitrogendioksid (NO2). Vegtrafikk er den dominerende kilden til lokal luftforurensning. Eksos 

fra kjøretøyer bidrar til utslipp av NO
2
. Asfaltslitasje fra piggdekkbruk er den største kilden til 

dannelse av svevestøv, men også eksos bidrar. Vedfyring kan også føre til betydelige utslipp av 

svevestøv. Andre kilder er utslipp fra industri og langtransportert forurensning
/36/

. 

Helserisikoen knyttet til lokal luftforurensning avhenger av hvor høy konsentrasjonen av de 

forurensede stoffene er, og eksponeringstiden. I de store byene er det NO2 og svevestøv som gir 

størst risiko for helseskader. Disse stoffene kan gi økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. 

Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer, allergier og økt dødelighet
/36/

. 

Svevestøv måles i vekt pr. m
3
 luft og vil dermed naturlig nok domineres av de største partiklene. 

Det skilles mellom grovfraksjonen (PM10) og finfraksjon (PM2,5) ut fra partiklenes størrelse i 

µm. Det er utilstrekkelig kunnskap om hvilke typer svevestøv som gir størst helsevirkninger, 

men svevestøv fra eksosutslipp synes å være viktig. 

Det er svevestøv mindre enn 4 µm som transporteres ned i de fineste lungeforgreiningene, til 

den sonen hvor gassutvekslingen med blodet skjer. Det antas at dette støvet er mest skadelig for 

lungevevet. Ultrafine partikler mindre enn 1 µm er også påvist i andre organer enn lunger, men 

det er usikkert i hvilket omfang slike partikler går over i blodsirkulasjonen
/35/

. 

 

5.2.1 Regelverk 

Nasjonale mål og grenseverdier for luftkvalitet  

Tabellen under viser en oversikt over nasjonale miljømål
/28/

 for luftkvalitet og juridisk bindende 

grenseverdier gitt i forurensingsforskriftens kapittel 7
/25/

. Alle verdier er gitt i µg/m
3
 (mikrogram 

pr. m
3
 luft), og gjelder virkninger på helse. 

Helsebaserte kriterier 

KLIFs luftkvalitetskriterier er utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statens forurens-

ningstilsyn (SFT) 
 
i 1992 (revidert i 1998). Kriteriene er satt ut fra at eksponeringsnivåene må 

være 2 ganger høyere enn kriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige effekter. 

Overskridelser kan derfor ikke tolkes som definitivt helseskadelige, men en kan heller ikke 

utelukke effekter hos spesielt sårbare mennesker ved nivåer under kriteriene. 

 

Tabell 5-2: KLIFs luftkvalitetskriterier 

Stoff Måleenhet Midlingstid Anbefalt 
kriterienivå 

NO2 g/m
3
 1 time 100 

PM10 g/m
3
 24 timer 35 

*Midlingstid: gjennomsnitt over en tidsperiode  

Tabell 5-3: Oversikt over nasjonale mål og forskriftsfestede grenseverdier 

Stoff Måle-
enhet 

Midlingstid Nasjonale mål Forurensingsforskriftens kap. 7 

Grense-
verdi 

Antall tillatte 
overskridelser  

Grense-
verdi 

Antall tillatte over-
skridelser  

Nitrogen-
dioksid NO2 g/m

3
 

1 time 150 8 timer/år 200 18 timer/år 

Kalenderår   40  

Svevestøv 
PM10 g/m

3
 

24 timer 50 7 døgn/år 50 35 døgn/år 

Kalenderår   40  
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5.2.2 Resultater 

Det er utført beregninger for veg i dagen ved bruk av beregningsverktøyet VLUFT versjon 6.0 

fra Statens vegvesen
/37/

. Beregningsår er 2043.  

Beregnede maksimalkonsentrasjoner i planområdet i 2043 for nitrogendioksid (NO2) er under 

grenseverdier i forurensningsforskriften og anbefalte grenseverdier i nasjonalt mål for 

luftkvalitet for alle alternativer, også alternativ 0.  

For svevestøv (PM10) er beregnede maksimalkonsentrasjoner i planområdet i 2043 under 

grenseverdier i forurensningsforskriften og anbefalte grenseverdier i nasjonalt mål for luftkvali-

tet for alle alternativer unntatt alternativ 0. I alternativ 0 er det 3 personer (1 boenhet) som blir 

utsatt for nivåer over nasjonalt mål. Høyeste beregnede 7. høyeste konsentrasjon av PM10 er 51 

g /m
3
, så vidt over grenseverdien som er 50 g /m

3
. Maksimalt nivå er beregnet til 81 g /m

3
. 

Ytterligere 8 boenheter (20 personer) har nivåer over KLIF og Folkehelsas luftkvalitetskriterier. 

For alle andre alternativer er det ingen overskridelser av nasjonalt mål eller anbefalte 

luftkvalitetskriterier, til tross for at hastighet og trafikkmengde er større enn i 0-alternativet. 

Dette skyldes i all hovedsak at de mest utsatte boligene er forutsatt innløst. Gjenværende boliger 

ligger i tilstrekkelig avstand til veg til at forurensningsnivåene er lave. 

Luftberegningene viser at ingen vil bli utsatt for nivåer over KLIFs anbefalte luftkvalitets-

kriterier eller nasjonale mål for noen forurensningsparametre av noen av de ulike alternativene. 

Lokal luftforurensning gir dermed ikke grunnlag for å skille mellom alternativene.  

 

5.3 Innløste boliger 

De ulike alternativene medfører innløsning av bygninger. På vegtegningene (C-tegninger) er 

foreslåtte innløste bygninger vist. I dette prosjektet er det ”tatt litt i” når det gjelder boliger. Det 

er derfor flere av boligene som er vist som mulig innløste som kan bestå. For en del vil det 

imidlertid kreve omfattende støytiltak. Ved tunnelpåhuggsområder er det også vist flere innløste 

boliger enn det som nødvendigvis blir nødvendig å ta. Dette grunnet usikkerhet rundt 

grunnforhold, samtidig som vil være store plager knyttet til å bo nær tunnelmunninger i 

anleggsfasen. En del bygninger ligger imidlertid midt i veglinjen, og må innløses. I tabellen 

nedenfor er derfor innløste boliger vist i et intervall.  

Tabell 5-4: Innløste boliger for de ulike alternativene av ny rv. 4 

Alternativ A6 A7 A8 C3 C4 C5 

Ant. innløste boliger  5-7 3-5 5-8 10-15 2-3 2-4 

 

5.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

5.4.1 Gang- og sykkelveg 

Det legges inn gang- og sykkelveg for alle alternativer mellom Roa og Volla. Dagens løsning 

med gang- og sykkelveg på Garverivegen forbi Sand og Sandstad. Videre legges ny gang- og 

sykkelveg langs dagens rv. 4 fram til Flågenvegen på Volla. Dette gir en langt bedre situasjon 

enn i dag, og gir trygg reise mellom Volla og Roa for myke trafikanter. Nord for Volla vil 

dagens rv. 4 benyttes av myke trafikanter. Den vil bli langt sikrere enn i dag siden trafikken går 

ned med omtrent 90 % sammenlignet med alternativ 0.  

Dette gir også en langt sikrere atkomst til idrettsbanen enn dagens situasjon.  

 

5.4.2 Skoletransport 

Tiltaket gir ingen endringer for skoletransporter sammenlignet med dagens situasjon. Skole-

busser vil i stor grad kjøre lokalveger som i dag, og vil trolig ikke benytte ny rv. 4. Ingen av 

alternativene gir endringer på Roa som vil ha betydning for dette.  
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5.4.3 Passasje øst-vest 

Ny rv. 4 blir en barriere gjennom Viggadalen. Denne effekten avhenger av alternativ.  

Alternativ A6  

Trygg kryssing av ny rv. 4 opprettholdes ved kulvert ved Sandstad (profil 1400). Videre vil den 

en kilometer lange tunnelen gi mulighet for passering av. Flågenvegen krysser over tunnel-

portalen og opprettholdes som i dag. På den neste kilometeren mellom Flågenvegen og kryssing 

av dagens rv. 4 er det ingen kryssingsmuligheter av ny rv. 4. I dette området er det beiter og 

dyrket mark, og ingen stier i dag. Ved Gran grense krysser ny rv. 4 dagens rv. På bru, noe som 

gir en trygg passering for myke trafikanter. Kulvert for Helgelandsvegen gir det samme 

muligheten 200 meter lenger nord. Mellom kryssing av Vigga og fram til parsellslutt vil 

alternativet stenge atkomst til Vigga fra vest. Her er det i dag dyrket jord, og ingen stier ned til 

elva.  

Alternativ A7 

Kulvert for Møllevegen i profil 1400 sikrer trygg kryssing av ny rv. 4. Det legges gang- og 

sykkelveg gjennom krysset i profil 2000. Atkomst til Vigga mellom idrettsbanen og ny bru over 

Vigga i profil 3000 må skje fra idrettsbanen. Bru for fv. 17 sikrer atkomst mellom Volla og 

Lunner. På den 1,3 km lange strekningen mellom fv. 17 og gårdsvegen til Helgeland er det en 

mulig sikker kryssing øst/vest, nemlig kulvert for Flatla mølleveg. Mellom gårdsveein i profil 

4600 og parsellslutt (5150) vil alternativet hindre atkomst fra vest til Vigga. I dette området er 

det fulldyrket jord i dag.  

Alternativ A8 

Kulvert for Møllevegen i profil 1400 sikrer trygg kryssing av ny rv. 4. Krysset gir også mulighet 

til å krysse ny rv. 4, men her legges det ikke opp til gang-/sykkelveg eller andre tiltak for å gi en 

trygg passering. Videre legges alternativer i tunnel som A6, og har de samme 

kryssingsmuligheter som dette.  

Alternativ C4 

Trygg kryssing av ny rv. 4 opprettholdes ved kulvert ved Sandstad (profil 1400). Videre vil den 

to kilometer lange tunnelen bedre forholdene for å krysse dalen øst/vest. Kryssing av dagens rv. 

4 på bru gir mulighet for passering i profil 4350. Mellom kryssing av Vigga og fram til 

parsellslutt vil alternativet stenge atkomst til Vigga fra vest. Her er det i dag dyrket jord, og 

ingen stier ned til elva.  

 

Alternativ C5 

C5 er identisk med A8 fram til tunnelpåhugget. Sikkert kryssing av ny rv. 4 blir via Møllevegen. 

Krysset kan også benyttes. Videre er alternativet identisk med C4, og trygge kryssinger øst/vest 

er over tunnelsonen og ved bru over dagens rv. 4 rett nord for Holmen.  

 

5.5 Bompenger 

For alle alternativer er det planlagt bomstasjon på grensen til Gran, både på ny og eksisterende 

rv. 4. Foreløpige beregninger viser at bompengesatsen blir høy (50 til 60 kr). Dette gir fare for at 

bilister velger lokalveger for å unngå bompenger. Vegnettet i området gir denne muligheten, 

selv om dette krever god lokalkjennskap. For å forhindre dette vil det bli iverksatt tiltak på 

Flågenvegen som og Bjørgevegen for å forhindre økt trafikk på lokalt vegnett, også utenfor det 

definerte influensområdet, som ikke er dimensjonert for denne trafikken. For beboere langs slike 

veger vil en slik trafikkøkning gi en belastning av nærmiljøene i form av økt trafikkstøy 

forstyrrelser, problemer med å komme fram på vegene og utrygghet. Denne effekten er lik for 

alle alternativer, og gir ingen grunn til å skille mellom dem.  
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5.6 Delområde 1 Roa 

5.6.1 Alternativ A6 og C4 

Ny rv. 4 med start i rundkjøringa har ingen direkte inngrep i delområde Roa. I beregningsåret vil 

trafikken på veger i delområdet øke sammenlignes med dagens situasjon, men dette er til-

svarende som alternativ 0, og har dermed ingen konsekvens. Alternativene gir ingen endringer 

for skoleveg eller skolebusser innenfor delområdet.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

5.6.2 Alternativ A7, A8, C3 og C5 

Disse alternativene har heller ingen direkte inngrep i delområdet, men de blir liggende i lia over 

Sand, og blir godt synlig fra Sand- og Sandstadmiljøet. Dagens rv. 4 ligger imidlertid langt 

nærmere boliger her. Ny veg vil også bli synlig fra boliger på i lia vest for Roa, uten at dette kan 

ilegges særlig negativ vekt.  

Alternativene gir mulighet for å fjerne dagens rv. 4 fra parsellstart og til rundkjøringa. Da kan 

den gamle senterstrukturen i området gjenopprettes, og kontakten mellom Sand og Roa styrkes. 

Dette gir mulighet for positiv sentrumsutvikling i dette området. Omlegging av rv. 35 gir også 

gode muligheter for sentrumsutvikling nord for Roa, men dette vil gi beslag av dyrket jord.  

Hovedårsaken til at rv. 35 legges om er å unngå trafikklekkasje gjennom Roa. En løsning med 

dagens trasé vil innebære en stor fare for at en del trafikk som skal mellom rv. 4 og rv. 35 velger 

Hadelandsvegen gjennom Roa framfor å benytte nytt vegnett (se figur 5-3). Dette vil gi stor 

trafikkøkning gjennom Roa, men negative konsekvenser for både trafikkavvikling og myke 

trafikanter. Ved å legge om rv. 35 unngår en dette mulige problemet. I tillegg vil dette gi en 

reduksjon i støyutsatte boliger like sør for dagens rv. 35.  

Totalt sett vurderes fjerningen av gammel riksvegtrasé å være så positivt at det mer enn 

oppveier negativ påvirking på noen få boliger på Sand. 

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/+ +).  
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Figur 5-3: Faren for trafikklekkasje til lokalvegnett ved å benytte dagens trasé for rv. 35 (her 

vist for alternativ A8 (sørgående trafikk), A7, C3, og C5 har tilsvarende løsning). Trafikk til/fra 

rv. 35 og Roa sentrum kan velge å kjøre Hadelandsvegen (vist med rød linje) istedenfor via nytt 

planskilt kryss (vist med grønn linje) 

 

 

5.7 Delområde 2 Frøysli 

5.7.1 Alternativ A6 og C4 

De to alternativene som starter i rundkjøringa berører ikke delområdet. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

5.7.2 Alternativ A7, A8, C3 og C5 

Disse alternativene medfører at rv. 4 kommer nærmere boliger enn dagens veg. Dette kombinert 

med hastighetsøkning vil gi økt støybelastning for boligområder. Her er det imidlertid lagt inn 

støyskjermer på begge sider av alternativene.  

Alternativene vil gi en økt barrierevirkning mellom Frøysli og Sand/Roa, men mulighetene for 

ferdsel blir som i dag via Oppdalslinna på eksisterende bru og ved anlegging av kulvert for 

Møllevegen.  

Omfanget vurderes som intet eller lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–). 
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Figur 5-4: Skoleklasse sykler opp gang- og sykkelvegen langs Oppdalslinna 

 

5.8 Delområde 3 Idrettsbanen 

5.8.1 Alternativ A7 og C3  

Daglinjealternativene berører ikke idrettsbanen direkte. Alternativ C3 har gang- og sykkelveg 

rett forbi idrettsbanen, noe som vil gi en langt bedre og tryggere atkomst til anlegget for gående 

og syklende enn dagens situasjon. For alternativ A7 legges gang og sykkelvegen gjennom 

krysset, og på østsiden av alternativet. Dette betyr at det ikke blir gang- og sykkelveg helt fram 

til idrettsbanen, og dagens rv. 4 må benyttes. Siden den får langt mindre trafikk og 

nedklassifiseres til lokalveg, vil situasjonen bli langt bedre enn i dag. Trafikkstøysituasjonen vil 

ikke endres vesentlig sammenlignet med 0-alternativet. 

Omfanget for begge alternativene vurderes som lite til middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+ /+ +). 

 

5.8.2 Alternativ A6, A8, C4 og C5 

Ingen av tunnelalternativene berører dette delområdet direkte. På samme måte som A7 og C3 vil 

ny gang- og sykkelveg gi langt bedre atkomst til anlegget.  

Tunnelalternativene genererer store mengder overskuddsmasser som er tenkt plassert i området 

mellom rv. 4 og Vigga for å heve dette flomutsatte/fuktige området. I utgangspunktet er dette 

tenkt fylt på dyrket jord, men det kan også bli aktuelt med en oppfylling av idrettsanlegget. Om 

det skjer vil anlegget gjenoppbygges, men det vil ikke kunne brukes i anleggsfasen. Dette er 

nærmere beskrevet under konsekvenser i anleggsfasen, og behandles ikke som en varig 

konsekvens.  

Omfanget vurderes som lite til middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+ /+ +). 
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5.9 Delområde 4 Volla–Råstad 

5.9.1 Alternativ A7 

Alternativ A7 berører utkanten av dette delområdet, og en til to boliger må innløses. For Volla 

er imidlertid alternativet samlet sett positivt siden trafikken på dagens rv. 4 vil avta, og støy og 

ulemper forbundet med trafikk her vil bli mindre plagsom. Det gir mulighet for å utvikle Volla 

som et boligområde. Alternativet innebærer også gang- og sykkelveg mellom Roa og Volla, noe 

som er positivt for myke trafikanter.  

Omfanget vurderes som lite til middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/+ +). 

 

5.9.2 Tunnelalternativene (A6, A8, C4 og C5)  

Alle tunnelalternativene er positive for delområdet. Dagens rv. 4 er en belastning for Volla-

området, og det er i dag tidvis vanskelig å komme seg ut på rv. 4 grunnet stor trafikk. Med disse 

alternativene vil trafikken på dagens veg avta betydelig, og vil ligge på mellom 1100 og 2000 i 

ÅDT. Like ved søndre tunnelpåhugg er to boliger foreslått innløst. De to boligene kan muligens 

spares, men usikkerhet rundt grunnforhold og størrelse på forskjæring/tunnelportal medfører at 

de er vist som innløst. For A6 og A8 blir tre boliger ved Flågenvegen liggende nær nordre 

tunnelpåhugg i rød støysone. Disse er også vist som foreslått innløst i disse alternativene.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir middels positiv (+ +). 

 

5.9.3 Alternativ C3 

Dette alternativet skjærer gjennom delområdet parallelt med dagens rv. 4. Dette gir innløsning 

av 13 boliger. Her er det lagt til grunn at det innløses flere boliger enn de som ligger i veglinja 

siden disse vil få store miljøulemper av ny veg. Innløsning av boliger er en prissatt konsekvens, 

men når et så stort antall innløses vil det ha betydning for sosiale strukturer i nærmiljøet. Deler 

av dette området er allerede sterkt negativt påvirket av dagens veg. Av positive forhold med 

alternativet er sikrere veg for myke trafikanter siden dagens veg blir lokalveg med mindre 

trafikk, og det bygges gang- og sykkelveg mellom Roa og Volla. Alternativet er også trukket litt 

øst fra dagens rv. 4. Dette gir mulighet til fortsatt næringsvirksomhet på Volla.  

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 til stor negativ (– –/– – –). 
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Figur 5-5: Fra delområde 4 Volla-Råstad 

 

5.10 Delområde 5 Kjørven–Myrstua 

5.10.1 Alternativ A7 

Alternativ A7 gir ikke direkte inngrep i delområdet, men det legges nede på sletta nedenfor 

boliger på Myrstua. En del boliger vil få utsikt rett til ny veg, og det er lagt inn lang støyskjerm 

på vestsiden av ny veg. Til tross for det havner tre boliger i rød og flere i gul sone. Den mest 

utsatte boligen i rød sone er foreslått innløst. Alternativet gir også en ny barriere mellom 

bebyggelsen og Vigga. Det er stort sett dyrket jord på dette arealet i dag, og det er ingen 

naturlige ferdselslinjer som brytes med unntak av Flatla mølleveg. Den atkomsten vil imidlertid 

bli oppretthold med en kulvert.  

Omfanget vurderes som lite negativt (siden det bare er en liten del av delområdet som påvirkes 

av alternativet). 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.10.2 Alternativ A6, A8, C3, C4 og C5 

Disse alternativene berører ikke delområdet.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

5.11 Delområde 6 Holmen 

5.11.1 Alternativ A6, A8 og C3 

Disse tre alternativene legges like øst for dagens veg fram til kommunegrensa. Dette gir en 

bedring for boliger som i dag har atkomst rett ut på rv. 4. En bolig er foreslått innløst, mens en 
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fritidsbolig ligger i veglinja og må rives. En annen fritidsbolig ligger utsatt til, og må muligens 

rives. Det er planlagt noe støyskjerming slik at støybelastningen i området avtar. En firefelts 

motortrafikkveg vil allikevel bli et nytt inngrep like ved delområdet, og det blir nå to parallelle 

veger. Ved kommunegrensa krysses dagens riksveg og Vigga på bruer. Dette gir et nytt inngrep 

i og ved elva. Dette området er imidlertid ikke brukt i særlig grad i dag. Til tross for at beltet 

med kantvegetasjon er smalt, gjør trær og kratt elva lite tilgjengelig. I tillegg er det dyrket jord 

på begge sider av elva som vanskeliggjør atkomsten.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.11.2 Alternativ A7 

For boligbebyggelsen som ligger langs dagens rv. 4 vil alternativet være positivt siden trafikk, 

og dermed miljøbelastningene, avtar. Alternativet påvirket imidlertid nærmiljøet fra vest og en 

bolig må innløses. Vigga må legges om på en strekning på 400-500 meter. Dette gir mulighet til 

å gjøre elva lettere tilgjengelig, men siden alternativet legges like ved elva på denne 

strekningen, vil støy og forstyrrelse fra trafikk medføre at den uansett ikke vil bli særlig 

attraktiv.  

Alternativet har med andre ord både positive og negative sider ved seg. Boliger langs dagens 

veg vil oppleve en bedring, mens for boliger vest for elva vil alternativet gi en dårligere 

situasjon med motortrafikkveg i nærheten av boligene. Påvirkningen av Vigga bedømmes også 

negativt. Samlet sett gis alternativet intet eller lite positivt omfang. Begrunnelsen for det er at 

flere boliger vil oppleve en bedring enn de som blir negativt berørt, men at påvirkningen av 

Vigga drar i negativ retning.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv (0/+). 

 

5.11.3 Alternativ C4 og C5 

Alternativene er lagt i tunnel forbi Holmen. Det gir en betydelig trafikknedgang på dagens rv. 4 

og en reduksjon i miljøbelastningene. Alternativet medfører at dette området kan utvikles 

positivt som et nærmiljø. Vigga krysses i et område med sparsom kantvegetasjon og dyrket jord 

nesten helt ned til elva. Denne delen av elva er ikke spesielt viktig for fisk/friluftsliv.  

Omfanget vurderes som middels positivt.  

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/+ +). 

 

5.12 Delområde 7 Restarealer 

5.12.1 Alternativ A6 og A8 

For restområdene gir tunnelføring og flytting av rv. 4 en positiv avlastning siden trafikken på 

dagens veg avtar. Området blir tryggere for myke trafikanter. Tunnelføringen gir også 

begrensede arealinngrep, og støybelastning langs dagens veg avtar. Like sør for søndre 

tunnelmunning må et småbruk innløses. Den ene rampa i toplanskrysset (A8) blir liggende nær 
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en bolig. Det er trolig mulig å justere kryssutformingen slik at en går klar av denne boligen, men 

den er likevel vist som mulig innløst på vegtegningene.  

Samlet sett bedømmes omfanget derfor å være lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten positiv (+). 

 

5.12.2 Alternativ A7 

For restarealene gir A7 arealinngrep og økt støybelastning i kulturlandskapet. Dette er områder 

uten spesielle frilufts- eller nærmiljøverdier, hovedsakelig dyrket jord. På den andre siden 

avlastes dagens veg, og den vil fremstå som langt tryggere og sikrere for myke trafikanter. Som 

for A8 er en bolig ved toplanskrysset vist som mulig innløst. Samlet sett bedømmes omfanget 

derfor å være intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

5.12.3 Alternativ C3 

Som A7 gir C3 avlastning av dagens veg, og dermed en bedret situasjon for myke trafikanter. 

Støybelastningen i kulturlandskapet vil øke. Som for A7 og A8 er en bolig ved toplanskrysset 

vist som mulig innløst. Samlet sett bedømmes omfanget å være intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

5.12.4 Alternativ C4 og C5 

Begge disse alternativene har små virkninger på restarealene. Men som de andre avlastet dagens 

veg. Alt C5 har som A7, A8 og C3 en bolig ved toplanskrysset som er vist som mulig innløst. 

Omfanget er lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten positiv (+). 

 

 

5.13 Oppsummering av konsekvenser for 

alternativer 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell 5-5. 

En samlet konsekvens for de ulike alternativene er også gitt. 
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Tabell 5-5: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alt. 0 har ingen 

konsekvens og rang 6 

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 

1. Roa  S Intet 0 
Lite 
pos. 

+ /+ + 
Lite 
pos. 

+ /+ + 
Lite 
pos. 

+ /+ + Intet 0 
Lite 
pos. 

+ /+ + 

2. Frøysli M Intet 0 
Intet til 
lite neg. 

0/– 
Intet til 
lite neg. 

0/– 
Intet til 
lite neg. 

0/– Intet 0 
Intet til 
lite neg. 

0/– 

3. Idretts-
banen 

M 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 
Lite til 
midd. 
pos. 

+/ + + 

4. Volla–
Råstad  

L/M 
Midd. 
pos. 

+ + 
Lite til 
mid. 
pos. 

+ /+ + 
Midd. 
pos. 

+ + 
Stor 
neg.  

– –/ 
– – – 

Midd. 
pos. 

+ + 
Midd. 
pos. 

+ + 

5. 
Kjørven–
Myrstua 

M Intet 0 
Lite 
neg. 

– Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet 0 

6. Holmen L 
Midd. 
neg. 

–/– – 
Intet til 
lite pos. 

0/+ 
Midd. 
neg. 

–/– – 
Midd. 
neg. 

–/– – 
Midd. 
pos. 

+/ + + 
Midd. 
pos. 

+/ + + 

7. Rest-
arealer 

L 
Lite 
pos. 

+ Intet 0 
Lite 
pos. 

+ Intet 0 
Lite 
pos. 

+ 
Lite 
pos. 

+ 

Samlet 
konsekvens 

+ + +/ + + –/– – +/ + + + + 

Rangering 4 5 2 7 3 1 

 

5.13.1 Alternativ 0 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ og skal beskrive og analysere hvordan forholdene 

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

Trafikkmodellen viser at trafikken på dagens rv. 4 vil øke med omtrent 3-4000 biler i døgnet. 

Som følge av trafikkøkningen vil støy og luftforurensing øke noe i forhold til dagens situasjon. 

Videre vil økt trafikk forsterke vegens barriereeffekt for nærmiljøene langs vegen, og den vil bli 

enda mer utrygg for myke trafikanter. 0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og har per 

def. ingen konsekvenser. 

 

5.13.2 Alternativ A6 

Alternativ A6 starter i rundkjøringa på Roa. Det gir ingen direkte endringer for Roa som 

tettsted. Alternativet har to kryssinger av Vigga, men det er i områder med små eller ingen 

friluftsinteresser. Tunnelføringen medfører en positiv konsekvens for miljøer langs dagens rv. 4 

og myke trafikanter siden det meste av trafikken på dagens veg forsvinner. Ny gang- og 

sykkelveg mellom Roa og Volla vil i tillegg gi langt bedre tilbud til gående og syklende. Gang- 

og sykkelveg gir også trygg atkomst til idrettsanlegget. Forbi Volla gir alternativet en god 

forbedring siden dagens rv. 4 er en belastning for dette nærmiljøet. Forbi Holmen vil ny veg bli 

liggende i større avstand fra de fleste boliger enn dagens riksveg. Den gir imidlertid et nytt 

inngrep, og det blir to parallelle veger her. Alternativet medfører innløsning av mellom fem og 

sju boliger. 

Konsekvens: liten positiv 

5.13.3 Alternativ A7 

Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 500 

meter sør for rundkjøringa på Roa. Dagens riksveg fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. 

Kontakten mellom Roa og det gamle sentrum ved Sand gjenopprettes, noe som bedømmes å 

være positivt for Roa som nærmiljø. Flytting av rv. 35 gir også mulighet vil videre sentrums-
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utvikling nordover. For boliger i Frøysli vil ny rv. 4 komme noe nærmere enn dagens veg, men 

støyskjermer vil begrense negative effekter av støy. 

Alternativet legges på skrå over dalen og krysser Vigga ved renseanlegget. For deler av 

bebyggelsen ved Volla vil det visuelle miljøet endres, men miljøbelastningene for Volla vil 

totalt sett reduseres siden trafikken legges utenom dette nærmiljøet, og det bygges gang- og 

sykkelveg mellom Roa og Volla. For en del av bebyggelsen i Kjørven–Myrstuen vil alternativet 

bli godt synlig, og en del boliger må støyskjermes. Et sted mellom fem og sju boliger innløses.  

Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400 til 500 m. Her er elva variert med en 

fin kantvegetasjon. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, men kantvegetasjon og dyrket 

jord gjør elva lite tilgjengelig. For boliger som ligger ved rv. 4 på Holmen er alternativet samlet 

sett positivt siden trafikken vil avta kraftig. 

Som beskrevet for A6 vil trafikken på dagens rv. 4 avta, og forholdene for myke trafikanter 

bedres betraktelig.  

Konsekvens: liten positiv 

 

5.13.4 Alternativ A8 

Alternativ A8 er identisk med A7 forbi Roa. Det gir dermed en positiv avlastning på Roa. 

Kryssplasseringen blir tilsvarende som for A7. Videre i tunnel fram til Flågenvegen gir en 

positiv konsekvens for nærmiljøet Volla siden det blir en stor reduksjon i trafikk på dagens veg. 

Nærmiljøet Holmen vil som for A6 bli negativt påvirket av ny veg. Samlet sett vil forholdene 

for myke trafikanter bedres på hele strekningen siden det bygges gang- og sykkelveg mellom 

Roa og Volla, og trafikken på dagens veg avtar. Alternativet medfører innløsning av mellom 

fem og åtte boliger. 

Konsekvens: liten til middels positiv 

 

5.13.5 Alternativ C3 

Alternativet starter som A7 og A8, og har som disse et toplanskryss på dyrket jord nord for Roa. 

Dette gir en positiv effekt for Roa sentrum. Videre er alternativet lagt parallelt med dagens rv. 4. 

Dette gir store inngrep i nærmiljøet Volla med foreslått innløsning av flere boliger. Mellom ti og 

femten boliger vil måtte innløses. Støybelastningen i dette området vil også øke. Videre forbi 

Flågenvegen er alternativet identisk med A8 og A6, noe som gir negative inngrep ved Holmen, 

bl.a. med innløsning av en bolig her. Som for alle alternativer har dette også en positiv effekt 

knyttet til ny gang- og sykkelveg og trafikkreduksjon på dagens rv. 4.  

Konsekvens: liten til middels negativ 

 

5.13.6 Alternativ C4 

Dette alternativet starter som A6 i rundkjøringa på Roa, og gir dermed ikke den samme mulig-

heten for positiv avlastning av Roa som alternativene som starter lenger sør. Etter kryssing av 

Vigga og føring langs dagens rv. 4 til Nerenga legges alternativet i lang tunnel fram til Gran 

grense. Dette vil bidra til at negative miljøvirkninger på dagens riksveg mellom Roa og Holmen 

avtar. Støybelastning avtar, og det blir mulig å utvikle nærmiljøene positivt. Gang- og 

sykkelveg mellom Roa og Volla er med å bedre forholdene for myke trafikanter. Etter 

tunnelføringen må Vigga legges litt om før elva krysses på bru. Dette området har ingen 

spesielle verdier for friluftslivet. Alternativet medfører innløsning av to til tre boliger. 

Konsekvens: liten til middels positiv 
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5.13.7 Alternativ C5 

Som for A7, A8 og C3 vil dette alternativet være positivt siden det gir mulighet for positiv 

sentrumsutvikling på Roa. Videre har alternativet lang tunnelføring som C4, noe som er positivt 

for alle miljøer langs dagens rv. 4 på denne strekningen. Alternativet medfører innløsning av to 

til fire boliger. 

Konsekvens: middels positiv 

 

5.14 Oppsummering 

Med unntak av C3 har alle alternativer positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Dagens 

rv. 4 har stor trafikk, og den er en belastning for nærmiljøer langs vegen. Det er dårlig/ingen 

tilrettelegging for myke trafikanter. Alternativene fører til at trafikken på dagens veg avtar, og 

det gir mulighet for en positiv utvikling av nærmiljøene. Tunnelføringene er i så måte best, men 

det er liten forskjell på lang og kort tunnel siden det er små verdier knyttet til dette temaet mel-

lom Flågenvegen og Holmen. A7 kommer også positivt ut til tross for at det ikke har tunnel. 

Dette kommer av at de områder som alternativet legges på har begrensede verdier for dette 

temaet, samtidig som nærmiljøer langs dagens veg får en betydelig bedring siden trafikken avtar 

her. Alle alternativer har flere planskilte krysningsmuligheter i form av kulverter og bruer, noe 

som opprettholder mulighetene for å krysse dalen øst-vest selv om ny firefeltsveg blir en større 

barriere enn dagens veg.  

For dette temaet er parsellstart sør for rundkjøringa den beste løsningen. Dette medfører at 

dagens rv. 4 kan fjernes ved Sand, og det gir mulighet for en positiv sentrumsutvikling her. Alt. 

C3 er det eneste alternativet som har negative konsekvenser. Det legges mer eller mindre 

parallelt med dagens rv. 4, og vil dermed øke miljøbelastningen for nærmiljøer langs dagens rv. 

4. Dette alternativet vil imidlertid konsentrere inngrepet i dalen, og gir i så måte ingen ny 

situasjon.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er: 

Nr. 1 alternativ C5 

Nr. 2 alternativ A8 

Nr. 3 alternativ C4 

Nr. 4 alternativ A6 

Nr. 5 alternativ A7 

Nr. 6 alternativ 0 

Nr. 7 alternativ C3 

 

5.15 Konsekvenser i anleggsperioden 

Massedeponering 

For tunnelalternativene er det lagt opp til deponering av overskuddsmasser på arealer mellom 

dagens rv. 4 og Vigga på strekingen Roa–Volla. I den forbindelse kan det også være formåls-

tjenelig å fylle masser på idrettsanlegget. Om det velges et tunnelalternativ og den deponerings-

løsningen blir valgt, vil det medføre at idrettsanlegget ikke vil kunne brukes i den tiden 

deponering skjer, pluss den tiden det tar å etablere nytt dekke. I en slik periode er det nødvendig 

å finne erstatningsareal.  

Midlertidige stengninger 

Anleggsperioden vil medføre midlertidige stengninger av veger og ferdselsårer. Barn og unge er 

spesielt sårbare for om ferdselsårer mellom bolig og skole og områder som brukes til lek 

blokkeres. For å forhindre dette må det etableres midlertidige veger/stier som erstatning for de 

som stenges, samtidig som nye ruter merkes godt.  
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Støy, rystelser og støv 

Anleggsaktivitet gir forstyrrelse i form av støy, vibrasjoner og rystelser, samt at det kan gi 

støvproblemer. Dette kan medføre plager for beboere og brukere av nærområdene til ny rv. 4. 

Det vil bli stilt krav til anleggsdriften iht. støyretningslinjene, noe som skal begrense disse 

plagene. Videre vil Ytre miljø-plan ta for seg problemer knyttet til rystelser og vibrasjoner, og 

stille krav til entreprenør/byggherre.  

Støvplager begrenses ved gode anleggsrutiner som rengjøring av maskiner, salting/vanning av 

anleggsveger, tildekking av lass etc. Dette vil bli behandlet i YM-plan for anleggsperioden.  

Et viktig tiltak for personer som blir direkte berørt er god informasjon om planlagt 

anleggsaktivitet.  

 

 

Figur 5-6: Flyfoto av Viggadalen fra 1999 
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Gang- og sykkelveg 

Alle alternativer er planlagt med gang- og sykkelveg mellom Roa og Volla. En forlenging av 

den fram til parsellslutt (og helst videre fram til Gran sentrum) vil være positivt for myke 

trafikanter. Behovet er imidlertid lite da det bor få personer langs dagens veg. Det planlegges 

heller ikke gang- og sykkelveg på naboparsellen i nord mellom Gran grense og Gran sentrum. 

Med den bakgrunnen er det ikke hensiktsmessig å bygge gang- og sykkeveg mellom Volla og 

Gran grense. Ny videregående skole på Gran kan imidlertid endre dette bildet.  

Vigga 

Vigga er i dag lite tilgjengelig og ikke spesielt attraktivt for fisking eller andre friluftsaktiviteter. 

Der de ulike alternativene berører elva kan det legges til rette for etablering av stier, 

opparbeiding av fiskeplasser og merking. Et slikt tiltak kan imidlertid komme i konflikt med 

naturverdier knyttet til elva.  

Bompengelekkasje 

Som beskrevet i avsnitt 5.2 er det en fare for at bilister velger lokalveger for å unngå 

bompenger, men det er satt i verk tiltak for å begrense dette. Om dette viser seg å bli et problem 

på andre veger, må det iverksettes tiltak på lokalvegnettet for å begrense/stanse denne lekkasjen.  

 

 

 

6 Avbøtende tiltak 
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Som en del av den videre detaljplanleggingen av valgt alternativ er det flere forhold som er 

relevant for dette temaet som det vil bli tatt hensyn til.  

Støyberegninger 

På dette planstadiet er det foretatt støyberegninger for alle alternativer. I den videre 

detaljeringen av valgt alternativ vil det bli utført mer nøyaktige målinger for hver enkelt bolig 

som står i fare for å bli utsatt for støy over grenseverdiene. Dette vil danne grunnlag for 

detaljerte støytiltak som lokale støyskjerming og fasadetiltak for berørte boliger med uteplasser. 

Innløsning kan også være en mulighet om det ikke er mulig å tilfredsstille støykravene.  

Plan for Ytre miljø (YM-plan) 

I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å 

sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YM-planen er å 

sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan og ivaretatt i 

kontraktene. Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv, forurensning til 

anleggsstøy, linjeføring og estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold som er relevant for 

tema nærmiljø og friluftsliv, se neste avsnitt 5.15.  

 

 

 

 

7 Oppfølgende under-
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