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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 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 

naturmiljø, og vurderer omfang og konsekvenser av de ulike vegalternativene.  

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

Kristian Haug planprosessledere.  

Til å gjennomføre utredningen for naturmiljø 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 naturmiljø. Delområder er definert, avgrenset og verdivurdert. 

Ut fra deres betydning for naturmiljøet 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 

Hadeland og Viggadalen er generelt et område med stort biologisk mangfold, noe som 

hovedsakelig kommer av kalkrik bergrunn kombinert med et gunstig lokalklima. Vann og 

vassdrag bidrar også i positiv retning. Innenfor influensområdet er imidlertid verdiene 

begrenset. Store deler av arealet er dyrket opp, og det er også mange andre inngrep i form av 

bebyggelse og veger. Til tross for dette finnes det områder som utmerker seg. De er for en stor 

del knyttet til kalkskog og beitemarker. Innenfor influensområdet er det registrert 13 naturtyper, 

de fleste av disse har de laveste verdiene. Det er to hjortevilttrekk over dagens rv. 4, ved 

Nerenga og kommunegrensa.  

Videre har Vigga en viktig økologisk funksjon i landskapet.  

En vurdering av de verdisatt delområdene er gitt i tabell 0-1.  

 

Tabell 0-1: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-12 

Område Beskrivelse Verdi  

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

Vigga gis totalt sett liten til middels verdi.  

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

 

   
Liten Middels Stor 

 

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

 

   
Liten Middels Stor 

 

3 Kjørven–
Myrvang 

I dette delområdet inngår et vilttrekk på tvers av dalen og fire kartlagte 
naturtyper, alle viktige (B). Vintererle hekker også ved Vigga i dette 
området. Dette representerer et grøntdrag med verdifull natur, og gis 
middels til stor verdi. Delområdet har også forbindelse med naturtyper i øst 
med den høyeste verdien. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

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

Lokaliteten er gitt middels verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

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

Som delområde nr. 3 representerer denne lokaliteten et grøntdrag som er 
viktig for ulike arter. Den gis middels til stor verdi.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

6 Rest-
arealer 

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

 

   
Liten Middels Stor 
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0.5 Konsekvenser 

0.5.1 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. Som en 

følge av økt trafikk kan barriereeffekten øke. 0- alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per definisjon ingen konsekvenser. 

 

0.5.2 Alternativ A6 

Alternativet krysser Vigga med bru ved dagens bru rett nord for Roa. I tillegg vil lokalvegen 

kreve brukryssing her. Dette er i et område der elva allerede er sterkt påvirket av inngrep knyttet 

til veger og bebyggelse. Fisk i elva vil likevel være sårbar for lengre bekkelukkinger. Fram mot 

tunnelmunningen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier. Utkanten av hjorte-

vilttrekket som krysser Viggadalen i dette området berøres, men tunnelføring vil bedre forhold-

ene for vilttrekk. Etter tunnelen legges vegen i et område med beiter og dyrket jord øst for dag-

ens rv. 4. Heller ikke her er det registrerte verdier for naturmiljøet. Ved kommunegrensa pas-

seres et nytt vilttrekk, og med det brytes de økologiske sammenhengene. Bru over Vigga utfor-

mes på en måte som muliggjør trekk, men barriereeffekten vil uansett øke. Brua gir også et nytt 

inngrep i/ved elva. En registrert gråor-heggeskog ved elva vil imidlertid ikke berøres. 

Konsekvens: liten negativ. 

 

0.5.3 Alternativ A7 

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

sør for dagens rundkjøring på Roa. En gråor-heggeskog (verdi middels) ved Myre vil trolig 

ødelegges totalt. Videre legges alternativet på dyrket jord forbi Roa. Sør for Felleskjøpet skjærer 

A7 gjennom delområde Kjørven–Myrvang, og en sumpskog (verdi middels) ødelegges og et 

hjortevilttrekk krysses. Vilt kan krysse trygt under ny bru over Vigga, men barrieren vil øke.  

Mellom renseanlegget og Holmen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier for 

naturmiljøet. Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400-500 m. En omlegging 

av elva gir negative konsekvenser. På denne strekningen er elva variert med en fin 

kantvegetasjon. Substratet er variert med noe stor stein og grov grus på bunnen, samt partier 

med strøm. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, og har også potensial til å bli en god 

krepsebiotop. Alternativet medfører videre at en godt utviklet gråor-heggeskog blir sterkt berørt 

og at et vilttrekk krysses. En tidligere hekkelokalitet for sandsvale ved Holmen vil ødelegges 

totalt, men siden den ikke er i bruk er dette ikke vektlagt. 

En nedlegging av dagens rv. 4 ved Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga, mens omlagt 

rv. 35 gir ei ny bru over elva. Omlagt rv. 35 vil også ødelegge en rasteplass for storspove. 

Konsekvens: middels til stor negativ. 

 

0.5.4 Alternativ A8 

Som for alternativ A7 ødelegges naturtypen ved Myre, mens en nedlegging av dagens rv. 4 ved 

Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga. Den videre tunnelføringen er positiv for vilttrekket 

Kjørven–Myrvang. Ved kommunegrensa (Holmen) krysses et nytt vilttrekk, og barriereeffekten 

vil øke her. Som for A7 vil omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er beiteområde for rådyr 

og rasteområde for storhegre vil bli kraftig påvirket. 

Konsekvens: liten til middels negativ. 

 

0.5.5 Alternativ C3 

Dagsonen ved dagens veg vil som A7 og A8 ødelegge naturtypen ved Myre. Videre nordover 

legges alternativet parallelt med dagens veg fram til Holmen. På denne strekningen berøres 

ingen naturtyper, men de to vilttrekkene som går på tvers av Viggadalen krysses. For trekket 
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ved idrettsbanen er det ikke planlagt spesielle tiltak for vilt, og barriereeffekten vil øke. Ved 

Holmen utformes bru over Vigga slik at vilt kan passere trygt under den. Som for A7 og A8 vil 

omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre vil bli kraftig påvirket. 

Konsekvens: middels negativ. 

 

0.5.6 Alternativ C4 

Som A6 vil dette alternativet gi nye kryssinger av Vigga ved Roa. Videre vil den lange 

tunnelføringen bidra til å minske barriereeffekten for dyr i området. Ved kommunegrensa 

berøres naturtyper ved tunnelpåhugget. Her er det funnet rødlistete sopparter, og alternativet vil 

påvirke naturtypen negativt. Omfanget av dette er avhengig av utstrekning av forskjæringer og 

anleggsbelte. Vigga må legges om, og alternativet krysser elva på bru. Den lange tunnelføringen 

vil medføre mindre forurensning fra vegen til Vigga, og en bedret situasjon mtp. uhellsutslipp.  

Konsekvens: ingen til liten negativ. 

 

0.5.7 Alternativ C5 

Som for alt. A7, A8 og C3 vil dette alternativet ødelegge gråor-heggeskogen ved Myre. Den 

videre tunnelføringen medfører en bedring mtp. hjortevilttrekk. Ved tunnelpåhugget i nord vil 

alternativet som C4 påvirke naturtyper negativt, og Vigga må legges om. Som for A7, A8 og C3 

vil omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre vil bli kraftig på-

virket. Den lange tunnelføringen vil medføre mindre forurensning fra vegen til Vigga, og en 

bedret situasjon mtp. uhellsutslipp.  

Konsekvens: liten negativ. 

 

0.5.8 Sammendrag 

Totalt sett har de ulike alternativene moderate negative konsekvenser for naturmiljøet. Alle 

alternativer påvirker Vigga med ny kryssing, og noen krever også omlegging av elva. Hjortevilt-

trekk berøres enten positivt gjennom tunnelføringer eller negativt ved alternativer som krysser 

trekk i dagen. Noen kartlagte naturtyper ødelegges og/eller berøres, men det er stort sett 

begrensede verdier knyttet til disse.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er:  

C4 – C5 – A6 – A8 – C3 – A7 

Tunnelføringene kommer best ut siden de bedrer forhold for vilttrekk og ikke berører naturtyper 

i særlig grad. Forskjellen mellom tunnelalternativene er små. A7 er alternativet med størst 

negative konsekvenser.  

 

0.5.9 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsaktivitet innebærer fare for forurensning av vann og grunn, unødvendig ødeleggelse av 

natur og støy og forstyrrelse for dyrelivet. Det må utarbeides en egen Ytre Miljøplan for 

anleggsfasen som behandler dette.  

 

0.5.10 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser  

Det er ikke mange aktuelle avbøtende tiltak for dette temaet. Bruer over Vigga skal utformes på 

en slik måte at vilttrekk kan opprettholdes. En utvikling av kantsonene langs Vigga vil være et 

positivt tiltak, men dette vil være i konflikt med dyrket jord.  

Det er ikke behov for spesielle oppfølgende undersøkelser for dette temaet.  
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1.1 Bakgrunn 

Riksveg 4 (rv. 4) er en del av rute 6a (Oslo–Trondheim). Vegen har funksjon både som lokalveg 

og som hovedfartsåre mellom Oslo og Hadeland/Gjøvik. Vegen er en alternativ rute til E6 

mellom Oslo og Mjøsbrua. Etter utbygging av tverrforbindelsen mellom Lunner og Nannestad 

er rv. 4 sammen med rv. 35 også regionenes viktigste tilknytning til Gardermoen. 

Vegen brukes også av et stort antall dagpendlere i Hadelandsområdet. 

Standarden på vegen mellom Roa og Gran grense er generelt ikke tilfredsstillende i forhold til 

vegens funksjon. Det er spredt boligbebyggelse på begge sider av vegen. Vegen har varierende 

standard, gjennomsnittlig vegbredde er 7–9 meter og det er ikke separat gang- og sykkelveg 

langs rv. 4. Det medfører derfor stor risiko for myke trafikanter å benytte vegen. Vegen preges 

også av dårlig kurvatur. Hastigheten sør for Roa er 80 km/t. Ca. 150 m sør for rundkjøringa er 

den skiltet ned til 60 km/t, og sonen fortsetter gjennom rundkjøringa i alt ca. 350 meter. Resten 

av parsellen har 70 km/t bortsett fra en ca. 800 m lang strekning forbi Volla som har 60 km/t. 

Årsdøgntrafikken (2010) på rv. 4 i 2010 var på ca. 9200 kjøretøyer sør for rundkjøringa og 

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

framover.  

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
/12/

. Gjennom arbeidet ble det definert tre 

hovedmål for ny rv. 4:  

 Trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

 God framkommelighet for alle grupper. 

 Miljøhensyn (jordvern ble her vektlagt). 

 

  

1 Innledning 
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År Beskrivelse 

1998 Utarbeidelse av Felles mål og planforutsetninger for ny rv. 4 mellom Roa og Jaren
/4/

. 

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

2001 Melding med forslag til utredningsprogram ble lagt fram til offentlig ettersyn i januar 2001
/6/

 og godkjent av 
kommunestyrene i juni

/7/
. Silingsrapport I ble behandlet og godkjent i kommunestyrene i oktober

/5/
. Flere 

alternativer, blant annet flere lange tunneler mellom Roa og Gran ble tatt ut og det ble gitt aksept for Statens 
vegvesens anbefalinger.  

2002 Etter anbefalinger fra Statens vegvesen ble det i mars 2002 i begge kommunestyrene godkjent at rv. 4 
skulle utredes som en smal firefeltsveg (bredde 20 m). Tanken var at den skulle bygges som en tofeltsveg i 
første etappe.  

Silingsrapport II
/8/

 ble behandlet og godkjent i kommunestyrene samtidig med endring i utrednings-
programmet. Flere alternativer ble tatt ut, blant annet lang tunnel forbi Volla. 

2003 Høring av konsekvensutredning og kommunedelplan skjedde våren 2003. 

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

2004 Miljøverndepartementet avgjorde saken i mars og tok Statens vegvesens innsigelse til følge og godkjente 
ikke A8, men anbefalte i stedet alternativ A7. Kommunestyret i Lunner vedtok (med noen justeringer, blant 
annet ved Volla) alternativ A7 i mai. Utarbeidelse av Reguleringsplan basert på alternativene A7 i Lunner og 
B7 i Gran kommune startet opp høsten 2004. 

På grunn av nye standardkrav og hensynet til sikkerheten ble det høsten 2004 vedtatt å bygge Roa–Jaren 
som firefeltsveg direkte og ikke bygge en første etappe som tolfeltsveg. 

2005 I forkant av selve reguleringsarbeidet ble det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for valg av 
systemløsninger for hele strekningen. Forprosjektet ble behandlet i kommunestyrene i april. 

2006 Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av SVV sin 
innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september. 

Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD. MD 
har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune. 

Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune ble vedtatt i Gran kommunestyre 13. 
desember. Kommunestyret ba samtidig om at vegprosjektet må deles dersom behandling av 
reguleringsplanen i Lunner ble utsatt. 

2007 I mars ba Lunner kommunestyre om at prosessen med opphevelse av gjeldende KDP ble igangsatt og ba 
samtidig Samferdselsdepartementet (SD) om å utrede bygging av tunnel mellom Roa og Gran grense. 

Statens vegvesen ber Vegdirektoratet (VD) vurdere statlig regulering i Lunner. Behandles videre i SD og 
vedtas ev. 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
/53/

 er Roa–Jaren ikke omtalt i dokumentet.  

Anmodning om statlig regulering avslått i Samferdselsdepartementet, brev 15. februar. 

Planprogram for forlengelse i nord, fra Jaren til Sandvold (kryss rv. 34), vedtas i Gran kommunestyre i 
desember. Reguleringsplan med konsekvensutredning starter opp.  

2009 Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 ble lagt frem i mai
/63/

. 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 plan-

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

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

 

Figur 2-2: Tverrprofil S5 

 

Parallellveg 

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

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

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

2 Tiltaket  
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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 
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Figur 2-10: Alternativ C3 
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Figur 2-11: Alternativ C4  
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Figur 2-12: Alternativ C5 

 



Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense  
Temarapport naturmiljø  

24 

3.1 Definisjon 

Statens vegvesens håndbok H140 Konsekvensanalyser definerer naturmiljø slik
/2/

: 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs 

og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 

terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 

saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 

 

3.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller har naturmiljøet betydning for, og dermed være en del av, andre fagtemaer. 

Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike temaer. For å unngå 

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

temaet naturmiljø definert følgende avgrensinger (fra Håndbok 140
/2/

): 

 Naturmiljøet avgrenses til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi og funksjon 

for mennesker. Opplevelsesaspektet behandles her under fagtema landskapsbilde  

 Naturen som livsmiljø for planter og dyr samt spesielle geologiske forekomster behandles 

under temaet naturmiljø, mens naturressursaspektet (ressurser for mennesker) som vilt, 

fisk, bær, vannmengde og vannkvalitet, berggrunn og løsmasser behandles under fagtema 

naturressurser.  

 De visuelle forhold knyttet til naturlandskapet og vegetasjon og den landskapsmessige 

betydningen av disse behandles under tema landskapsbilde, mens artenes betydning i et 

økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø. 

 I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for biologiske 

mangfoldet vurderes under naturmiljø. 

 

3.3 Registreringskategorier 

Kartlegging av naturmiljø kan knyttes til to nivåer: 

 landskapsnivå, dvs. større områder og systemer, samt regional grønnstruktur 

 viktige enkeltområder 

Landskapsnivå 

Både viktige enkeltarter og økosystemer er avhengig av større områder, systemer av områder og 

sammenhenger mellom dem. Det gjelder for eksempel villrein, elg, store rovdyr, samt en rekke 

fuglearter. Følgende registreringskategorier legges til grunn: 

Inngrepsfrie områder (INON): Områder i en viss avstand fra tyngre inngrep som veger, jern-

bane, kraftlinjer, vassdragsutbygginger etc. i henhold til Direktoratet for naturforvaltnings 

oversikt over inngrepsfrie områder i Norge. I Viggadalen er det ingen inngrepsfrie naturområd-

er, dette beskrives derfor ikke nærmere. 

Store viltområder: Leveområder og trekkveger for hjortevilt og andre arter som utnytter store 

arealer og/eller framviser faste sesongmessige trekk. 

Landskapsøkologiske sammenhenger: Fordeling av ulike naturtyper (antall, størrelse og 

innbyrdes avstander) og funksjonsområder, og deres betydning for artsmangfoldet. 

Vurderingene bygger på registrering av viktige enkeltområder (se neste avsnitt). 

Viktige enkeltområder 

Som grunnlag for registrering og verdisetting er viktige enkeltområder lagt til grunn (se også 

tabell 3-2): 

3 Metode 
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Naturtyper er den viktigste biologiske kartleggingsenhet slik det er definert i DN-håndbok 

13”Kartlegging av naturtyper, verdisetting av biologisk mangfold”
/28/

. De kartlagte lokalitetene 

er videre verdsatt etter DN sitt system som deler lokalitetene i:  

 svært viktige (A) 

 viktige (B)  

 områder med lokal betydning (C)  

 

Alle naturtyper er videre vurdert i en egen rødliste fra 2011
/41/

. Den har de samme 

rødlistekategorier som rødlista for arter, se tabell 3-1. Det er også laget en egen oversikt over 

truete og hensynskrevende vegetasjonstyper i Norge
/37/

.  

Rødlistearter: Arter som er oppført på Nasjonal rødliste for truete arter i Norge fra 2010
/36/

. 

Rødlistekategoriene er vist i tabell 3-1. For alle rødlistete arter som er omtalt her er 

rødlistekategorien tatt med i parentes etter artsnavnet.  

Vilt/dyreliv: Andre viktige forekomster av fugl, pattedyr, amfibier, insekter, fisk og annet 

dyreliv i ferskvann og sjø og deres funksjonsområder (hekke-/yngleområder, trekkveger, beite-

/næringsområder, reirplasser, etc.). Ved viltkartlegging etter DN-håndbok 11
/38/

gis de kartlagte 

enhetene (funksjonsområder) vekt etter hvor viktige de er. Skalaen er femdelt der 1 er den 

laveste verdien og 5 den høyeste. 

Vegetasjon: Viktige forekomster av karplanter, moser, sopp og lav, herunder både naturlig 

forekommende planteliv og eventuelle menneskelig introduserte arter. 

Arts- og individmangfold: Områder med spesielt stort arts- og eller individmangfold. 

Funksjonsområder: Kantsoner, grønnstruktur, sammenhengende naturområder og andre områder 

med betydning for biologisk mangfold etc. 

Eksisterende inngrepsituasjon: Tilstedeværelse eller fravær av tekniske inngrep, støy og annen 

forurensing.  

Naturhistoriske/geologiske elementer: Viktige berggrunns- og kvartærgeologiske elementer som 

morenerygger, raviner, grytehull, fossilforekomster etc. 

 

Tabell 3-1: Rødlistekategorier
/36/

 

Rødlistekategorier Rødliste 2010 

EX Utdødd (Extinct) En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 

EW Utdødd i vill tilstand  
(Extinct in the Wild) 

Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ i 
dyrehager, botaniske hager og lignende. 

RE Lokalt utryddet 
(Regionally extinct) 

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra 
aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert 
reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet (Critically 
endangered)  

En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene 
A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet 
(Endangered) 

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene 
A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing. 

VU Sårbar  
(Vulnerable) 

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E 
for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing 

NT Nær truet 
(Near threatened) 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller 
VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid. 

DD Datamangel (Data 
deficient) 

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategori-
plassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra 
og med CR til og med livskraftig (LC). 

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående 
bestandsreduksjon, D-svært liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse 
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3.4 Verdi 

Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter kriterier gitt i tabell 3-2 hentet fra Håndbok 140.  

Verdisettingen gjort i denne rapporten følger i stor grad verdisettingen fra kommunens vilt- og 

naturtypekartlegging, med enkelte justeringer på bakgrunn av tilleggsinformasjon fra feltarbeid 

eller samtaler med lokalkjente.  

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

   Liten Middels Stor 

 
 

Tabell 3-2. Kriterier for verdivurdering av naturmiljø fra H140 (noe omarbeidet grunnet nye 

rødlistekategorier)  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, samt 
andre, landskaps-
økologiske sammen-
henger 

- Områder med ordinær 
landskapsøkologisk 
betydning. 

- Sammenhengende områder 
(over 3 km

2
) som ligger 

under 1 km fra tyngre 
inngrep, men som fortsatt 
har et urørt preg. 

- Enkeltområder eller system 
av områder med lokal eller 
regional, landskapsøko-
logisk betydning.  

- Enkeltområder eller system 
av områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Naturtypeområder/ 
vegetasjonsområder 

- Naturområder med 
biologisk mangfold som er 
representativ for distriktet. 

- Registrerte naturtyper eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori B eller C for 
biologisk mangfold. 

- Registrerte naturtyper eller 
vegetasjonstyper i 
verdikategori A for biologisk 
mangfold 

Områder med arts- 
og individmangfold 

- Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representativt for distriktet. 

- Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 1. 

- Områder med stort arts-
mangfold i lokal eller 
regional målestokk.  

- Leveområder for arter i 
kategoriene ”nær truet” (NT) 
eller ”datamangel” (DD)”.  

- Leveområder for arter som 
står som oppført på fylkes-
vise rødliste. 

- Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 2-3. 

- Områder med stort 
artsmangfold i nasjonal 
målestokk.  

- Leveområder for arter i 
kategoriene ”kritisk truet” 
(CR), ”sterkt truet” (EN), 
eller ”sårbar” (VU). Områder 
med forekomst av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier.  

- Registrerte viltområder og 
vilttrekk med viltvekt 4-5. 

Naturhistoriske 
områder (geologi, 
fossiler) 

- Områder med geologisk 
forekomster som bidrar til 
distriktets geologisk 
mangfold og karakter. 

- Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til distriktets 
eller regionens geologiske 
mangfold og karakter. 

- Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. 

 

3.5 Omfang 

Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold til naturmiljøet er gitt i tabell 3-2 hentet fra 

Håndbok 140. 

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 
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Tabell 3-3. Kriterier for vurdering av omfang. 

 Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omgang 

Stort negativt 
omfang 

Viktige 
sammenhenger 
mellom 
naturområder  

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
viktige bio-
logiske eller 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil styrke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil svekke 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Tiltaket vil bryte 
viktige biologiske 
eller landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

Arter 

(dyr og planter) 

Tiltaket vil i stor 
grad øke arts-
mangfoldet eller 
forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil øke 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller bedre 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller deres 
vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i noen 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller forekomst av 
arter eller forringe 
deres vekst- og 
levevilkår  

Tiltaket vil i stor 
grad redusere 
artsmangfoldet 
eller fjerne fore-
komst av arter 
eller ødelegge 
deres vekst- og 
levevilkår  

Naturhistoriske 
forekomster 

Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket vil stort 
sett ikke endre 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

Tiltaket vil 
forringe 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

Tiltaket vil 
ødelegge 
geologiske fore-
komster og 
elementer 

 

3.6 Konsekvenser 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde 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. 

 

 
Figur 3-1. Konsekvensvifta fra Håndbok 140 
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3.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

 kommunens vilt- og naturtypekartlegging generelt og kartlegging av planområdet  

 materiale fra konsekvensutredningen som ble ferdigstilt i 2003 

 kontakt med fagpersoner i kommunene 

 egne befaringer 15. juni 2011 og 26. septemer 2011. Alle registrerte naturtyper som 

berøres av de ulike alternativene ble det besøkt.  

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

 

3.8 Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturmiljø
/55/, /56/

: 

Naturmiljøet innenfor influensområdet skal kartfestes og beskrives. Det skal vurderes 

hvilke konsekvenser tiltaket gir gjennom direkte inngrep og indirekte påvirkning av 

registrerte naturverdier i forhold til artsmangfold og økologiske sammenhenger mellom 

naturområder. 

Behovet for viltkryssinger og behovet for viltgjerder skal vurderes. 

Forholdet til Vigga skal vurderes spesielt med tanke på elva økologiske funksjon og i 

forhold til kravene i vannforvaltningsforskriften. 

Verdier i vassdraget og konsekvenser ved inngrep må dokumenteres. Konsekvenser for 

ørret vurderes særskilt. Forurensing til vassdrag fra trafikk i driftsfasen utredes og 

avbøtende tiltak som fordrøyningsbasseng og lignende utredes. Faren for forurensning av 

vassdrag i anleggsfasen og tiltak for å begrense dette beskrives. 

Tiltakets forhold til naturmangfoldloven skal beskrives. 

Faren for spredning av fremmed arter som en følge av tiltaket skal beskrives. 

 

 

Figur 3-2: Vigga er lagt i kulvert under rv. 4 ved rundkjøringa på Roa 
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4.1 Influensområde 

Influensområdet vil variere avhengig av hvilke arter og livsmiljøer man vurderer. For 

vegetasjon/planteliv og mindre arealkrevende dyrearter kan en veg gi begrensede virkninger når 

man kommer noen få meter bort fra selve inngrepet. Influensområdet til vegen vil i dette tilfellet 

være lite. For mer arealkrevende dyr og sky/sårbare arter vil influensområdet være langt større. 

Dette gjelder for eksempel hjortedyr som har sesongtrekk mellom sommer- og vinterbeiter og 

flere fuglearter som er sårbare for støy og menneskelig ferdsel i etablerings- og hekketiden.  

Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de arealene som inngår i planområdet og en 

buffersone på om lag 200-300 meter rundt som kan bli påvirket av forstyrrelser og 

lokalklimatiske endringer, samt direkte tilgrensende områder som inngår i sammenhengende 

lokaliteter eller naturtyper og viktige trekkveger som kan bli berørt.  

Figur 4-12 på side 46 viser influensområdet. Der det er vilttrekk er det trukket lenger fra ny veg 

for å synliggjøre disse verdiene. Vigga nedstrøms planområdet er ikke inkludert i 

influensområdet. Forurensning av Vigga kan imidlertid påvirke elva helt ned til Jarenvatnet.  

 

4.2 Naturgrunnlaget 

4.2.1 Klima 

Hadeland har et typisk innlandsklima med stabilt lave vintertemperaturer og relativt høye 

sommertemperaturer. For Lunner var middeltemperaturen for årets kaldeste måned januar –

9,5 
o
C i perioden 1961 til 1990. Tilsvarende var juli periodens varmeste måned med 15 

o
C som 

middeltemperatur. Gjennomsnittlig årsnedbør i samme periode var 890 mm
/58/

. 

4.2.2 Geologi 

Hele planområdet ligger over marin grense (her ca. 190 moh.). Vigga ligger ved Roa på ca. 

230 moh., mens høyden ved kommunegrensa er ca. 220 moh.  

Langs rv. 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen for det meste av skifer, sandstein og 

kalkstein, og er grunnlag for rik vegetasjon (se figur 4-2). Øst for Jarenvatnet inneholder 

skiferen karbon og svovelkis (alunskifer), men det ligger utenfor influensområdet. Skogåsene 

sør og øst for planområdet består av mer næringsfattig grunnfjell og gneis
/23/

.  

På slutten av siste istid var Viggadalen fylt av en bresjø med avløp mot sør. Området langs 

Vigga består av flere avsetningsbassenger. Disse er bygd opp av lag med silt, leire og organisk 

materiale over morene. Sandige og grusige masser finnes i sørenden av bassengene. Bassengene 

er skilt fra hverandre med terskler av fjell, morene og breelvavsetninger
/23/,/24/,/25/

.  

Utenom bassengene er det tykke moreneavsetninger og områder med fjell i dagen. Vest for 

Vigga består morenematerialet for det meste av lokale bergarter som gir til dels stor mektighet. 

Morenedekket over grunnfjellsområdene er tynt og usammenhengende. 

De glasifluviale (breelv-) avsetningene i Viggadalen er beskjedne. Viktigere i dalbunnen er 

fluviale (elve-) avsetninger. Stedvis er det også tykke torvlag. 

Figur 4-3 viser løsmassegeologien i området.  

 

4 Dagens situasjon og 

verdivurderinger 
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Figur 4-1: Typisk vegetasjonsbilde av Viggadalen. Dyrket jord med innslag av små skogholt og 

kantsoner. Lenger opp i åssiden kommer den mer sammenhengende granskogen inn 

 

4.2.3 Vegetasjonssone  

Gran og Lunner ligger mellom boreal og sørboreal vegetasjonssone. Viggadalens bunn tilhører 

den sørboreale sonen, mens åsryggene i øst og vest tilhører mellomboreal sone
/29/

. Mellomboreal 

vegetasjonssone kjennetegnes ved at barskog dominerer, og at typisk lågurtgranskog og 

velutviklet gråor-heggeskog har sin høydegrense i denne sonen
/29/

. Dette gjelder også en rekke 

varmekjære samfunn og arter. I sørboreal vegetasjonssone dominerer barskog, men samtidig 

finnes store arealer med oreskog og høgmyr, samt bestander av edelløvskog og tørreng-

vegetasjon
/29/

. Typisk for sonen er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommertemperatur.  

 

4.2.4 Vegetasjon 

Vegetasjonen langs Viggavassdraget er dominert av gråor-heggeskog. Skogteiger av noe 

størrelse i Viggadalen er hovedsakelig granskog av lågurttype. Klima, geologi og topografi har 

gitt middels rike skogtyper. Dette gjelder bl.a. skogen vest for rv. 4 ved grensen mellom Gran 

og Lunner. Her finnes en mosaikk av høgproduktiv lågurtgranskog, med busksjikt rikt på salix-

arter (vier, selje) og rogn
/10/

. 

Relativt store lokalklimatiske forskjeller gir grunnlag for variasjon i vegetasjonen, men 

kulturlandskapet er nokså ensartet. Randvegetasjonen i kulturlandskapet er oftest smal. 

Vannvegetasjonen i og nær vassdrag er i hovedsak næringskrevende. Vassdragene er preget av 

stor næringstilgang fra landbruket og omgivelsene ellers. 

Den viktigste grønne sonen i området er vegetasjonen langs Vigga. En del steder er rand-

vegetasjonen svært smal og lav. Dette gjelder særlig der det er foretatt inngrep i selve elveleiet. 

Det er lite vegetasjon som kan utgjøre spredningskorridorer på tvers av Viggadalen. 
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Figur 4-2: Berggrunnen i området 
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Figur 4-3: Løsmasser i området 
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4.3 Vann og vassdrag 

Viggavassdraget avvanner et 176 km
2
 stort område i Lunner og Gran kommuner

/21/
. Området 

har en midlere avrenning på ca. 13 l/sekund per km
2
. Elva har sitt utspring i skogsområdene sør 

for Roa, og renner nordvestover gjennom Viggadalen. Ved Gran renner elva ut i Jarenvatnet. 

Fra Jarenvatnet er det omtrent 6 km ned til Randsfjorden der Vigga renner ut ved Røykenvik 

etter å ha passert Brandbu. 

Vigga renner gjennom kambrosiluriske bergarter som gjør vannet kalkrikt
/21/

. Dette medfører at 

vassdraget har stort produksjonspotensial og rik flora og fauna.  

Tidligere rant store deler av Vigga over myr- og sumpområder
/21/

. Behov for større og mer 

sammenhengende jordbruksarealer, samt bedre tekniske muligheter har ført til omfattende 

drenering av myrområder og at lange partier av elva har blitt kanalisert. I tillegg har mange side-

bekker blitt lagt i rør. I dag er 53 km
2
 (30 %) av Viggas nedbørfelt dyrka mark.  

I vassdraget (inkl. Jarenvatnet) er følgende fiskearter registrert
/14/, /16/, /18/

: 

 ørret (bekkeørret og Randsfjordørret) 

 sik 

 gjedde 

 abbor 

 karuss 

 røye 

 ørekyt 

 trepigget stingsild 

 

Vigga er ansett for å være en viktig gytelokalitet for storørretstammen i Randsfjorden. 

Randsfjordørreten når ikke influensområdet, da den ikke kan passere Rosendaldammen nord for 

Jarenvatnet
/16/

.  

Vassdraget er fortsatt sterkt forurenset, selv om vannkvaliteten over en årrekke har bedret seg. 

Størst virkning for ørretens reproduksjonsmuligheter har imidlertid de fysiske inngrepene som 

er foretatt i vassdraget. Mange av de beste gyteplassene er ødelagt ved inngrep i elveleiet, og 

reproduksjonen er gått tilbake
/16/

. 

Det finnes edelkreps (EN) i Jarenvatnet
/16/

, men det er trolig ikke kreps i Vigga oppstrøms 

innsjøen. Elfiske i 1984 og 1994 ga ikke fangst av kreps
/16/, /21/

. Inngrep i elva som kanalisering 

og forurensning har trolig utryddet krepsen. Vannkvaliteten har blitt bedret, så det kan derfor 

tenkes at krepsen igjen vil kolonisere elva fra Jarenvatnet med tiden. Det er ikke kjent 

undersøkelser de siste årene elva oppstrøms Jarenvatnet, men etter dykking i Jarenvatnet i 2008 

ble det rapportert om gode mengder kreps der
/57/

.  

Gjennom Roa er Vigga sterkt påvirket av menneskelige inngrep i form av mange brukryssinger, 

kanaliseringer og bebyggelse helt ned til elva (se eksempelvis figur 7-1 og figur 3-2). Mellom 

kryssingen av rv. 4 og renseanlegget er Vigga rettet ut og går som en rett kanal gjennom 

landskapet. Langs den dyrkete jorda er det en tynn kantsone med skog dominert av gråor og 

selje. Forbi Volla renner elva gjennom bebyggelsen. Videre nordover til Holmen er elva også 

rettet ut, og det er dyrket helt ned til elva. Det er kun en tynn kantsone med løvtrær mellom elva 

og dyrkajorda. Gjennom Holmen renner elva igjen mellom boliger. Her er det også et parti der 

det er litt større fall på elva, og gode bunnforhold for ørret. Kantsonen er også litt breiere her. 

Mot parselldelet renner elva igjen gjennom dyrket mark med en meget tynn kantsone. Dagens 

rv. 4 er her lagt like i elvekanten.  

To mindre bekker inngår i influensområdet. Hyttbekken (se figur 4-4) kommer fra Elsjøen og 

renner ut i Vigga på Sand. Kalvsjøbekken kommer som navnet sier fra Kalvsjøen og renner ut i 

Vigga rett nord for Roa. Det er ikke registret naturverdier knyttet til disse innenfor 

influensområdet. 
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4.4 Dyreliv 

4.4.1 Generelt 

Innenfor vegens nære influensområde er det få leveområder for vilt grunnet oppdyrking og 

generelt små skogteiger. Det er derfor begrenset hvilke arter og hvor mange individer av skog-

krevende arter man vil finne her. 

Ikke alle dyrearter er avhengige av skog. Enkelte trives svært godt i boligfelter eller 

kulturlandskapet. Grevling og piggsvin er slike arter. Hjortevilt opptrer også i kulturlandskapet, 

enten under vandring/trekk (elg) eller mer permanent (rådyr). 

Vassdrag gir grunnlag for mange arter med tilhold i og ved vann. Vigga er en grønn korridor 

gjennom Viggadalens kulturlandskap som er viktig for en rekke dyrearter, også for større 

landpattedyr. Fuglelivet er gjerne spesielt rikt i gråor-heggeskog langs en bekk eller elv. Elva gir 

gode vilkår for våtmarksfugler. 

 

 

Figur 4-4: Hyttbekken. Stor vannføring grunnet mye nedbør (15.6.11) 

 

4.4.2 Fugler 

Den uberørte delen av Vigga ved Volla er et viktig område for vannfugl
/13/

. Gråhegre observeres 

årlig i Vigga
 
og strandsnipe (NT) er også vanlig

/19/
. Fossekall observeres jevnlig i Vollaområdet, 

siste observasjon i Artsdatabanken er fra desember 2010
/40/

. Elva er også viktig for arten om 

vinteren
/60/

. Vintererle er også en art som er tilpasset rennende vann. Den er observert ved 

Holmen i 2002
/40/

.  

Gråor-heggeskog langs bekker og elver er en vegetasjonstype som gir grunnlag for et svært rikt 

fugleliv, både med tanke på antall arter og antall individer. Langs Vigga er det stort sett bare på 

strekninger der elveleiet er beholdt urørt at man har velutviklet gråorheggeskog. All 

vegetasjonen langs vassdraget har imidlertid betydning for fuglelivet. 

Betydning har også randvegetasjonen mellom barskog og kulturlandskap. Gamle osper er særlig 

viktige. I influensområdet finnes det lite av slik randvegetasjon, og dette har dermed liten 

betydning.  

Det finnes en rekke fuglearter tilknyttet jordbrukslandskapet i Viggadalen. Av rødlistete arter 

hekker vipe (NT) sporadisk, mens stær (NT) oppgis å være en vanlig hekkefugl
/19/

. Begge disse 

artene er registrert i området i 2010
/40/

. Varsler (NT) oppgis fra Lunner-Volla i 2010
/40/

. Sjeldne 
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arter som vaktel (NT) og åkerrikse (CR) er observert i kulturlandskapet i Hadeland, men det er 

ikke påvist hekking innenfor influensområdet til ny veg. Kattugle og enkeltbekkasin er også 

vanlige arter i dette området
/60/

.  

Storspove (NT) observeres under vårtrekket på jorder i Viggadalen
/19/

. I naturbasen er det 

registrert et viltområde (punktmarkering) i skogen rett nord for rv. 35 (BA00047551), som 

rasteområde for storspove med viltvekt 2. Markeringen er vist med bokstaven A på figur 4-11. 

Sandsvale hekket tidligere i et lite sand-/grustak mellom Holmen og Vigga. Ved besøk i juni 

2002 ble det talt 54 reirhull; alle trolig i bruk. Sandsvale er oppført på den regionale rødlista for 

fugl i Oppland
/39/

. Ved besøk i 2011 var det ingen sandsvaler eller reirhull i lokaliteten. 

Grusuttak og masseoppfylling har trolig ødelagt lokaliteten slik at den har ingen verdi i dag. 

Lokaliteten er også registrert som en egen naturtype og gitt verdi B (viktig), se nr. 17 på figur 

4-11.  

   

Figur 4-5: Fra grustaket ved Holmen 

  

4.4.3 Hjortedyr 

Innenfor influensområdet finnes både elg og rådyr, samt at hjort er observert
/19/

. Mangelen på 

store og sammenhengende skogsområder i Viggadalen gjør at det er relativt lite elg nær dagens 

rv. 4. Dette kombinert med en mindre sammenhengende grønnstruktur gjør at særlig elg har få 

muligheter for kryssing av Viggadalen på tvers. Dette gjenspeiles i relativt få viltpåkjørsler på 

rv. 4 og jernbanen. I Lunner ble det i perioden 1977 til 1998 registrert påkjørsel av gjennom-

snittlig 9 elger og 5 rådyr per år, på veg eller jernbane
/19/

, der de aller fleste ble påkjørt på 

jernbanen. Det er sammenheng mellom snødybde vinterstid og antall hjortedyr som blir påkjørt 

av tog eller bil i Lunner
/19/

.  

I følge hjorteviltregisteret
/54/

 er det ikke påkjørt elg på rv. 4 mellom Roa og Gran grense i fra 

august 2001 til august 2011. I den samme perioden ble det kjørt på en elg på rv. 35 ved Roa og 

en elg på jernbanen ved Helgeland. For rådyr ble det påkjørt tre rådyr av tog ved Helgeland. På 

rv. 4 er det påkjørt ett rådyr ved Volla og tre på rv. 35 ved Roa. Det er påkjørt langt flere dyr 

både på veg og bane lenger sør i kommunen.  

Viltkartet viser to trekkruter for rådyr og elg i området som krysser Viggadalen og rv. 4. Den 

ene ruta går rett nord for idrettsbanen. Trekket krysser også rv. 35 og jernbanen. Det andre 

krysser rv. 4 langs grensen mot Gran
/19/

. Trekkene er gitt viltvekt 4.  

Ved kommunegrensa er det et større område som er avmerket som viktig viltområde. Deler av 

dette går fram på figur 4-11. Det ligger i det nordvestlige hjørnet av kommunen og grenser til 

Jevnaker i vest og Gran i nord. Rv. 4 passerer helt øst i dette området, som totalt er på ca. 

16 000 dekar. Området fungerer som viktig vinterbeite for elg, og i vintre med mye snø blir 

elgtettheten høy, og elgen tar nesten 90 % av den årlige skuddproduksjon
/19/

. Området er gitt 

viltvekt 4
/35/

. I Naturbasen er det også en punktmerking av beiteområde for rådyr (hele året, 

viltvekt 2) i skogen rett nord for rv. 35. Dette er markert med B på figur 4-11. 
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For rådyr i Lunner er det kulturlandskapet i nordre del av bygda som er mest attraktivt både 

sommer og vinter. Her finner rådyra mat og ly hele året, og det foregår betydelige døgn- og 

beitetrekk, i tillegg til vintertrekk av rådyr fra høyereliggende områder til den mer snøfattige 

Viggadalen. Særlig i brunsttida, når dyra er i stor aktivitet, og vinterstid, når rådyrtettheten er 

relativt høy i området, er det fare for påkjørsler av rådyr både på vegene og jernbanen. 

Viltkart for Gran fra omkring 1985 bekrefter det viltkartet for Lunner forteller om vinterbeite 

for elg i vestlig del av kommunene like ved kommunegrensa.  

 

4.4.4 Andre pattedyr 

Insektetere 

Piggsvin var tidligere en vanlig art i hager og kulturlandskapet, men har blitt betydelig sjeldnere 

de siste tiårene. I Gran kommune har arten gått tilbake
/26/

. Status i Lunner er ikke godt kjent, 

men i ”Viltet i Lunner” rapporteres det om en tilbakegang
/19/

. Spissmus beskrives som det 

vanligste pattedyret i Lunner
/19/

.  

Flaggermus 

Det har ikke vært utført systematiske undersøkelser av flaggermus i influensområdet. I 

rapporten ”Kartlegging av flaggermus i Oppland” heter det at kulturlandskapet på Hadeland er 

en av de viktigste flaggermuslokalitetene i Oppland. Årsaken til det er at jordbruket mange 

steder drives i mindre skala, noe som gir et mosaikkpreget landskap med kantsoner, åkerholmer, 

restbiotoper med løvskog og en generell rik vegetasjon
/46/

.  

Brunlangøre (tidligere langøreflaggermus), dvergflaggermus, vannflaggermus og 

nordflaggermus finnes innenfor influensområdet. I tillegg er skjeggflaggermus (DD), 

skogflaggermus (tidligere brandtflaggermus) og storflaggermus (VU) registrert i kommunen, og 

skimmelflaggermus (NT) antatt registret
/46/

. Gruvene i Lunner kommune er en meget viktig 

overvintringslokalitet for flaggermus, men de ligger langt utenfor influensområde for ny rv. 4. 

Et av få funn av børsteflaggermus (CR) i Norge ble nylig gjort her
/47/

. 

Generelt er alle områder med gamle store løvtrær potensielt viktige for flaggermus. Nærhet til 

vann er også viktig. Jarenvatnet beskrives for øvrig som god flaggermuslokalitet i Oppland
/30/

. 

Hare 

Harebestanden har gått ned fra å være svært høy på 1980-tallet til et mer moderat nivå etter at 

revebestanden har tatt seg opp. På slutten av 1980-tallet ble det i Lunner årlig skutt nesten 400 

harer, mot ca. 50 på slutten av 1990-tallet
/19/

. Det er ingen faste bestander av hare innenfor 

influensområdet. 

Gnagere 

Ekorn og de vanlige artene av smågnagere finnes over hele influensområdet. 

Bever 

Bever finnes både i Gran og Lunner kommuner, men det er ingen bestand i Vigga
/49/

.  

Rev 

Rødrev er en tilpasningsdyktig generalist som finnes i alle landskapstyper, og opptrer innenfor 

influensområdet
/19/

. Etter sterk reduksjon av revebestanden som følge av reveskabb på 1980-

tallet, har bestanden nå tatt seg kraftig opp. Da revebestanden økte utover 1990-årene, gikk 

antall mår, hare og skogsfugl tilbake
/19/

.  

Grevling 

Grevling er et nattaktivt dyr som er vanlig i influensområdet. Den trives best i tørt og kupert 

terreng med skog, kratt og dyrket mark. 

Mårdyr 

Mink, røyskatt, snømus og mår er vanlige arter i både Lunner og Gran
/19/

. Innenfor influens-

området for ny rv. 4 forekommer disse artene kun sporadisk.  
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Store rovdyr 

Det er ingenting som tyder på at det er faste bestander av de store rovdyrene i Hadelands-

kommunene. Det gjøres stadig observasjoner av gaupe (VU), og Lunner inngår i området der 

familiegrupper ønskes
/48/

. Ulv (CR) har også blitt observert i kommunen
/19/

. Det antas at det ikke 

er noen fast stamme i området, og at de observerte dyrene er streifdyr.  

4.4.5 Amfibier 

Småsalamander (NT), vanlig frosk og padde finnes både i Gran og Lunner
/33/, /34/

. Spissnutefrosk 

(NT) og storsalamander (VU) er registrert i hver sin lokalitet Gran
/50/

. Innenfor influensområdet 

til ny veg er det ingen dammer som er kan være gyteområder for amfibier, men vanlig frosk og 

padde kan opptre i fuktige områder.  

4.4.6 Krypdyr 

Kunnskapen om reptiler innenfor influensområdet er begrenset, men det antas at vanlige arter 

som hoggorm og firfirsle finnes innenfor influensområdet, selv om dette ikke er et viktig 

leveområde.  

4.4.7 Andre grupper  

Kunnskapsnivået når det gjelder utbredelse av insekter er dårlig, og det som finnes av 

opplysninger er sporadiske, og ofte vanskelig å bruke i forvaltningen. Generelt vil deler av 

influensområdet kunne ha gode forhold for insekter. Dette gjelder spesielt kalkrike solvendte 

området med artsrik kalkkrevende vegetasjon.  

I Lunner er 125 arter sommerfugl registrert
/31/

. Geitvedmåler Philereme vetulata (NT) og stry-

barkmåler Alcis jubata (NT) er funnet ved Roa
/27/

. Disse er registrert i Artsdatabanken med 

funnår 1954 og 2005. Strybarkmåleren er avhengig av gammel skog med hengelav, noe som 

bare finnes meget sparsomt i influensområdet. Geitvedmåler er en sørlig art der det nordligste 

funnet er gjort på Hadeland
/31/

. 

Billen Rhinusa linariae (VU) ble funnet i 1999, trolig i nærheten av Vigga ved Volla
/40/

. 

Mangefotingen Pauropus lanceolatus (DD) ble observert i 1999 i det samme området. Det er en 

art som er knyttet til kalkrik lauvskog
/40/

.  

 

4.4.8 Fremmede arter  

Svartelista gir oversikt over økologiske risikovurderinger for et utvalg av fremmede arter som er 

påvist i Norge
/51/

. Med økologisk risiko menes om arten kan ha negative effekter på øko-

systemer, stedegne arter, genotyper eller kan være vektor for andre arter (parasitter og 

sykdommer) som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold. 

Artene er vurdert etter følgende risikoskala:  

 Lav risiko – Arter som med stor sannsynlighet har ingen eller ingen vesentlig negativ 

effekt på stedegent biologisk mangfold. 

 Ukjent risiko – Arter der kunnskapen ikke er tilstrekkelig til å vurdere om de har 

negative effekter på stedegent biologisk mangfold. 

 Høy risiko – Arter som har negative effekter på stedegent biologisk mangfold. 

Vinterkarse er observert langs rv. 4 rett sør for Roa og langs rv. 35 rett ved Roa
/40/

. Det er en 

fremmed art som i løpet av de siste 200 år har blitt vanlig, spesielt langs vegkanter. Den 

utkonkurrerer mer småvokste og mindre konkurransesterke arter, bl.a. hjemlige arter som etter 

hvert har fått vegskråninger og lignende steder som viktig vokseplass
/52/

. På svartelista er den 

oppgitt med høy risiko. 

Tunsaltgras er observert ved rundkjøringa på Roa og ved Felleskjøpet 1999
/40/

. Det er en 

fremmed art, men risiko er ikke vurdert
/51/

. Hagelupin ble også observert spredt innenfor 

influensområdet i 2011. Den er vurdert med høy risiko
/51/

. 

 



Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense  
Temarapport naturmiljø  

38 

4.4.9 Viltområder 

I naturbasen er det registrert sju lokaliteter innenfor influensområdet. Informasjonen herifra er 

for en stor grad hentet fra viltkart.  

 

Tabell 4-1: Viltområder fra Naturbasen 

Navn/sted Beskrivelse Viltvekt 

Rv. 4 nord for Klubbhus Lunner IL Trekkveg elg, vår sommer og høst  4 

Rv. 4 grense mot Gran  Trekkveg elg, vår sommer og høst  4 

Grindvoll Beiteområde elg, 16 000 daa 4 

Volla Storspove, rasteområde vår  2  

Holmen Sandsvalekoloni 3 

Kraggerud – beite Brun engvokssopp (leveområde) Ikke gitt 

Holmen, sørvest Vintererle, yngleområde 2 

 

4.5 Naturtyper  

Kartlagte naturtyper er beskrevet i Naturbasen
/35/

 og databasene til kommunene
/22/

. Innholdet i 

databasene er igjen hentet fra ulike undersøkelser
/10/,/11/,/43/,/9/

. Alle lokaliteter som blir direkte 

berørt av vegplanene er undersøkt i felt i 2011. Nummereringen henviser til løpenummer på kart 

(figur 4-11). Flere av lokaliteten ligger utenfor det som er definert som influensområdet. De tas 

likevel med for å vise naturverdier i dalen. Beskrivelsen av disse er imidlertid mer summariske. 

Verdisettingen følger Direktoratets verdisetting av naturtyper, se avsnitt 3.3. 

Myre (1) – gråor-heggeskog 

Lokaliteten ligger langs en liten bekk som renner mellom dyrkajorda på Myre og Oppdalslinna. 

Den er et lite parti med godt utviklet gråor-heggeskog med frodig feltsjikt. Det domineres av 

skogstjerneblom, firblad og kratthumleblom, med innslag av storrapp og springfrø.  

Lokaliteten er en naturtype som har en høy tetthet av fugl og insekter. Den er også av betydning 

som spredningskorridor og leveområder for andre dyr. Størrelsen er liten, og lokaliteten er 

følgelig sårbar for hogst og lokal nedbygging. 

Verdi: lokalt viktig (C). 

Vestre Løken NØ (2)– kalkrike enger 

Lokaliteten ligger i den sørvendte lia nordvest for Nordre Oppdalsvegen i bakkene oppover mot 

Elsjøen. Berggrunnen er ordovicisk knollekalk og leirskifer med rombeporfyrganger.  

Området består av gammel beitemark, einerbakke og hamnehage under gjengroing. De øvre 

delene har preg av gammel hamnehage/bjørkehage med en del grove bjørker, grove, storvokste 

hasselkratt og en del nyere oppslag av osp og enkelte steder også en del gran (en del av dette er 

nå tatt ut gjennom vedhogst).  

Lokaliteten har rik ”blomsterengflora” med høy artsrikdom og mange kravfulle karplanter. 

Tidligere da disse engene ble holdt i hevd (og ikke var så høyvokste og tette) var det 

sannsynligvis en artsrik og sjelden soppflora av beitemarksopper her (inkludert rødlistearter). 

Blomsterengene bør kunne huse en sjelden insektsfauna. Elementer av bjørk-osp-hasselskog 

med rikt jordsmonn og enkelte grove trær bør kunne huse flere rødlistede sopparter (særlig 

kravfulle arter knyttet til hassel) og insekter.  

Lokaliteten utgjør et større, rikt eng-einerbakke-hagemark-område som har hatt, og som 

sannsynligvis fortsatt har store verdier. En betydelig og tiltakende tilgroing trekker verdien noe 

ned. Dette er en av få lokaliteter i Lunner med elementer av velutviklet, varmekjær hasselskog 

med potensial for flere rødlistearter.  
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Figur 4-6: Naturtype nr. 1 Myre 

 

Området er under relativt langt framskredet tilgroing (tilgroingen går sakte i tørrenger), og er i 

en kritisk fase hvor det (etter framvekst av langvokst gras, einer- og rosekratt) begynner å 

komme krattoppslag av bl.a. osp, rogn og bjørk. 

Denne naturtypen er en kulturmarkseng selv om den ble kartlagt som kalkrik eng. 

Kulturmarkseng er rødlistet som sårbar (VU)
/41/

. Årsaken til det er opphør av beiting og 

gjengroing/tilplanting.  

Verdi: viktig (B). 

Berg (3) – naturbeitemark 

Lokaliteten har rikelig med (middels) rik tørreng og gråor-askeskog. Store arealer med vel-

hevdet og variert, gammel natureng tilsier at lokaliteten bør kunne huse i størrelsesorden 5-10 

rødlistearter av beitemarksopper, så vel som vedboende rødlistearter av sopp og insekter knyttet 

til grov gråor og ask. Gråor-askeskogen huser en artsrik og spesiell karplanteflora.  

Lokaliteten har store, intakte naturbeitemarker og inkluderer varmekjære elementer (grov ask-

NT). Lokaliteten utgjør en av de fineste og mest velhevdete, åpne rombeporfyr-landskapene i 

Lunner.  

Som den foregående er dette en rødlistet naturtype, kulturmarkseng (VU)
/41/

.  

Verdi: svært viktig (A). 

Berg V (4) – hagemark 

Lokaliteten har elementer av osp-hasselskog og askeskog med rikt jordsmonn og enkelte grove 

trær og død ved som bør kunne huse flere rødlistede sopparter (særlig kravfulle arter knyttet til 

hassel) og insekter. Det er i tilsvarende rik hasselskog lengre opp i Råstadbakka registrert flere 

sjeldne og rødlistede sopparter. Det er observert flere hakkespetter her (flaggspett, svartspett) i 

hekketida. 

Lokaliteten utgjør et av de rikere restområdene med innslag av varmekjær edellauvskog (grov 

hassel og ask) med potensial for flere rødlistearter.  

Verdi: svært viktig (A). 

Råstadbakka S (5) – hagemark 

Lokaliteten ligger sør for Råstadbakka og omfatter flere ulike elementer. 
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a) Bekkedrag i nord danner i øvre del en relativt markert bekkekløft. Langs bekken er det 

velutviklet gråor-askeskog med flere grove asketrær (NT), ett med fin forekomst av kystnever 

(eneste kjente i Lunner). Her er også grove gråortrær, samt noe hegg. I den sørvendte 

skråningen er det en del hasselkratt, samt enkelte aske- og ospetrær. I den nordvendte 

skråningen er det også noe blandet lauvskog, med grandominert skog på toppen. I nedre del 

flater bekkedalen noe ut, særlig i bekkemøtet der den sørlige bekken kommer inn, og det er 

gråor-heggeskog med rik, stedvis høystaudepreget undervegetasjon med mye storklokke, 

skogstjerneblom, mjødurt, samt litt skogsvinerot, bekkeblom, maigull og gullstjerne.  

b) Hagemark-engmark mellom bekkene. Det er lenge siden disse har blitt drevet, og den 

nederste er preget av gjengroingsstadium dominert av bringebær, med litt artsrik tørreng i 

overkant. Den øvre, største enga er dominert av langvokst gras- og urtevegetasjon. Det blir 

gradvis mer grunnlendt og urterikt oppover, med mye marianøkleblom, engknoppurt, fløyels-

marikåpe, karve, stormaure og innslag av sjeldne arter som krattsoleie og enghaukeskjegg 

Crepis praemorsa (VU).  

c) Hagemark-tørrbakke nord for nordre bekk. Her er det åpen hasselkrattskog med elementer av 

tørrbakke med rosekratt og meget urterik flora, bl.a. med kravfulle kantarter som flekkgrisøre, 

bergmynte og enghaukeskjegg. Noen hasselkratt er gamle, grove og storvokste. Lengre ned er 

det gammel hagemark i ulike stadier av gjengroing/fortetning. Disse partiene er mest bjørk- eller 

ospedominert (enkelte grove osper forekommer i åkerkanten), med stedvis en del hassel. Her er 

undervegetasjonen av mer vekslende rikhet, men partier har innslag av blåveis, og enkelte 

partier er liljekonvall-dominert. Ned mot åkerkanten er det elementer av kalktørreng bl.a. med 

den uvanlige arten gullkløver. 

Biomangfold og sjeldne arter 

Lokaliteten (særlig gråorskogen) har en kravfull og sjelden karplanteflora, med varmekjære 

høystauder. Det er registrert enkelte regionalt sjeldne arter knyttet til rik moldjord, hasselkratt 

og oresumpskog; bålfløyelsbeger Trichophaea hemisphaerioides, luftvranghette Hemimycena 

delectabilis, piggsporet trevlesopp Inocybe calospora. Prydhette Mycena renati er også funnet.  

Særlig hasselskogen har et potensial for sjeldne/rødlistede sopparter (5-10 stk.). Ved registrering 

mai 2004 ble det registrert helt ferske fruktlegemer av den sjeldne hasselkjuka Dichomitus 

campestris NT, samt mye av putekjuke Phellinus punctatus. 

Verdi: viktig (B). 

Ramstad (6) – kalkskog 

Hele granskogen ved Kjørven ned mot Vigga ved Ramstad er en rik lågurtsskog, men et parti 

ved Ramstad opp mot dyrket mark utpreget seg med en spesielt rik utforming. Flere kalk-

krevende arter ble funnet bl.a. blåveis, mattestarr og styltejordstjerne Geastrum quadrifidum. 

Denne arten var tidligere rødlistet men er nå vurdert som livskraftig
/36/

. Området har trolig også 

et bra potensial for funn av rødlistede storsopper.  

Lågurt-grankalkskog er rødlistet som en sårbar (VU) naturtype
/41/

.  

Lokaliteten er sårbar for direkte arealbeslag og skogsdrift. 

Verdi: viktig (B). 

Kjørven nedre (7) – rikmyr 

Lokaliteten ligger nedenfor garden Kjørven nedre, ca. 100 meter fra Vigga. Det er en åpen 

grasbevokst rikmyr (2-3 daa) omkranset av sumpskog. Flere rikmyrarter og kalkindikatorer ble 

funnet. bl.a. engmarihand, blodmarihand, korallrot, gulstarr, kornstarr, sveltull og myrsauløk. I 

sumpskogen mot Vigga vokste storrapp. 

Naturtypen er sjelden i influensområdet, og i lavlandet i Sør-Norge for øvrig. Lokaliteten er 

sårbar for direkte arealbeslag som endrer vannforholdene og fragmentering. Rikere myrflate i 

låglandet er rødlistet som en sterkt truet (EN) naturtype
/41/

. 

Verdi: viktig (B). 
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Dalby (8) – rik sumpskog 

Lokaliteten består av en intakt rik sumpskog mellom dagens rv. 4 og Vigga rett ved Felleskjøpet 

sør for Volla. Sumpskogen ligger innenfor en litt mer tørr skog som ikke er vurdert som spesielt 

interessant. Området har et velutviklet tresjikt med bjørk og gran som dominerende arter, med 

innslag av gråor og hegg. I de våteste partiene er det heldekkende bestander av myrkongle, 

mens det i sumpskogen forøvrig ble funnet bl.a. korallrot og krattfiol. Olavsstake ble funnet i 

2011.  

Området bedømmes som viktig for biologisk mangfold siden det finnes få intakte sumpskoger 

langs Vigga og i lavlandet på Hadeland forøvrig. Skogen er sårbar for inngrep som hogst og 

grøfting.  

Verdi: viktig (B). 

 

Figur 4-7: Fra den rike sumpskogen ved Felleskjøpet, naturtype nr. 8 

Høien (9) – beiteskog 

Beitebakke som holdes i hevd ved beiting. Lengst nord i lokaliteten er beitet bevokst med gran. 

De bratteste og mest grunnlendte partiene er de beste, mens de flatere partiene i øvre kant 

tydelig bærer preg av gjødsling. Grunnet det kalkrike jordsmonnet anses lokaliteten å ha 

potensial for forekomst av rødlistete beitemarkssopper (grasmarksopp med liten toleranse for 

gjødsling og jordbearbeiding. Beitemarksoppene har preferanse for langvarig hevd). 

Beiteskog er rødlistet som en nær truet (NT) naturtype
/41/

.  

Beitet er sårbart for forandringer i bruk som gjødsling eller opphør av beite, samt direkte 

arealforbruk.  

Verdi: lokalt viktig (C). 

Kraggerud skog (10) – kalkskog 

Forholdsvis gammel kalkgranskog øst for beitet som ligger helt inntil rv. 4 på grensa mellom 

Lunner og Gran (lokalitet nr. 11). Feltsjiktet er forholdsvis sparsomt med mye strø. Blåveis og 

teiebær dominerer, mens mattestarr forekommer spredt. I grensen mot naturtype nr. 11 er felt-

sjiktet bedre utviklet. Skogen er plantet, og er snart hogstmoden. Det er nesten ikke død ved i 

lokaliteten. Det ble lett etter jordstjerner i området i 2002 uten resultat, men lokaliteten anses 

allikevel å ha stort potensial for krevende og rødlistete storsopper. Heller ikke i høsten 2011 ble 

det funnet jordstjerner her, men det opptrer en rekke storsopper i området.  

Potensialet for funn av rødlistete sopper er stort. Den er sårbar for flatehogst, men plukkhogst 

eller forsiktig gjennomhogst vil trolig være skånsomt nok. 

Lågurt-grankalkskog er rødlistet som en sårbar (VU) naturtype.  

Verdi: lokalt viktig (C). 
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Figur 4-8: Fra naturtype nr. 10, Kraggerud skog  

 

Kraggerud beite (11) – beiteskog 

Lokaliteten består av et gammelt beite som er tilplantet med gran (trolig 20 til 30 år siden). Det 

har trolig ikke vært beitet i område på minst 10 år. Gjennom naturtypekartlegging i 2001 ble det 

i nordvestre del av beitet funnet tolv arter beitemarksopp, bl.a. rødlisteartene brun engvokssopp 

Hygrocybe colemanniana (VU) og rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata (VU), samt et 

ganske godt innslag av naturengplanter. Siden 2001 har opphør av beite ført til at lokaliteten har 

grodd til, og det tidligere engpreget er for en stor del forsvunnet, se figur 4-9. Beiteskog er 

rødlistet som en nær truet (NT) naturtype
/41/

, men slik denne lokaliteten har utviklet seg i dag 

har den ikke lenger disse kvalitetene.  

For å opprettholde naturverdiene knyttet til beiteskog er det nødvendig å gjeninnføre beite og å 

tynne i granskogen.  

Verdi: viktig (B).  

 

Figur 4-9: Fra naturtype nr. 11 Kraggerud beite 
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Holmen SV (12) – gråor-heggeskog 

Gråor-heggeskog langs Vigga på grensa mellom Lunner og Gran. I elveterrassen går skogen 

gradvis over i en lågurtgranskog. Storrapp vokser langs Vigga, mens det forøvrig er ordinære 

karakterarter for gråor-heggeskog. En søppelfylling har ødelagt noe av lokaliteten. Vintererle 

varslet her i 2002. Det er sannsynlig at arten hekker i den stupbratte skrenten ned mot elva på 

vestsida.  

Lokaliteten er av lokal betydning (C), og er en naturtype som har en høy tetthet av fugl og 

insekter. Skogsområder langs Vigga er også viktig, bl.a. som spredningskorridor for dyr. 

Størrelsen er forholdsvis liten, og lokaliteten er følgelig sårbar for hogst og lokal nedbygging. 

Det beste for naturverdiene er å la skogen få utvikle seg naturlig, men noe forsiktig uttak av ved 

vil neppe være skadelig. Det har også vært hogd nylig på vestsida av elva. 

Verdi: lokalt viktig (C). 

 

 

Figur 4-10: Gråor-heggeskog ved Vigga (naturtype nr. 12) 

 

Holmen SV (13) – erstatningsbiotop (menneskeskapt) 

Tidligere sandsvalekoloni i grustak, se avsnitt 4.4.2 Fugler. Lokaliteten er trolig ikke i bruk 

lenger, og den har ingen verdi i dag. I Naturbasen er den gitt verdi viktig (B). 
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Figur 4-11. Registreringer naturmiljø. Av naturtyper inngår de 13 nummererte i 

influensområdet 

A 
B 
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4.6 Inndeling i delområder og verdivurdering 

Hadeland og Viggadalen er generelt et område med stort biologisk mangfold, noe som 

hovedsakelig kommer av kalkrik bergrunn kombinert med et gunstig lokalklima. Vann og 

vassdrag bidrar også i positiv retning. Innenfor influensområdet er imidlertid verdiene 

begrenset. Store deler av arealet er dyrket opp, og det er også mange andre inngrep i form av 

bebyggelse og veger.  

Kriterier for verdisettingen går fram av tabell 3-2. I dette arbeidet er en del lokaliteter satt 

sammen i større funksjonelle enheter. Det er også gjort noen unntak fra verdisettingen. Gjennom 

viltvekting er det store elgbeiteområdet som ligger på kommunegrensa og begge vilttrekkene 

gitt viltvekt 4. Iht. til H140-metodikken tilsvarer det store verdi. Trekket ved idrettsbanen er 

ikke spesielt mye brukt, og det er ikke et viktige regionalt trekk mellom beiteområder for mange 

dyr. Elgtrekket som går ved kommunegrense er viktigere, og gir en økologisk korridor mellom 

østlige og vestlige skogsområder. Den del av elgbeiteområdet som ligger innenfor influens-

området er ikke vurdert å ha så høy viltvekt da området stort sett er oppdyrket. Trekket ved 

idrettsbanen og beiteområde gis derfor middels verdi, mens trekket ved grensa gis middels til 

stor verd. 

Iht. metodikken gis naturtypene verdi slik at C og B-lokaliteter gis middels verdi, mens A-

lokaliteter gis stor verdi. For noen av lokalitetene er det angitt et stort potensial for funn av 

rødlistete sopparter. Selv om verdien ikke er hevet av den grunn, blir dette omtalt under 

omfangsvurderingene i de tilfeller alternativer berører slike lokaliteter.  

En vurdering av de verdisatt delområdene er gitt i tabell 4-2 og vist på figur 4-12. I tilfeller der 

verdi er gitt som en kombinasjon av to verdisettinger, er den høyeste verdien benyttet. 

 

Tabell 4-2: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-12 

Område Beskrivelse Verdi  

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

Vigga gis totalt sett liten til middels verdi.  

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

 

   
Liten Middels Stor 

 

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

Lokaliteten er lokalt viktig (C). Her er den gitt middels verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

3 Kjørven–
Myrvang 

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

 

   
Liten Middels Stor 

 

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

Lokaliteten er lokalt viktig (C). Her er den gitt middels verdi. 

 

   
Liten Middels Stor 

 

5 Holmen Omkring Holmen er det et vilttrekk, en tidligere sandsvalekoloni og tre 
naturtyper. Naturtypene er viktige og lokalt viktige (B og C), men to har 
potensial for rødlistete sopparter. I dette området er det også en viltlokalitet 
med en rødlistet art. Lokaliteten er nummerert som nr. 202 i Natur2000, men er 
ikke vist på temakart i denne rapporten grunnet faren for faunakriminalitet. 

Som delområde nr. 3 representerer denne lokaliteten et grøntdrag som er 
viktig for ulike arter. Den gis middels til stor verdi.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

6 Rest-
arealer 

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

 

   
Liten Middels Stor 
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Figur 4-12. Verdisetting naturmiljø med alternativer for ny rv. 4. De verdivurderte delområdene 

er nummerert fra 1 til 6 (se tabell 4-2)  
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5.1 Generelt 

Enkelte konsekvenser for naturmiljøet er felles for alle alternativene, om enn av varierende 

omfang.  

 

5.1.1 Forholdet til naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven
/42/

 har en rekke bestemmelser som er relevante for arealinngrep som 

vegbygging. § 8 omhandler kunnskapsgrunnlaget:  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Loven har også krav til aktsomhet i forhold til fremmede organismer. § 28 sier bl.a. 

Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av 

levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i 

rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette. 

Kunnskap om det biologiske mangfoldet er med andre ord vesentlig før en setter i gang tiltak. 

Gjennom det arbeidet som er gjort i forbindelse med denne konsekvensutredningen 

dokumenteres både dagens situasjon og forventet konsekvens av de ulike alternativene. 

Kunnskapsgrunnlaget bedømmes derfor å være godt og tilstrekkelig for å fatte en beslutning om 

valg av alternativ.  

Store veganlegg medfører alltid fare for spredning av fremmede arter. Tidligere ble det også 

ofte benyttet fremmede arter i beplanting av veganlegg (eksempelvis hagelupin). Det 

forekommer i dag fremmede arter langs rv. 4, og anleggsarbeid med masseforflytning kan føre 

til at disse spres til nye områder. Tiltak for å forhindre dette må behandles mer detaljert i senere 

planfaser, bl.a. gjennom plan for Ytre Miljø.  

 

5.1.2 Forholdet til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) 

Vannforskriften 

Vannforskriften
/44/

 er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann 

(Vanndirektivet). Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med ramme-

direktivet for vann er å beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann 

og kystnære områder. Forskriften fastsetter miljømål for overflatevann i § 4:  

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med 

sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand … […]   

 

I vannforskriftens § 12 om ny aktivitet eller nye inngrep heter det: 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette 

medfører at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette 

skyldes  

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i 

en grunnvannsforekomst, eller  

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst 

fra svært god tilstand til god tilstand.  

5 Omfang og konsekvenser 
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I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:  

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 

vannforekomstens tilstand,  

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 

miljøkvalitet, og  

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med 

andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.  

 

Vigga inngår i vannområde Randsfjorden. Vannområdet består av flere sidevassdrag til 

Randsfjorden på østsiden av innsjøen, og Vigga er det største vassdraget i vannområdet. I 

tiltaksanalysen for vannområdet blir Vigga karakterisert som en sterkt modifisert vannforekomst 

(SMVF). Årsaken til det er forurensning (dyrket mark i nedbørsfeltet samt noe spredde avløp), 

tidligere senking/utretting som har ødelagt det opprinnelige elveløpet og manglede 

kantvegetasjon
/45/

.  

SMVF er vannforekomster med tekniske inngrep av så stor samfunnsmessig verdi at det ikke er 

aktuelt å fjerne tiltaket. For SMVF gjelder ikke miljømålet om at vannforekomsten skal ha god 

økologisk status. I disse vannforekomstene er det tilstrekkelig å nå en best mulig status gitt at 

tiltaket som medfører at vannforekomsten er en SMVF består (godt økologisk potensial og god 

kjemisk tilstand). I Vannområde Randsfjorden er den utrettede og kanaliserte strekningen i 

Viggas hovedløp fra Jarenvatnet og oppover foreslått som SMVF, på bakgrunn av tiltakets 

betydning for landbruksinteressene langs elva
/45/

.  

I forvaltningsplanen for regionen heter det bl.a. under miljømål
/59/

:  

Bestander av sårbare arter som storørret og edelkreps skal beskyttes og bevares 

Vigga og de andre småvassdragene skal ha en hygienisk tilfredsstillende kvalitet med 

hensyn til jordvanning, bading og fritidsfiske.  

 

Konsekvenser 

Alle alternativer av rv. 4 berører Vigga i større eller mindre grad. Alt. A7, alt. C4 og alt. C5 

medfører omlegging av elva, mens alle alternativer medfører nye brukryssinger. Ved omlegging 

er det forutsatt at nytt elveløp utformes på en naturlig måte ved at det legges inn slynger, 

naturlig bunnsubstrat og legges til rette for etablering av naturlig kantvegetasjon. Alle 

kryssinger av elva på bru skal skje uten at det medfører inngrep i vannstrengen som kan påvirke 

fiskens gang negativt. Elvas økologiske funksjon vil med andre ord ivaretas.  

Sammenlignet med dagens veg vil ingen av alternativene gi økning i trafikkrelatert forurens-

ning. Ved å bygge opp grøfteprofiler på en god måte vil overvann fra veg renses ved naturlig 

infiltrasjon i grunnen. Vaskevann fra tunnel vil samles opp og behandles. Ny veg vil også bli 

mer trafikksikker, noe som medfører en senket risiko for forurensning av elva knyttet til ulykker 

(eksempelvis tankbilvelt).  

Et unntak fra dette er vegsalting. Saltmengde er proporsjonal med vegareal. Ny rv. 4 blir bredere 

enn dagens veg, noe som medfører økt saltingsbehov i dagsonene. I tunnel er det ikke 

nødvendig å salte, noe som vil gi en reduksjon i saltbehovet, men dagens rv. 4 som blir lokalveg 

vil uansett saltes.  

Innenfor influensområdet er det lite trolig at salting vil påvirke naturmiljøet tilknyttet Vigga. 

Saltholdig vann vil bli raskt fortynnet, og føres bort fra området. Salt kan imidlertid få effekter 

nedstrøms i vassdraget. Det foreligger flere eksempler på negativ påvirkning av innsjøer grunnet 

salting. Dette gjelder imidlertid innsjøer som ligger like ved saltet veg der en får direkte 

saltsprut. I tillegg er det oftest mindre innsjøer med liten vanngjennomstrømning. Det er derfor 

lite sannsynlig at vegsalting vil påvirke naturverdiene i Jarenvatnet. Randsfjorden er en så stor 

resipient at der er salttilførsel uproblematisk.  
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Per i dag har finnes få gode alternativer til vegsalting, samtidig som det heller ikke finnes 

muligheter for å samle opp og/eller rense saltholdig vann fra vegsalting.  

 

5.1.3 Støy 

Støy fra vegtrafikken kan være et problem for noen fuglearter. Dette skyldes bl.a. at sang og 

varsellåter bærer dårligere nær veg. En litteraturundersøkelse i forbindelse med en konsekvens-

utredning for Østfoldbanen konkluderer med at støynivå og frekvens synes å være de viktigste 

parametrene for fugl utenom de rene arealkonfliktene
/32/

. Siden ny veg ligger i den samme 

korridor som dagens veg, og i et område som allerede er sterkt påvirket av ulike inngrep, vil 

trolig situasjonen ikke endres mye sammenlignet med i dag.  

 

5.1.4 Viltgjerding 

Av hensyn til viltets behov for spredning og vandring anbefales det ikke å sette opp tosidig 

viltgjerde langs valgt alternativ. Et viltgjerde uten faunapassasjer er en absolutt barriere, og 

begrenser viltets mulighet for vandringer. Påkjørsler av hjortevilt har ingen bestandsmessig 

betydning for viltbestanden i dette området. De negative effekter av absolutte barrierer er større 

siden det begrenser leveområdenes størrelse og det forhindrer naturlig spredning av dyr.  

Det kan likevel bli nødvendig med gjerding av trafikksikkerhetshensyn. God sikt og lav hastig-

het kan være medvirkende årsaker til at det er få viltpåkjørsler på strekningen i dag. Firefelts 

motortrafikkveg gir hastighetsøkning, samtidig som midtdeler kan medføre fare for at kryssende 

vilt stanser trekket når de møter midtdeleren og begynner å bevege seg langs vegen. Om det blir 

nødvendig med viltgjerding må disse ledes mot passeringspunkter som bruer og kulverter slik 

av vilt kan passere ny veg planskilt.  

 

5.1.5 Belysning 

Den nye vegen vil få gjennomgående belysning. Dette vil trolig ikke ha store konsekvenser for 

naturmiljøet. Barrierevirkningene for vilt blir imidlertid større med belysning, og kan gjøre at 

trekk over vegen begrenses. På den andre siden vil belysning redusere faren for viltpåkjørsler.  

 

5.2 Delområde 1 Vigga  

5.2.1 Ørret 

Det er en ørretbestand i Vigga. Negative konsekvenser for denne og andre fiskearter av 

vegbygging er følgende:  

 Direkte inngrep i vassdraget som ødelegger/påvirker gyte- og leveområder 

 Indirekte virkninger ved at vegetasjon og kantsoner fjernes eller endres 

 Forurensning av vassdraget gjennom anleggs- og driftsperioden  

Dette er derfor vurdert spesielt for alle alternativer. Faren for forurensning i anleggsperioden er 

beskrevet i kap. 5.10, mens forurensing i driftsfasen er omhandlet i temarapport Naturressurser.  

 

5.2.2 Alternativ A6 

Alternativet krysser Vigga like nord for rundkjøringa ved Roa ved dagens bru for rv. 4 (se figur 

3-2). I tillegg vil ny lokalveg også krysse elva her. Det er her forutsatt bruer uten inngrep i selve 

elva, men kantsonen til vassdraget vil berøres, og samlet lengde lukket elv vil bli lang. Ved Roa 

er denne kantsonen fragmentert og flere steder fraværende. Det er i dag to kryssinger av Vigga 

for rv. 4 og en for Hadelandsvegen (se figur 5-1). Innenfor en strekning på 450 meter av Vigga 

vil alt. A6 medføre at det i alt blir fem brukryssinger. Verdiene knyttet til Vigga i dette området 

er begrenset grunnet eksisterende inngrep, men alternativet vil forringe verdiene ytterligere. 
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Siden bruene ikke skal gi inngrep i selve vannstrengen, vil leveområdet for fiske ikke påvirkes 

direkte. Bruene vil imidlertid gi en ny situasjon, og de naturgitte forhold endres. Mye av 

kantvegetasjon må fjernes. Den er viktig for fisk siden trær og busker gir næring (blader, 

kvister) til insekter som fisken lever av, røtter i vannkanten gir ofte gode skjulområder og store 

trær gir skygge. Siden det er veldig sparsomt med kantvegetasjon her i dag, vil ikke situasjonen 

bli vesentlig forverret. Bruene vil også gi et område som beskytter noe fra predatorer (helst 

fugl), samt at det gir skygge og dermed lavere temperatur på varme sommerdagen. Ørret vokser 

mest ved temperatur mellom 12 og 14 
o
C, og trives ikke med vanntemperatur over 20 

o
C.  

A6 krysser Vigga ved Holmen. Her er det også forutsatt bru uten direkte inngrep i vassdraget, 

men kantvegetasjonen vil ødelegges. Den delen av elva som er registrert som en egen naturtype 

ved Holmen berøres ikke. Samlet sett vil alternativet ikke gi vesentlige konsekvenser for ørret.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

 

Figur 5-1: Vigga ved Roa: Hyttbekken kommer fra øst og Bjønnbekken fra sørvest 

 

5.2.3 Alternativ A7 

Alternativet krysser Vigga ved renseanlegget (se figur 5-2). Kryssingen er forutsatt på bru uten 

direkte inngrep i elva, men kantsonen vil berøres. Siden elva krysses skrått vil også inngrepet i 

kantsonen bli større enn om brua hadde gått vinkelrett på elva. Dagens atkomstveg til rense-

anlegget vil fjernes siden ny atkomst blir via fv. 17. Dette gir mulighet til å rive brua over Vigga 

ved renseanlegget. Omleggig av rv. 35 medfører ny bru over Vigga nord for rundkjøringa på 

Roa. Dette er i et kanalisert område med lite kantvegetasjon og dyrket jord på begge sider av 

elva.  

Ved Holmen legges elva om over en strekning på ca. 400-500 meter. Omleggingen berører både 

delområde 1 Vigga og delområde 5 Holmen. Innenfor dette delområdet har den berørte delen av 

Vigga liten kantsone og ingen registrerte verdier, men alle nye inngrep har et negativt omfang 

for elva. Detaljer rundt nytt elveløp er ikke planlagt, men det forutsettes at elva reetableres med 

et variert elveløp. Det må også legges til rette for etablering av stedegen kantvegetasjon. 

Elveomleggingen vil være negativt for ørret og annet liv i og ved elva. En kan derfor forvente 
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en bestandsnedgang fra anleggsarbeidet starter og fram til situasjon der elveløpet blir stabilt og 

vegetasjon er etablert.  

Fjerning av dagens rv. 4 mellom rundkjøringa og parsellstart medfører at en kryssing av Vigga 

og av Hyttbekken kan rives. Dette drar i positiv retning.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

Figur 5-2: Alt. A7 krysser Vigga ved renseanlegget. Dagens bru (markert med rød X) kan rives. 

Grønn flate er naturtype nr. 8 

 

 

Figur 5-3: Alt. A7 ved Holmen. Grønne flater er kartlagte naturtyper 
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5.2.4 Alternativ A8 og C3  

Fjerning av dagens rv. 4 mellom parsellstart og rundkjøringa gir som for alt. A7 mulighet til å 

fjerne bru over Vigga og Hyttbekken, mens omlegging av rv. 35 gir ny bru rett nord for Roa.  

Alt. A8 og C3 berører elva ved Holmen som alt. A6, se dette.  

Samlet sett er alternativet litt positivt ved Roa, men noe negativt ved Holmen grunnet ny bru og 

inngrep i kantsonen. Omfanget vurderes derfor samlet sett som intet til lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–). 

 

5.2.5 Alternativ C4 

Alt. C4 er identisk med alt. A6 ved Roa. Det betyr nye kryssinger av Vigga. Ved Holmen 

krysses elva noe lenger nord enn alt. A6, og det blir nødvendig med en liten omlegging av elva 

(se figur 5-5). Dette alternativet har derfor et noe større negativt omfang enn alt. A6, men på den 

skalaen som benyttes blir konsekvensen den samme.  

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.2.6 Alternativ C5 

Alt. C5 er identisk med A7, A8 og C3 ved Roa, og det gir mulighet til å rive ei bru over Vigga. 

Ved Holmen krysses elva som alt. C4, og elva må legges om.  

Omfanget vurderes som intet til lite negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–). 

 

5.3 Delområde 2 Myre 

5.3.1 Alternativ A6 og C4 

Lokaliteten berøres ikke. Omfanget vurderes derfor som intet, og konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

 

5.3.2 Alternativ A7, A8, C3 og C5 

Nedre del av delområdet som er en gråor-heggeskog berøres av disse alternativene (figur 5-4). 

Lokaliteten er liten, og den er således sårbar for inngrep. Det er stor fare for at hele lokaliteten 

går tap. Det er ikke gjort registreringer av spesielle eller sjeldne arter her, men denne naturtypen 

har generelt en høy tetthet av fugl og insekter. 

Omfanget vurderes som stort negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir stor negativ (– – –). 
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Figur 5-4: Ortofoto som viser inngrep i naturtype nr 1. av alternativ A7, A8, C3 og C5 

 

5.4 Delområde 3 Kjørven–Myrvang 

5.4.1 Alternativ A6 og C4 

Disse alternativene har inngrep i ytterkanten av delområdet Kjørven–Myrvang, men tunnel-

føringen begrenser negative effekter. Den ene naturtypen som er registrert her, (nr. 5) vil ikke 

bli direkte berørt. Forholdene for hjortevilttrekk vil bedres siden mye av trafikken i dalen legges 

i tunnel. Bygging av gang- og sykkelveg vil ikke øke barriereeffekten for vilt.  

Dette gjør at det samlede omfanget av disse alternativene bedømmes å være lite positivt. 

 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.4.2 Alternativ A7 

A7 skjærer gjennom vilttrekket like nord for idrettsbanen. Siden dagens rv. 4 beholdes som 

lokalveg og det bygges ny gang- og sykkelveg gir dette en bred samferdselskorridor. Det er lagt 

inn en 3-spenns bru ved kryssing av Vigga slik at vilt kan krysse vegen trygt, men ny firefelt 

motortrafikkveg vil likevel øke barrieren for hjortevilt. Alternativet skjærer gjennom den rike 

sumpskogen (naturtype nr. 8) like ved Felleskjøpet, og den lokaliteten vil trolig bli totalt ødelagt 

(se figur 5-2). Det er ikke registrert sjeldne arter knyttet til lokaliteten, men det er en av få 

intakte sumpskoger langs Vigga.  

Omlegging av rv. 35 medfører at skogholtet som ligger rett nord for dagens rv. 35 blir kraftig 

påvirket. Dette er registrert som leveområde for rådyr og som rasteplass for den rødlistete arten 

storspove. Inngrepene i skogen blir såpass store at det forventes at disse funksjonene vil utgå. 

Omlagt rv. 35 vil som dagens rv. 35 krysse hjortevilttrekket her. Omleggingen skaper i så måte 

ingen ny situasjon, og tiltaket bedømmes derfor ikke å ha negativ betydning for vilttrekk.  
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Omfanget vurderes som middels negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.4.3 Alternativ A8 og C5 

Disse alternativene har som A6 og C4 har positivt omfang grunnet tunnelføring, men som A7 et 

visst negativt omfang grunnet omlegging av rv. 35.  

Dette gjør at det samlede omfanget av disse alternativene bedømmes å være lite negativt. 

 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.4.4 Alternativ C3 

Dagsonen langs rv. 4 krysser vilttrekket. Barriereeffekten øker siden det blir liggende to 

parallelle veger her. Det er ikke lagt inn tiltak som sikrer trygg viltkryssing og hjortevilt må 

krysse ny rv. 4 i plan. Ingen av naturtypene som ligger i dette området berøres av alternativet.  

Som A7, A8 og C5 legges rv. 35 om, noe som gir et lite negativt omfang.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.5 Delområde 4 Høien 

5.5.1 Alle alternativer  

Ingen av alternativene berører dette delområdet som er en beitebakke. Alle tunnelalternativene 

ligger imidlertid i fjell under lokaliteten. En mulighet for drenering kan i teorien tenkes, men det 

forusettes at tunnel tettes slik at dette ikke blir et problem. Lokaliteten som er et beite er uansett 

ikke spesielt avhengig av fukt.  

Omfanget vurderes derfor samlet sett som intet. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.6 Delområde 5 Holmen 

5.6.1 Alternativ A6, A8 og C3 

Alternativene vil som dagens veg krysse et vilttrekk. Barriereeffekten vil øke her siden det blir 

to parallelle veger. Det legges opp til at dyr kan krysse under brua over Vigga, men dette er ikke 

en optimal løsning.  
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Alternativet er lagt ca. 50-60 meter fra den gamle sandsvalelokaliteten, og den kan spares. 

Naturtypene rett øst for dagens riksveg og gråorheggeskogen ved Vigga vil ikke påvirkes (se 

figur 5-5).  

Omfanget vurderes som lite negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.6.2 Alternativ A7 

Alt. A7 vil ødelegge store deler av naturtype nr. 12, gråor-heggeskogen ved Vigga. Den gamle 

sandsvalekolonien (naturtype nr. 13) vil bli totalt ødelagt. I tillegg vil vilttrekket krysses. 

Firefelts motortrafikkveg vil øke barrieren for hjortevilt. Vigga vil legges i nytt løp i dette 

området. På denne strekningen er elva variert med en godt utviklet kantvegetasjon. Substratet er 

variert med noe stor stein og grov grus på bunnen. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, 

og har også potensial til å bli en god krepselokalitet. En omlegging av elva her vil ha negative 

konsekvenser. Det vil ta lang tid for et kunstig elveløp å oppnå de samme kvalitetene.  

Omfanget vurderes som middels til stor negativt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

 

Figur 5-5: Alt. A6, A8, C3, C4 og C5 ved delområde 5 Holmen. Registrerte naturtyper er vist 

med nummer 

 

5.6.3 Alternativ C4 og C5 

Alternativene kommer ut i dagen rett etter at vilttrekket er passert, noe som gir en bedring for 

vilt sammenlignet med dagens situasjon. Like ved tunnelpåhugget er det registret to naturtyper 
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(nr. 10 og 11), samt at det ligger et viltområde (med rødlisteart) noen hundre meter til øst. Det er 

registrert rødlistearter i naturtypene, og det er et potensialet for at det finnes flere arter. Beite-

marka som blir direkte berørt blir imidlertid ikke beitet lengre, noe som senker verdien. Av figur 

5-5 ser en at det bare er en liten del av naturtypen som er i direkte berøring med disse alternativ-

ene. Her er det imidlertid behov for en tunnelportal som vil legge beslag på arealer. Støy fra 

tunnelmunningen kan forstyrre viltlokaliteten, men avstanden er så stor at dette ikke anses å 

være sannsynlig. Den gamle sandsvalekolonien vil ikke bli berørt av disse alternativene.  

Omfanget vurderes som intet eller lite negativt. Dette begrunnes med forringing av naturtype 

som kan inneholde rødlistearter, mens tunnelføringen drar i positiv retning for vilttrekket.  

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.7 Delområde 6 Restarealer 

5.7.1 Alternativ A6 og A8 

For restområdene gir tunnelføring en positiv avlastning siden trafikken på dagens veg avtar, og 

med det barriereeffekten for dyrelivet. Dagens rv. 4 vil imidlertid bestå, og det vil fortsatt være 

lokaltrafikk på den. Den positive effekten er med andre ord begrenset. På den andre siden gir 

disse alternativene nye inngrep. Dette er hovedsakelig på dyrket jord, noe som begrenser det 

negative omfanget for dette temaet.  

Samlet sett bedømmes omfanget å være lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.7.2 Alternativ A7 

Fram til kryssingen av Vigga er alternativet for en stor del lagt på dyrket jord uten spesielle 

naturverdier. I dette området er det også inngrep i dag i form av dagens riksveg og bebyggelse. 

Etter passeringen av Vigga fortsetter alternativet på dyrket jord. Heller ikke her er det registrert 

verdier, men til tross for oppdyrking er det langt mindre forstyrrelser i form av veger og 

bebyggelse her. Samlet sett bedømmes omfanget å være lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.7.3 Alternativ C3 

Alternativ C3 legges for en stor del på dyrket jord og gjennom Volla langs dagens rv. 4. Dette er 

arealer som har begrensede verdier for naturmiljøet. Det er ingen registrerte forekomster i dette 

området som berøres. Alternativet gir imidlertid et nytt inngrep, og barriereeffekten for dyr 

øker. Samlet sett bedømmes omfanget å være lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–). 
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5.7.4 Alternativ C4 og C5 

Begge disse alternativene har lang tunnelføring, noe som medfører at trafikk fra dagens veg 

avtar, og med det barriereeffekten. Dagens rv. 4 vil imidlertid bestå, og det vil fortsatt være 

lokaltrafikk på den. Den positive effekten er med andre ord begrenset. For dagsonene gir 

alternativene stort sett inngrep i dyrket mark, noe som har små verdier for dette temaet.  

Omfanget vurderes som intet til lite positivt. 
 Stort 

negativt 
Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

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

 

5.8 Oppsummering av konsekvenser for 

alternativer 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte og verdisatte delområder er vist i tabell 5-1. 

Alternativ 0 er rangert som det beste (nr. 1).  

Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø. Alt. 0 er ikke vist i tabellen. Det har 

intet omfang og ingen konsekvens for alle delområder og er rangert som det beste (nr. 1) 

Delområde Verdi 

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

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang 
Konsek-

vens 
Omfang 

Konse-
kvens 

Omfang 
Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

1. Vigga  L/M 
Lite til 
midd. 
neg. 

– 
Midd. 
neg. 

–/– – 
Intet til 

lite neg. 
0/– 

Intet til 
lite neg. 

0/– 
Lite til 
midd. 
neg. 

– 
Intet til 

lite neg. 
0/– 

2. Myre M Intet 0 
Stor 
neg. 

– – – 
Stor 
neg. 

– – – 
Stor 
neg. 

– – – Intet 0 
Stor 
neg. 

– – – 

3. Kjørven-
Myrvang  

M/S 
Lite 

positivt 
+ 

Midd. 
neg.  

– –/ 
– – – 

Lite 
neg. 

– 
Midd. 
neg 

– – 
Lite 

positivt 
+ 

Lite 
neg. 

– 

4. Høien M Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet 0 Intet 0 

5. Holmen M/S 
Midd. 
neg. 

– 
Midd. til 

stor 
neg. 

– – – 
Midd. 
neg. 

– 
Midd. 
neg. 

– 
Lite 
neg.  0/– 

Lite 
neg.  0/– 

6. Rest-
arealer 

L 
Lite 
neg. 

0/– 
Lite 
neg. 

– 
Lite 
neg. 

0/– 
Lite 
neg. 

– 
Intet/lite 

pos. 
0/+ 

Intet/lite 
pos 

0/+ 

Samlet 
konsekvens 

– – –/– – – –/– – – – 0/– – 

Rangering 4 7 5 6 2 3 

 

5.8.1 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. Som en 

følge av økt trafikk kan barriereeffekten øke. 0- alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per definisjon ingen konsekvenser. 

 

5.8.2 Alternativ A6 

Alternativet krysser Vigga med bru ved dagens bru rett nord for Roa. I tillegg vil lokalvegen 

kreve brukryssing her. Dette er i et område der elva allerede er sterkt påvirket av inngrep knyttet 

til veger og bebyggelse. Fisk i elva vil likevel være sårbar for lengre bekkelukkinger. Fram mot 

tunnelmunningen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier. Utkanten av 

hjortevilttrekket som krysser Viggadalen i dette området berøres, men tunnelføring vil bedre 

forholdene for vilttrekk. Etter tunnelen legges vegen i et område med beiter og dyrket jord øst 
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for dagens rv. 4. Heller ikke her er det registrerte verdier for naturmiljøet. Ved kommunegrensa 

passeres et nytt vilttrekk, og med det brytes de økologiske sammenhengene her. Bru over Vigga 

utformes på en måte som muliggjør trekk, men barriereeffekten vil uansett øke, og bru gir et 

nytt inngrep i/ved elva. Inngrepet skjer imidlertid nord for den registrerte gråor-heggeskogen 

langs elva. 

Konsekvens: liten negativ. 

 

5.8.3 Alternativ A7 

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

meter sør for dagens rundkjøring på Roa. En gråor-heggeskog (verdi: middels) ved vegen 

berøres av alternativet, og vil trolig ødelegges totalt.  

Videre legges alternativet på dyrket jord forbi Roa uten spesielle verdier for dette temaet. Sør 

for Felleskjøpet skjærer A7 gjennom delområde Kjørven–Myrvang, og en sumpskog (verdi 

middels) ødelegges og et hjortevilttrekk krysses. Vilt kan krysse trygt under ny bru over Vigga, 

men barrieren vil øke.  

Mellom renseanlegget og Holmen legges alternativet på dyrket jord uten spesielle verdier for 

naturmiljøet. Ved Holmen må Vigga legges om over en strekning på 400-500 m. En omlegging 

av elva gir negative konsekvenser. På denne strekningen er elva variert med en fin kant-

vegetasjon. Substratet er variert med noe stor stein og grov grus på bunnen, samt partier, med 

strøm. Området ser ut til å ha gode forhold for ørret, og har også potensial til å bli en god 

krepsebiotop. Alternativet medfører videre at en godt utviklet gråor-heggeskog blir sterkt berørt 

og at et vilttrekk krysses. En tidligere hekkelokalitet for sandsvale ved Holmen vil ødelegges 

totalt, men siden den ikke er i bruk er dette ikke vektlagt. 

En nedlegging av dagens rv. 4 ved Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga, mens omlagt 

rv. 35 gir ei ny bru over elva. Omlagt rv. 35 vil også ødelegge et leveområde for rådyr og 

rasteplass for storspove. 

Konsekvens: middels til stor negativ. 

 

5.8.4 Alternativ A8 

Som for alternativ A7 ødelegges naturtypen ved Myre, mens en nedlegging av dagens rv. 4 ved 

Roa gir mulighet til fjerne ei bru over Vigga. Den videre tunnelføringen er positiv for vilttrekket 

Kjørven–Myrvang. Ved kommunegrensa (Holmen) krysses et nytt vilttrekk, og barriereeffekten 

vil øke her. Som for A7 vil omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er beiteområde for rådyr 

og rasteområde for storhegre vil bli kraftig påvirket. 

Konsekvens: liten til middels negativ. 

 

5.8.5 Alternativ C3 

Dagsonen ved dagens veg vil som A7 og A8 ødelegge naturtypen ved Myre. Videre nordover 

legges alternativet parallelt med dagens veg fram til Holmen. På denne strekningen berøres 

ingen naturtyper, men de to vilttrekkene som går på tvers av Viggadalen krysses. For trekket 

ved idrettsbanen er det ikke planlagt spesielle tiltak for vilt, og barriereeffekten vil øke. Ved 

Holmen utformes bru over Vigga slik at vilt kan passere trygt under den. Som for A7 og A8 vil 

omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre vil bli kraftig påvirket. 

Konsekvens: middels negativ. 

 

5.8.6 Alternativ C4 

Som alt. A6 vil dette alternativet gi nye kryssinger av Vigga ved Roa. Videre vil den lange 

tunnelføringen bidra til å minske barriereeffekten for dyr i området. Ved kommunegrensa 
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berøres naturtyper ved tunnelpåhugget. Her er det funnet rødlistete sopparter, og alternativet vil 

påvirke naturtypen negativt. Omfanget av dette er avhengig av utstrekning av forskjæringer og 

anleggsbelte. Vigga må legges om, og alternativet krysser elva på bru.  

Den lange tunnelføringen vil medføre mindre forurensning fra vegen til Vigga, og en bedret 

situasjon mtp. uhellsutslipp.  

Konsekvens: ingen til liten negativ. 

 

5.8.7 Alternativ C5 

Som for alt. A7, A8 og C3 vil dette alternativet ødelegge gråor-heggeskogen ved Myre. Den 

videre tunnelføringen medfører en bedring mtp. hjortevilttrekk. Ved tunnelpåhugget i nord vil 

alternativet som C4 påvirke naturtyper negativt, og Vigga må legges om. Som for A7, A8 og C3 

vil omlegging av rv. 35 føre til at skogen som er rasteområde for storhegre vil bli kraftig 

påvirket. 

Den lange tunnelføringen vil medføre mindre forurensning fra vegen til Vigga, og en bedret 

situasjon mtp. uhellsutslipp.  

Konsekvens: liten negativ. 

 

5.9 Oppsummering 

Totalt sett har de ulike alternativene moderate negative konsekvenser for naturmiljøet. Alle 

alternativer påvirker Vigga med ny kryssing, og noen krever også omlegging av elva. 

Hjortevilttrekk berøres enten positivt gjennom tunnelføringer eller negativt ved alternativer som 

krysser trekk i dagen. Noen kartlagte naturtyper ødelegges og/eller berøres, men det er stort sett 

begrensede verdier knyttet til disse.  

En rangering av alternativene fra best til dårligst er: 

Nr. 1 alternativ 0 

Nr. 2 alternativ C4 

Nr. 3 alternativ C5 

Nr. 4 alternativ A6 

Nr. 5 alternativ A8 

Nr. 6 alternativ C3 

Nr. 7 alternativ A7 

 

Tunnelføringene kommer best ut siden de bedrer forhold for vilttrekk og ikke berører naturtyper 

i særlig grad. Forskjellen mellom tunnelalternativene er små. A7 er alternativet med størst 

negative konsekvenser.  

 

5.10 Konsekvenser i anleggsperioden 

I dette kapittelet gis en grov vurdering av konsekvenser i anleggsfasen. Dette vil bli grundig 

gjennomgått gjennom i plan for Ytre Miljø. 

5.10.1 Forurensning 

Partikler 

Partikkeltilførsel er et aktuelt problem i anleggsfasen. De berørte områdene i Viggadalen er ikke 

spesielt erosjonsutsatte, med anleggsaktivitet vil medføre vegetasjonsløse flater, og ved sterkt 

regnvær kan det gi erosjon og økt partikkelinnhold i Vigga. I tillegg vil tunneldriving gi 

partikler som føres ut med drivevannet.  
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Vanntransportert finstoff kan medføre fiskedød og redusert gytesuksess for fisk. For fisk er det 

observert tre ulike partikkeleffekter; atferdsendringer, vevskader og tilslamming av 

gyteområder.  

Partikkeltoleransen hos fisk er artsavhengig, og er generelt lavest hos laksefisk
/61/

. Fiberholdige 

partikler fra bløte bergarter som knuses til fibrige nålformet støv synes å være mest skadelig for 

fisk
/61/

. De skarpe partiklene penetrerer gjelleepitel hos fisk og bunndyr og forårsaker 

slimutsondring på gjellene, "åndenød" og/eller infeksjoner. Det hevdes også at partikler fra 

sprengning uansett bergart har større negative effekter enn partikler fra naturlig erosjon, men 

dette er ikke dokumentert
/62/

. 

Ut i fra egne forsøk og litteraturgjennomgang konkluderte Hessen
/62/

 med at fisk, med spesiell 

fokus på ørret, kan tåle en betydelig akutt partikkeleksponering (~1000 mg/l) uten at økt 

dødelighet eller gjelleskader inntreffer.  

Retningsgivende verdier for hvor mye fisk kan tåle av partikler (naturlig erodert materiale) i 

henhold til den europeiske innlandsfiskekommisjonen EIFAC er vist i tabell 5-2. Disse verdiene 

refererer til naturlige partikler som eroderes fra jordbruksarealer og elveleier. Verdiene er angitt 

for effekter på avkastning av fisk og kan derfor ikke brukes til å estimere skader. De er heller 

ikke relatert til fiskeart.  

Atferdsendringer og tilslamming vil være en funksjon av partikkelkonsentrasjon. Tilslamming 

av gyteområder kan medføre økt dødelighet av rogn og yngel grunnet redusert oksygentilførsel. 

Gyteplasser for ørret og leveområder for kreps er spesielt utsatt.  

 

Tabell 5-2: Retningsgivende verdier for tålegrenser av suspendert materiale 

Suspendert stoff (mg/l) Effekter på fisket 

< 25 mg/l  Ingen skadelig effekt 

25-80 mg/l  Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning 

80-400 mg/l  Betydelig redusert fiske 

> 400 mg/l  Meget dårlig fiske, sterkt redusert avkastning 

 

Begrensning av faren for partikkelavrenning gjøres ved god anleggsplanlegging slik at store 

flater ikke vegetasjonsavdekkes samtidig, og tiltak i form av avskjærende grøfter, tildekking og 

lignende. Dette må detaljeres gjennom Ytre Miljø-planer for prosjektet, og det må stilles krav til 

entreprenør. For tunnelalternativer er det viktig at alt drivevann fra tunnelen behandles før det 

slippes ut i resipient. Bruk av container og/eller sedimentasjonsdam vil gi nødvendig reduksjon i 

partikkelinnholdet i vannet.  

 

Tunnelvann 

Foruten å inneholde partikler fra sprengning kan drivevannet fra tunnel også inneholde 

forurensende komponenter. Boring, sprengning og bruk av anleggsmaskiner gjør at 

tunnelvannet kan inneholde olje og rester av sprengstoff. Vann som kommer i kontakt med 

sement brukt til injisering og sprøytebetong etc. vil i tillegg kunne få høyere pH enn vanlig 

grunnvann. Utkjørte steinmasser vil i tillegg kunne avgi sprengstoffrester under lagring i friluft. 

Det vil trolig kun blir benytte betongbaserte tetningsstoffer i tunnelen. Til sprengning er det 

sannsynlig at det vil bli brukt ammoniumnitrat/diesel (anfo) og dynamitt. Ammoniumnitrat er 

lett løselig i vann (teoretisk løselighet er over 1000 g/l), og nitrøse gasser fra sprengningen vil 

kunne gi et visst bidrag av nitrat.  

Selv om det ikke er direkte kontakt mellom sprengstoff og vann, er det uunngåelig at tunnel-

vannet får et visst innhold av oppløste nitrogenforbindelser. Ammonium er mer skadelig for det 

akvatiske miljøet enn nitrat, men vil etter hvert omdannes til nitrat hvis det er tilgang på 

oksygen. Fordi de aktuelle nitrogenforbindelsene er lett løselige i vann er utslippene fra 

deponerte steinmasser ventet å avta raskt. 
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I tillegg til nitrogenforbindelser og spor av olje, vil vannet kunne bli basisk pga. kontakt med 

sprøytebetong og injiseringsstoffer. Sementinnholdet gjør at fersk betong har et overskudd på 

kalsium som sammen med vann danner kalsiumhydroksid, Ca(OH)2 som reagerer sterkt basisk 

(høy pH). Bruk av sementprodukter til injeksjon og til sprøytebetong kan gi periodevis svært 

høy pH i drensvannet. Det er ikke uvanlig at pH kan komme opp i 11-12,5 rett etter bruk av 

store mengder sprøytebetong eller injeksjon
/62/

. Det er relativt lite kjent hvilke direkte effekter 

høy pH har på fisk og i enda mindre grad om innvirkningen på bunndyr og fiskens 

unnvikelsesreaksjoner. NFF
/62/ 

siterer vurderinger gjort av den europeiske 

innlandsfiskekommisjonen, EIFAC. Disse er gitt i tabell 5-3. 

Tabell 5-3: PH-effekt på fisk 

pH Effekter på fisk 

5-9 Normalt ingen skadelige effekter. 

9,0-9,5  Sannsynligvis skadelig for laksefisk og abbor over lengre tids eksponering. 

9,5-10,0  Dødelig for laksefisk over lengre tids eksponering, fisken er motstandsdyktig overfor slike 
pH-verdier i korte perioder. Kan være skadelig overfor enkelte fiskearters utviklingsstadier. 

10,0-10,5  Laksefisk og mort kan være motstandsdyktige mot slike pH-verdier i korte perioder, men 
fisken dør ved lengre tids eksponering. 

10,5-11,0 Laksefisk er mest utsatt og dør i løpet av kort tid. Forlenget eksponering gjør at også andre 
fiskeslag dør. 

11,0-11,5 Alle fiskearter dør i løpet av kort tid. 

 
Det er derfor viktig at anleggsarbeid utføres på en måte som begrenser faren for forurensning. 

Partikler kan holdes tilbake i sandfang, og tilsvarende kan olje fra et ev. større utslipp fanges 

opp av en oljeutskiller. Lufting av vann kan bidra til pH-senkning samtidig med at ammonium 

oksideres til nitrat. Fjerning av nitrat er imidlertid ikke praktisk mulig i et enkelt anlegg, og her 

vil virkemidlet være å sørge for god fortynning/fordrøyning før utslipp til resipient. Før 

sprøyting av betong i tunneltak og vegger, vil det utføres omfattende vask av tunnelen. 

Nitrogenrester fra sprengstoffet vil da i all hovedsak være fjernet, slik at faren for 

ammoniakkdannelse pga. høy pH i sprøytebetong reduseres til et minimum 

Annen forurensning 

Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, 

kjemikalier og lignende. Entreprenør skal etablere eget sted for verkstedsfunksjoner og 

rengjøring av maskiner/parkering. Her må det etableres system for oppsamling av søl og 

spylevann med innhold av olje og fett. Avløpet renses i oljeavskiller, før det ledes sammen med 

det øvrige avløpet.  

På samme måte som for erosjon må YM-planen stille krav for å begrense faren for annen 

forurensing. 

 

5.10.2 Støy og forstyrrelse 

Anleggsaktivitet er støyende. Flere arter er sårbare for støy og forstyrrelse, eksempelvis ulike 

fuglearter.  

Vegtraseene ligger såpass langt fra viltlokalitet ved kommunegrensa at det trolig ikke er fare for 

trafikkforstyrrelse i driftsperioden. Aktivitet i forbindelse med anleggsperioden kan imidlertid 

virke forstyrrende. For å sikre den bør det derfor ikke utføres spesielt støyende anleggsarbeid i 

perioden mars–april, og det bør videre vises forsiktighet fram til juni.  

 

5.10.3 Påvirkning av naturtyper og kantvegetasjon  

Som beskrevet under avbøtende tiltak er det også viktig at en tar hensyn til registrerte verdier i 

anleggsperioden. Områder med verdier bør merkes av slik at en unngår unødvendige inngrep 

under vegbyggingen, se tabell 6-1.  
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Avbøtende tiltak er tiltak som gjennomføres for å begrense de negative effektene av ny veg. I en 

del tilfeller kan avbøtende tiltak redusere de negative konsekvensene betydelig. I denne planen 

er det ingen avbøtende tiltak som gir stor effekt. Noe av det som er beskrevet her er også tiltak 

som inngår i de ulike alternativene, og er derfor strengt tatt ikke avbøtende tiltak. De er likevel 

tatt med her for gi en samlet beskrivelse av mulighetene.  

Sikring av registrerte naturtyper og kantvegetasjon 

Flere alternativer kommer i direkte konflikt med kartlagte naturtyper og kantvegetasjon til 

Vigga. Kantvegetasjonen fanger opp avrenning, er viktig som næringskilde og skjul for 

vannlevende organismer og viktig leve- og vandringsområde for mange landlevende dyrearter. 

Tabell 6-1 viser naturtyper som blir berørt av ulike alternativer. Det må legges vekt på å skåne 

disse i detaljplanleggingen. Det kan også søkes å ta vare på en del av toppjorden fra lokalitetene, 

for senere å prøve å reetablere naturtypen. Dette kan imidlertid være vanskelig siden vegen 

skaper nye forhold, noe som for eksempel vanskeliggjør reetablering av fuktige biotoper.  

Tabell 6-1: Naturtyper som blir direkte berørt av de ulike alternativene 

Alternativ Naturtype Berøring 

A7, A8, C3, C5 Gråor-heggeskog (nr. 1) Vil bli fullstendig ødelagt 

A7 Sumpskog (nr. 8) Skjærer rett gjennom, vil trolig bli ødelagt 

A7 Gråorheggeskog ved Vigga (nr. 12) Vil bli fullstendig ødelagt 

A7 Gammel sandsvalekoloni (nr. 13)  Vil bli fullstendig ødelagt 

C4 og C5 Kalkskog og beiteskog (nr. 10 og 11) Avhengig av fjelloverdekking, størrelse på forskjæring, 
behov for anleggsområde etc.  

Omlegging av Vigga 

Ved omlegging av Vigga må det etableres en variert og naturlig elvebunn. Det må det settes av 

en sone på begge sider av elva så det utvikles en naturlig kantvegetasjon.  

Retablering av kantvegetasjon 

Vigga har på store deler av strekningen en sparsom kantvegetasjon. Et bredere grøntdrag langs 

elva vil styrke den økologiske funksjonen til vassdraget. Et avbøtende tiltak er derfor å legge til 

rette for et breiere kantsone. Siden det for en stor del er dyrket jord ned til elva er dette 

vanskelig å få gjennomført grunnet forholdet til jordvern. 

Faunapassasjer 

Tunnelføring medfører en bedring for vilttrekk(ene) (A6, A8, C4 og C5). I tillegg skal bruer 

over Vigga ved renseanlegget (A7) og ved Holmen (A6, A8 og C3) utformes slik at vilt kan 

trekke trygt under bruene. Dersom bruene skal fungere godt som viltunderganger, er det også 

viktig at det er fri sikt til terrenget fra den ene til den andre siden. Med disse tiltakene anses det 

ikke å være nødvendig å anlegge egne faunapassasjer for noen av alternativene. 

For småvilt som mårdyr, rev, hare, pinnsvin m.m. kan rørpassasjer eller små kulverter på 40 til 

200 cm i diameter være aktuelle. Slike har vist seg å fungere godt blant annet for grevling. 

Større kulverter (landbrukspassasjer) kan også fungere for hjortevilt dersom utformingen er 

optimal. 

Reetablering av sandsvalekoloni 

Siden sandsvalekolonien ved Holmen mest sannsynlig har gått ut, er det ikke nødvendig med 

tiltak. Om det skulle vise seg at den tas i bruk igjen før anleggsstart nå det tas hensyn. Inngrep 

må skje etter at hekkesesongen er ferdig. For at sandsvale fortsatt skal ha hekkemuligheter i 

nærheten bør det undersøkes om det finnes gunstige områder som svalene kan hekke i. Da vil 

svalene ha mulighet til grave ut nye reirganger. Plasseringen kan gjerne være i nærheten av 

Vigga eller annet vassdrag, da dette letter næringssøk for svalene.  

6 Avbøtende tiltak 
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Plan for Ytre Miljø 

Som en del av den videre planlegging skal det utarbeides en plan for ytre miljø i en senere 

planfase. Den sammenstiller behov og krav fra alle fagområder og som er forpliktende både for 

vegvesen og fagmyndigheter. 

Rigg og andre anleggsområder 

Anleggsfasen vil gi påvirkninger i området utover det rene arealbeslaget knyttet til valgt 

alternativ. I vurderingene som er gjort er det tatt hensyn til inngrep i anleggsbeltet. Videre er det 

behov for arealer til rigg, midlertidige massedeponier og anleggsveger. På dette nivået er dette 

ikke klart hvilke områder som blir berørt av dette. Dette må avklares i den videre 

detaljplanleggingen, og det må tas hensyn til de verdier som er registrert.  

Biologisk mangfold 

Områdene som berøres av de forskjellige veglinjene er bra kartlagt. Kartleggingen har stort sett 

foregått i juni, noe som fører til at sopp bare i en liten grad har vært benyttet til å bestemme 

verdi. En naturtype som berøres har potensial for ytterlige sjelden sopparter. Det er kalkskogen 

på Kraggerud (nr. 10 og 11). Utkanten av denne naturtypen berøres av de lange 

tunnelalternativene (C4/C5). En kort befaring i soppsesongen om høsten kan gi svar på dette. 

Potensialet er imidlertid vurdert og dette forholdet er ingen forutsetning for valg av alternativ. 

Massedeponier 

Deponering av masser på dyrket jord rett nord for Roa har ingen direkte konsekvenser for 

naturmiljøet. Deponiområdet må imidlertid planleggs på en måte slik at kantsonen til Vigga ikke 

skades.  

Viltgjerding 

Av hensyn til viltets behov for spredning og vandring anbefales det ikke viltgjerding, se avsnitt 

5.1.4. Trafikksikkerhetshensyn kan imidlertid nødvendiggjøre gjerding. Dette må derfor 

vurderes i den videre detaljplanlaggingen.  

 

 

Figur 7-1: Vigga langs Hadelandsvegen. Elva er sterkt påvirket av vegbyggingen her 

7 Oppfølgende under-

søkelser 
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