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Forord
Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner og Gran kommuner satt i gang et
planarbeid for å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på
strekningen mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune. En kort strekning i Gran
kommune omfattes også av planene.
Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikksikkerhet, tidvise problemer med trafikkavviklingen og miljøproblemer for nærliggende
bebyggelse.
Som grunnlag for valg av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan med
konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell avklaring for ny
vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av kommunedelplanen i Lunner og Gran
kommuner.
Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for temaet
naturressurser, og vurderer konsekvensene av de ulike vegalternativene.
Hos Statens vegvesen Region øst er Anne Brit Moen prosjektleder og Ole Kristian Haug /
Ane Fyksen planprosessledere.
Til å gjennomføre utredningen 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 Sammendrag
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.
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0.3

Metode

Dette er en temarapport for tema naturressurser. I dette prosjektet berøres naturressursene jordbruk, skogbruk og vann/grunnvann. Delområder er definert, avgrenset og verdivurdert. Ut fra
deres betydning som naturressurser 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 delområde. 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

0.4.1 Generell beskrivelse
Gunstig jordsmonn, topografi og klima har ført til at Viggadalen er meget godt egnet til
jordbruksproduksjon. Her drives et aktivt landbruk, hovedsakelig basert på korn, gras- og
husdyrproduksjon. Potet- og bærproduksjon forekommer også. De dyrkede arealene er jevnt
over godt egnet til både gras- og kornproduksjon. Arealene er store, flate og lettdrevne, og
produksjonen er effektiv. Beiter inngår også i området.
Vigga har en viss betydning i forbindelse med landbruksvanning, ellers er det ingen
ressursmessig utnytting av elva.
Det er flere grunnvannsbrønner i området som forsyner husstander med drikkevann.

0.4.2

Avgrensete og verdisatte delområder

Alle de sammenhengende store dyrkete arealene har stor verdi. Mindre teiger og områder med
høg grunnvannstand har noe mindre verdi. Av de andre deltemaene som inngår i naturressurser
er det begrensede verdier i området. Noe skog finnes, men det er stort sett små arealer.
Boniteten er imidlertid jevn over høy. Vannressurser er ikke vektlagt i vurderingene.

Figur 0-1: Rv. 4 benyttes også til landbruksmaskiner. Her kryss rv. 4 x fv. 17
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Tabell 0-1: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-6
Område

Beskrivelse

Verdi

1 Vigga

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

Liten

Middels Stor

2 Roa–
Felleskjøpet

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

Liten

Middels Stor

3 Sand–
Nerenga

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

Liten

Middels Stor

4 Nerenga–
Kråksrud

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

Liten

Middels Stor

5 Volla–
Kråksrud

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

Liten

Middels Stor

6 Dale

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

Liten

Middels Stor

7 Flatla

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

Liten

Middels Stor

8 Beite
Kraggerud

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

Liten

Middels Stor

9 Nedre
Kraggerud

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

Liten

Middels Stor

10 Holmen

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

Liten

Middels Stor

11 Helgeland/
Dynna

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

Liten

Middels Stor

0.5

Konsekvenser

0.5.1

Arealbeslag

Beregnet samlet arealbeslag av de ulike alternativene er gitt i etterfølgende tabell og figur. Som
det går fram av tabellen varierer beslaget av fulldyrket lettbrukt jord mellom 95 dekar for alt. C4
til 262 for alt. A7. Tabellen gir også oversikt over hvor stor andel av den dyrkete jorden som er i
gitt den høyeste verdien i landbruksplanens arealklassifisering (A-areal). Alt. A7 tar det desidert
største beslaget av jord innenfor den høyeste kategorien, der omtrent ¼ av beslaget har høyest
verdi.
Tabell 0-2: Samlet arealbeslag i dekar
Fulldyrket jord
Alter
nativ

Lettbrukt

Sum
dyrket
jord

Mindre
lettbrukt

Hvorav Aareal*

Skog (bonitet)

Innmarks
beite

Høg

Middels

Uprod
uktiv

Annen
jorddekt
fastmark

Annet/
ikke
gitt

SUM

A6

153

25

178

24

19

1

2

5

19

9

233

A7

262

-

262

62

-

64

16

14

23

11

390

A8

240

25

264

24

19

50

10

5

24

7

379

C3

241

14

255

24

20

51

14

8

48

15

410

C4

95

15

110

23

-

2

2

3

12

9

136

C5

181

15

196

23

-

51

10

3

16

9

285
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* A-areal er jordbruksarealer som er klassifisert som ”særlig verdifulle jordbruksarealer” i landbruksplanen for Hadeland.
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Figur 0-2: Grafisk fremstilling av arealbeslag

0.5.2

Alternativ 0

0-alternativet er en situasjon det ikke bygges ny rv. 4. Utbyggingsalternativene sammenlignes
mot dette alternativet. Innenfor analyseperioden som er 25 år viser trafikkprognosene at
trafikken vil øke. Dette kan gi ulemper for utnytting av naturressurser grunnet økt forurensing
og dårligere framkommelighet på dagens veg for landbruksmaskiner.
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvenser.

0.5.3

Alternativ A6

Mellom rundkjøringa på Roa og fram til tunnelpåhugget beslaglegges dyrket jord på begge sider
av dagens rv. 4, samt noe på vestsiden av Vigga. Samlet arealbeslag på denne strekningen er 56
dekar fulldyrket lettdrevet jord og 14 dekar mindre lettdrevet. Selv om jorden er fulldyrket er
den gitt noe lavere verdi enn annen dyrket jord i området. Dette kommer hovedsakelig av
problemer med høy grunnvannstand. Dette begrenser det negative omfanget noe. Bruket
Nerengen (42/5) forutsettes innløses.
Tunnel gir ingen påvirkning for dette temaet mellom Nerenga og Flågenvegen, men ny gang- og
sykkelveg langs dagens rv. 4 fram til Volla tar noe dyrket jord.
Etter tunnelføring legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 på dyrket jord og beiter fram til
dagens rv. 4 krysses på Holmen. Det skapes dermed ingen nye barrierer, men alternativet går i
tung skjæring og beslaget blir forholdsvis stort. Hele jordet på 23 dekar som ligger rett nord for
Flågenvegen er forutsatt tapt siden det splittes på en uheldig måte og det blir liggende små arealer igjen på begge sider av ny veg. Beslaget i beitet er også betydelig (19 dekar), men resterende
beiteareal vil fortsatt kunne benyttes. Ved Holmen beslaglegges noen mindre teiger før Vigga
krysses. Etter kryssingen fortsetter beslaget av dyrket jord tilhørende Helgeland og Dynna.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord for alternativet er 153 dekar. Av disse arealene er det
24 dekar som faller innenfor det mest verdifulle arealet ifølge landbruksplanens klassifisering.
Dette ligger i Helgelandsområdet. I tillegg tar alternativet 25 dekar mindre lettbrukt fulldyrket
jord og 19 dekar av et beite. I alt seks bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord. I det beregnede
beslaget av dyrket jord er såkalte restarealer inkludert. Dette er dyrket jord som ikke blir
beslaglagt direkte av ny veg, men blir liggende slik til at det kommer til å falle ut av produksjon.
Annet påvirkning av naturressurser har ingen vesentlig betydning i vurderingene.
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Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –)

0.5.4

Alternativ A7

Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 500
meter sør for rundkjøringa på Roa. Dette gir en ny veg med kryss i dalsiden øst for Roa/Sand
som for en stor del legges på dyrket jord. Sammenhengende jorder splittes, og alternativet
skaper en ny barriere. Sandstad (41/7,8) får et samlet beslag på hele 34 dekar dyrket jord, men
også andre bruk får her store beslag.
Omlegging av rv. 35 gir beslag av ca. 30 dekar dyrket jord, samtidig som det medfører fare for
at resten av et jorde på ca. 20 dekar vil falle ut av produksjon til fordel for sentrumsutvikling på
Roa. Dette området er imidlertid allerede vist som sentrumsutvikling i gjeldende kommuneplan.
Mellom parsellstart og kryssingen av Vigga ved renseanlegget beslaglegges omtrent 140 dekar
fulldyrket jord. Som beskrevet under alt. A6 tar ny gang- og sykkelveg også noe dyrket jord i
Vollaområdet.
Etter kryssing av Vigga er alternativet i sin helhet lagt på fulldyrket jord mellom renseanlegget
og Holmen. Dette gir beslag av omtrent 77 dekar innenfor dette delområdet. Her blir beslaget
meget stort for to Flatlagårder (28/5 mister 28 dekar og 27/2 17 dekar). Foruten det rene arealbeslaget medfører alternativet at sammenhengende lettdrevne jorder splittes. Atkomst opprettholdes via Møllegvegen, men driften blir mindre rasjonell enn i dag. Ved Holmen legges Vigga
om, og i dette området beslaglegges 37 dekar er fulldyrket jord. Helgeland (26/3) får det største
beslaget med 24 dekar fulldyrket mark.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord er 262 dekar. Av dette er 62 dekar definert med den
høyeste verdien av landbrukskontoret. Ni bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord. Noe skog
går tapt ved Felleskjøpet og ved Sandberg grunnet omlegging av rv. 35. Dette er ikke vektlagt i
vurderingene, siden dyrket jord har langt større verdi for dette temaet. Heller ikke for utnytting
av vannressurser eller geologiske ressurser har alternativet vesentlige konsekvenser.
Konsekvens: stor til meget stor negativ (– – –/– – – –)

0.5.5

Alternativ A8

Alternativ A8 er tilnærmet likt alt. A7 i Sandområdet. Før alternativet går inn i tunnel gir ny
veg, omlagt rv. 35 og kryss i dette området gir et arealtap på 143 dekar lettdrevet fulldyrket jord.
Som alt. A6 innløses hus på Nerengen. Etter tunnelføringen er alternativet identisk med A6, og
tar beslag i dyrket jord fram til parsellslutt. Som de andre alternativene gir gang- og sykkelveg
noe arealbeslag i Vollaområdet. Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 240 dekar og
mindre lettdrevet jord 25 dekar. Sju eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Som det går fram av tallene har dette alternativet nesten et like stort arealbeslag av dyrket jord
som A7 til tross for en ca. 1 km lang tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at krysset ved
Sandstad får en litt annen og mer arealkrevende utforming, samtidig som vegen nord for
tunnelen går tungt i terrenget noe som gir store beslag. I tillegg blir en del arealer liggende som
restarealer som faller ut av produksjon. A7 ligger på sin side i terrenget på liten fylling, noe som
gjør at lite jord utover selve vegarealet beslaglegges. Til tross for dette bedømmes A8 å være
bedre enn A7. Det kommer av at det ikke skaper like store arronderingsmessige ulemper, samt
at den dyrkete jorda som beslaglegges ikke har like stor verdi i følge landbruksplanens
inndeling.
Konsekvens: stor negativ (– – –)

0.5.6

Alternativ C3

Alternativ C3 starter som A7 og A8. Dette medfører store beslag av dyrket jord ved Roa og
Sand (133 dekar). Videre legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 til Holmen. Dette
medfører beslag av dyrket jord langs dagens veg. Mye av dette er små teiger som har mindre
verdi enn de store sammenhengende dyrkete arealene i området. Fra Flågenvegen er alternativet
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tilnærmet identisk med A6 og A8. Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 241 dekar
og mindre lettdrevet 14 dekar. Ni eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord. Bygninger
på brukene Myrvang 38/3 og Volla 38/12 forutsettes innløst.
Som det går fram av tabellen har C3 et arealbeslag av fulldyrket jord som er omtrent like stort
som A8, til tross for at A8 har tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at krysset ved Sandstad har
en annen og mindre arealkrevende utforming for C3, samtidig som vegføringen for A8 gir
forholdsvis store arealer blir liggende som restarealer og som faller ut av produksjon på begge
sider av tunnelen.
Konsekvens: stor negativ (– – –)

0.5.7

Alternativ C4

Alternativet starter i rundkjøringa som A6, og har dermed et langt mindre areabeslag av dyrket
jord i Roa-/Sandområdet enn alternativer som starter i skjæringa i sør og har ruterkryss. Beslaget er imidlertid uansett betydelig med 57 dekar. Videre legges det i lang tunnel fram til Gran
grense ved Holmen, noe som naturlig nok begrenser negative konsekvenser. Alternativet kommer ut i dagen ved Dynna, og beslaglegger 33 dekar dyrket jord på Dynna og på Helgeland.
Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 95 dekar, mens 14 dekar mindre lettdrevet
jord går tapt. Fire eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –)

0.5.8

Alternativ C5

Alternativet er identisk med alt. A8 fram til de begge går inn i tunnel. Det gir et stort arealbeslag
av dyrket jord i Roa- og Sandområdet (145 dekar). Videre vil lang tunnel begrenser de negative
konsekvensene, se alt. C4. Samlet arealbeslag er 181 dekar fulldyrket mark. Fem eiendommer
mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –)
Oppsummering
For tema naturressurser er dyrket jord og beslag av det den vesentlige og beslutningsrelevante
negative konsekvensen. Beslag av skog, påvirkning av Vigga, ev. påvirkning av brønner har
liten og ingen betydning for vurderingene.
Start sør for rundkjøringa, kryss nord for Roa og omlagt rv. 35 gir et stort arealbeslag av dyrket
jord for disse alternativene. Av den årsak kommer alternativene med start i eksisterende
rundkjøring ved Roa (A6 og C4) best ut. Videre sparer tunnelalternativene naturlig nok dyrket
jord. De to dagalternativene har de største beslagene. Av disse har alt. A7 de største negative
konsekvensene. Foruten å ha det største arealbeslaget av dyrket jord, er også den jorda som
beslaglegges vest for Vigga av meget god kvalitet. Alt. C3 har også et stort beslag av dyrket
jord, men mye av dette er mindre teiger langs dagens rv. 4, og de har ikke så høy verdi.

0.5.9

Konsekvenser i anleggsperioden

Anleggsperioden kan påvirke landbruksdriften negativt på flere måter. Anleggsbeltet,
anleggsveger, riggområder og områder for mellomlagring av masser kan gi midlertidige beslag
av dyrket jord og gi ulemper for driften. Anleggsaktivitet kan være forstyrrende for dyr på beite,
og dermed føre til at beiter ikke kan benyttes i denne perioden. Til sist kan anleggsaktivitet
medføre forurensning som skader vann og grunn.
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0.5.10 Avbøtende tiltak
Det er vanskeig å finne gode avbøtende tiltak for dette temaet. Nydyrking kan begrense tapet av
dyrket jord, men det er imidlertid få arealer i dette området som kan dyrkes opp. Makeskifte kan
være fornuftig i tilfeller der ny veg splitter eiendommer

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

Figur 0-3: Alt. A7 krysser disse jordene til Flatla (27/2)
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1 Innledning
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 trafikkulykker med personskade på rv. 4 i Oppland. Av disse var det 18 dødsulykker med til sammen
22 drepte personer. I tillegg har 2 ulykker endt med meget alvorlig personskade og 34 ulykker
har endt med alvorlig personskade. Totalt er 49 personer blitt hardt skadd i disse ulykkene.
Vanligste uhellstype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker),
kryssulykker og ulykker knyttet til påkjøring bakfra.
I perioden 2000–2009 var det 23 trafikkulykker med personskade på strekningen som berøres i
denne planen. To av disse endte med alvorlig skadegrad, mens 17 endte med lettere skadegrad.
Totalt ble 30 personer skadd i disse ulykkene. Hovedsakelig er det påkjøring bakfra,
kryssulykker og utforkjøringsulykker som forekommer på strekningen. Seks av ulykkene
skjedde ved krysset med Flågenvegen, mens tre ulykker skjedde i rundkjøringa på Roa. De
øvrige ulykkene fordelte seg utover strekningen.

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

1.3

Målsetting for ny rv. 4

Som en del av medvirkningsfasen ble det arrangert et ideseminar på Roa 30. november 2010.
Dette arbeidet er oppsummert i en egen rapport/14/. 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).
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År

Beskrivelse

1998

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

2000

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

2001

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

2002

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

2003

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

2004

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

2005

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

2006

Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av SVV sin
innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september.
Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD. MD
har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune.
Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune/15/ 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) 2010–2019/37/ 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/28/. 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

2010

2011

2012

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

2014

2015

2016

2017
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2 Tiltaket
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

Kr yss

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

2.1.3

Andre veger

Rv. 35
For alternativer som starter 500 meter sør for rundkjøringa på Roa (A7, A8, C3 og C5) er
omlagt rv. 35 lagt inn i planen for å koble den rett til nytt ruterkryss nord for Roa. Rv. 35 planlegges som en tofeltsveg med fysiske midtdeler med en tverrprofil på 12,5 meter (standardklasse
S5). Det legges opp til forbikjøringsfelt i bakkene opp fra krysset. Dette vil øke vegbredden.

Figur 2-2: Tverrprofil S5
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.
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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 bebyggelse langs vegen. Biltrafikken på gjenværende rv. 4 blir uansett kraftig redusert, slik at veganlegget samlet sett vil gi et tilfredsstillende tilbud til gående og syklende. Det er derfor ikke
planlagt gang- og sykkelveg videre nordover.

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.

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

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 dagalternativer 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 dyrkingsjorda. 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.
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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.

Garverivegen

Rv. 4

Gang- og sykkelveg
Rv. 35
Figur 2-4: Løsning på Roa for alternativ A6 og C4
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Figur 2-5: Alternativ A6
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2.5.2

Alternativ A7 1

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.

Rv. 4

Idrettsbane

Lokalveg

±

Gang- og sykkelveg

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.

20
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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 lokalvegkryssinger 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

24

Tiltaket

Figur 2-11: Alternativ C4
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Figur 2-12: Alternativ C5
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3 Metode
3.1

Definisjon

Håndbok H140 definerer naturressurser slik/2/:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø
og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.

3.2

Tematisk avgrensing

Utredning på naturressurser har grenseflater mot de andre utredningstemaene. Landbruket rolle
for å opprettholde kulturlandskapet behandles under tema landskapsbilde. Gårdstun og andre
kulturminner/-miljøer knyttet til utnytting av naturressurser behandles under tema kulturmiljø.
De biologiske verdier knyttet til vassdrag, beiter og lignende er behandlet under tema
naturmiljø. Friluftsliv og rekreasjon knyttet til naturressurser, som fiske, jakt, bærplukking etc.
behandles under tema naturmiljø.

3.3

Registreringskategorier

Følgende registreringskategorier er lagt til grunn:








Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/beitemark),
driftsforhold (lett-/tungdrevet), jordtype/jordsmonnkvalitet, arrondering/ størrelse.
Skogbruk omfatter type skog og bonitetsklasse, driftstekniske forhold (tilgjengelighet).
Utmarksressurser omfatter beite, jakt/ fiske/sanking (omfang og hva som høstes), annen
økonomisk utnytting av utmark på landbrukseiendom (naturbasert reiseliv innenfor
gårdbrukets ressursgrunnlag).
Berggrunn omfatter type bergart, egnethet og forekomster av malmer, industrimineraler,
bygningsstein fra naturstein og byggeråstoffer (pukk).
Løsmasser omfatter type løsmasser, egnethet og forekomster av byggeråstoff (sand,
grus og leire).
Grunnvann omfatter type grunnvannsmagasin (i fjell og i løsmasser),
grunnvannsressursens vanngiverevne og egnethet (mengde og kvalitet) samt bruk
(drikkevann, industri- og landbruksformål, varmepumpe).
Overflatevann (ferskvann) omfatter type, egnethet (mengde og kvalitet) og bruk (for
eksempel vanninntak, vannverk) til drikkevann, industri- og landbruksformål, og
energiproduksjon/kraftproduksjon (samt varmepumpe).

Håndbok 140 har også andre registreringskategorier innenfor tema naturressurser som ikke
aktuelle i dette området (reindrift, havbruk og kystvann).
Listen ovenfor er meget omfattende. Det er gjort registreringer innenfor alle disse kategoriene,
men forholdet til jordbruk er vektlagt siden ny veg vil ha størst negativ betydning for jordbruket.
Definisjoner
Fulldyrket jord: Areal som er dyrket til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster
eller til eng som kan fornyes ved pløying.
Overflatedyrket jord: Areal som for det meste er ryddig og jevnt i overflata, slik at maskinell
høsting er mulig.
Innmarksbeite: Innmarksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt.
Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter.
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Dyrkingsklasser: Norsk institutt for skog og landskap har utarbeidet dyrkingsklassekart for gras,
korn og potetproduksjon. Disse deler den dyrkete jorda opp i følgende egnethetsklasser:
1.
2.
3.
4.
5.

Svært godt egnet - areal uten begrensende faktorer.
Godt egnet - areal med små begrensninger.
Egnet - areal med moderate begrensninger
Dårlig egnet - areal med store begrensninger
Uegnet - areal med svært store begrensninger

Skogbonitet: mål for arealets evne til å produsere trevirke.
Tabell 3-1: Bonitetsklasser
Bonitetsklasse

Produksjonsevne per
dekar og år

Tilsvarer i boniteringssystemet H40

Særs høy

Mer enn 1,0 m³

23-

Høy

0,5–1,0 m³

17-20

Middels

0,3–0,5 m³

11-14

Lav

0,1–0,3 m³

6-8

Uproduktiv skog

Mindre enn 0,1 m³

Impediment

3.4

Verdi

Håndbok 140 har en detaljert metodikk for å verdivurdere naturressurser. Tabell 3-2 viser de
kriterier som er aktuelle for dette området.
Verdikriteriene for jordbruksområder med poenggivning som gitt i Håndbok 140 er ofte dårlig
egnet i praktisk bruk. Det er ressurskrevende å gå inn på hver enkelt teig og vurdere verdi på
den måten, og den verdien som gis oppfattes ikke nødvendigvis riktig for den enkelte brukeren.
En slik inndeling vil ofte også gi et verdikart med form av et lappeteppe som ofte er vanskelig å
bruke praktisk i arbeidet med ulike alternativer. Det er derfor foretatt en forenkling av verdisettingsmetodikken. I utgangspunktet er alle fulldyrkete lettdrevne arealer over fem dekar er gitt
stor verdi. I områder med problemer med høy grunnvannstand er verdien vurdert noe lavere.
Tungdrevne og mindre arealer med dyrket jord er gitt middels verd. I tillegg er klassifiseringen
gjennom landbruksplanen brukt som støtte i verdisettingen (se avsnitt 4.2.1).
Det er ikke tatt hensyn til hvilken produksjon det er på arealene i verdivurderingen. Arealenes
egnethet for landbruksproduksjon har vært det avgjørende, ikke produksjonen et enkelt år.
Skogsområder med høg og middels bonitet er gitt middels verdi. Skogsområder med lav bonitet
er gitt liten verdi. Uproduktiv skog er gitt ingen verdi.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor
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Tabell 3-2: Kriterier for verdibedømming av naturressurser
Liten verdi

Middels verdi

Stor verdi

Jordbruksområder

Jordbruksarealer i kategorien 4-8
poeng (se tabell 3-3).

Jordbruksarealer i kategorien 915 poeng (se tabell 3-3).

Jordbruksarealer i kategorien
16-20 poeng (se tabell 3-3).

Skogbruksområder

Skogarealer med lav bonitet.

Større skogarealer med middels
bonitet og gode driftsforhold.

Større skogarealer med høy
bonitet og gode driftsforhold.

Skogarealer med middels bonitet
og vanskelige driftsforhold.

Områder med Utmarksarealer med liten
utmarksproduksjon av matfisk og jaktbart
ressurser
vilt eller lite grunnlag for salg av
opplevelser.

Skogarealer med høy bonitet og
vanlige driftsforhold.
Utmarksarealer med middels
produksjon av matfisk og jaktbart
vilt eller middels grunnlag for salg
av opplevelser.

Utmarksarealer med stor
produksjon av matfisk og
jaktbart vilt eller stort grunnlag
for salg av opplevelser.

Utmarksarealer med middels
beitebruk.

Utmarksarealer med mye
beitebruk.

Områder med Små forekomster av nyttbare
løsmasser
løsmasser som er vanlig
forekommende, større
forekomster av dårlig kvalitet.

Større forekomster av løsmasser
som er vanlig forekommende og
meget godt egnet til byggeråstoff
(grus/sand/leire).

Store løsmasseforekomster
som er av nasjonal interesse.

Områder med Vannressurser som har dårlig
overflatevann kvalitet eller liten kapasitet.
/grunnvann
Vannressurser som er egnet til
energiformål.

Vannressurser med middels til
god kvalitet og kapasitet til flere
husholdninger/gårder.

Utmarksarealer med liten
beitebruk.

Vannressurser med meget
god kvalitet, stor kapasitet og
som det er mangel på i
Vannressurser som er godt egnet området.
til energiformål.
Vannressurser av nasjonal
interesse til energiformål.

Tabell 3-3: Bedømming av verdi for jordbruksarealer. Vekten i parentesene er forslag til verdi
som kan legges inn ved en samlet beregning ved hjelp av et GIS-verktøy
Verdi
Arealtilstand
Driftsforhold
Jordsmonnkvalitet
Størrelse

3.5

Liten (4-8)

Middels (9-15)

Overflatedyrket (1)
Tungbrukt (1)
Uegnet (1)

Fulldyrket (5)
Mindre lettbrukt (3)

Dårlig egnet (2)

Små (1)

Stor (16-20)

Egnet (3)
Middels (3)

Lettbrukt (5)
Godt egnet (4)

Svært godt
egnet (5)
Store (5)

Omfang

Omfang og konsekvens av de ulike alternativene er vurdert. Kriterier for å bedømme omfang er
gitt i tabell 3-4.
For landbruk er følgende forhold vektlagt:
 arealtap (fordelt på jordsmonn)
 restarealer
 arrondering (tilgjengelighet/landbrukskryssinger)
De økonomiske konsekvensene for hver enkelt eiendom av de forskjellige alternativene er ikke
vurdert. Dette forutsettes dekket gjennom grunnervervet som er en del av anleggskostnadene.
Arealbeslaget er beregnet med grunnlag i digitale markslagsdata og skråningsutslag for samtlige
veglinjer. Det er benyttet en buffer på to meter på hver side av skråningslaget som er regnet som
en del av arealtapet. I tillegg til arealtap til veglinje og kryss vil ny rv. 4 føre til behov for
omlegging av lokalvegnettet og nye drifts- og gårdsveger. Dette er sammen med gang- og
sykkelveg også inkludert i arealtapet. I en del tilfeller vil et alternativ for ny rv. 4 bli liggende
slik til at det blir liggende mindre teiger med dyrket jord som blir utilgjengelige, eller får en slik
arrondering at driften blir lite rasjonell. Eksempelvis om det blir liggende igjen et lite areal med
dyrket jord mellom ny rv. 4 og Vigga. Slike restarealer som blir under fem dekar store er
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medregnet i arealregnskapet. For noen alternativer kan eksisterende vegareal dyrkes opp og
tilbakeføres til jordbruket. Dette er ikke inkludert siden det er knyttet usikkerhet til om det vil
skje. Arealbeslag for hvert enkelt alternativ er vist i tabeller, samt vist på kart i vedlegg.
Tabell 3-4: Kriterier for å vurdere omfang for tema naturressurser

Ressursgrunnlaget
og utnyttelsen av
det

Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet omfang Middels negativt Stort negativt
omgang
omfang

Tiltaket vil i stor
grad øke ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil øke
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

(Neppe aktuelt)

Tiltaket vil
redusere
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

Tiltaket vil i stor
grad redusere
eller ødelegge
ressursgrunnlagets omfang
og/eller kvalitet

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

3.6

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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.
Konsekvensene beskrives for hvert enkelt delområde, mens det til slutt er en alternativvis
oppsummering.

Figur 3-1. Konsekvensvifta fra Håndbok 140
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3.7

Innhenting av informasjon

Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra følgende kilder:
 digitalt markslagskart (DMK)
 digitalt eiendomskart (DEK)
 temakart tilgjengelig via Internett og Web Map Service (WMS-servere fra Norges
geologiske undersøkelser, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk institutt for
skog og landskap)
 kommuneplan
 informasjon fra landbrukskontoret
 ulike rapporter som omhandler temaet
 egne befaringer 15. juni og 26. september 2011
 bonitetsdata er lastet ned fra Norsk institutt for skog og landskap 13.10.09. Disse er
kontrollert med nyere ortofoto og delvis ved befaring. På grunnlag av det er det gjort
noen mindre endringer.
Gårds- og bruksnummer som er gitt i teksten er hentet fra digitalt kart mottatt fra Vegvesenet.
Gårsdsnavn er hentet fra økonomisk kartverk og landbrukskontoret.
Kilder er oppgitt fortløpende i teksten.

3.8

Planprogram

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet naturressurser/29/:
Det skal defineres et influensområde for temaet i samråd med Landbrukskontoret for
Hadeland. Influensområdet kartlegges og verdivurderes. Det skal utarbeides et
arealregnskap som viser avgang av jordbruks- og skogbruksarealer for de ulike
alternativene fordelt på markslag og bonitetsklasser. Arealbeslag til kryss og restarealer
som på grunn av arrondering og økonomi ikke kan utnyttes til jordbruksformål, skal
inkluderes i regnskapet.
Landbrukets kryssingsbehov for de ulike alternativene skal beskrives og
arronderingsmessige konsekvenser for den enkelte landbrukseiendom skal vurderes.
Utredningen skal vise hvordan jordvernhensyn er ivaretatt i planprosessen både formelt
og ved valg av vegalternativ jf. kravene om særskilt jordvernhensyn på strekningen RoaGran i NTP og rundskriv som skjerper kravene til jordvernhensyn.
Risiko for løpende og akutt forurensing til vassdrag i anleggs- og driftsfasen skal utredes.
Utredningskrav knytta til vannmiljø utover dette er å finne under temaet Naturmiljø.

Figur 3-2: Fulldyrket jord mellom rv. 4 og Vigga nord for Volla
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4 Dagens situasjon og
verdivurderinger
4.1

Generelt om naturgrunnlaget og landbruk i
Lunner og Gran

4.1.1

Naturgrunnlaget

Geologi
Lunner og Gran ligger innenfor Oslofeltet der det finnes kambro-siluriske bergarter som lett
forvitrer og har høyt kalkinnhold/16/. Dette gir et næringsrikt jordsmonn med gode vilkår både
for jord- og skogbruksproduksjon. Sør og øst for de sentrale jordbruksområdene består
berggrunnen av eruptive bergarter som gir et magrere jordsmonn.
Hele planområdet ligger over marin grense (her ca. 190 moh.). Roa ligger på ca. 230 moh.,
mens høyden over havet ved kommunegrensa er ca. 220 m.
På slutten av siste istid var Viggadalen fylt av en bresjø med avløp mot sør, og 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/16/, /18/.
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.
Berggrunns- og kvartærgeologien i områder er vist i figur 4-3 og figur 4-4.
Klima
Området har typisk innlandsklima med stabilt lave vintertemperaturer og relativt høye
sommertemperaturer. For Lunner var middeltemperaturen for årets kaldeste måned, i perioden
1961 til 1990, januar med –9,5 oC. Tilsvarende var juli periodens varmeste måned med 15 oC
som middeltemperatur. Gjennomsnittlig årsnedbør i samme periode var 890 mm.

4.1.2

Arealfordeling

Både Lunner og Gran er typisk skogskommuner der forholdsvis store deler av arealet er dyrket,
se tabell 4-1. På landsbasis er kun 3 % av landarealet dyrket mark og 18 % skog, mens tallene
for i Lunner og Gran er atskillig høyere, se tabell 4-1.
Tabell 4-1: Jord- og skogbruksarealer i Lunner og Gran. Hentet fra landbruksplanen/24/
Jordbruksareal

Produktivskog

Annet areal

Totalt landareal

% jord

% skog

Lunner

28 000

200 000

44 000

272 000

11

74

Gran

77 000

480 000

72 000

629 000

12

76

4.1.3

Strukturendringer

Strukturen i landbruket har endret seg på Hadeland som i resten av landet. Tabell 4-2 viser
utviklingen i antall driftsenheter (med over 5 dekar jordbruksareal). Som tabellen viser har det
vært en stor nedgang. Jordbruksareal i drift viser ikke den samme nedgangen, noe som betyr at
de som driver et aktivt landbruk har fått større enheter, gjerne med jordleie.
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Tabell 4-2: Utvikling i antall driftsenheter/landbruksforetak, jordbruksareal i drift og
gjennomsnittsstørrelse/24/,/33/
Antall driftsenheter

Jordbruksareal i drift (dekar)

Gj.snitt pr. driftsenhet (dekar)

Lunner

Lunner

Lunner

Gran

Gran

Gran

1989

284

761

27 930

74 894

98

98

1999

158

429

27 418

76 104

174

177

2003

136

355

27 509

72 578

202

204

2006

135

325

27 815

72 676

206

223

2010

125

301

25 542

72 751

204

241

Reduksjon i antall driftsenheter kombinert med en økt mekanisering har ført til en nedgang i
sysselsettingen i landbruket. Fra 1990 til 2006 ble ansatte sysselsatte i jord- og skogbruk
redusert fra 175 til 142 personer. Tilsvarende tall for Gran er 614 og 324. Med sysselsatte menes
her personer som har arbeidet minst 100 timer i landbruket per år/24/.

4.1.4

Produksjon

I både Lunner og Gran produseres det korn (hovedsaklig bygg) på 53 % av det dyrkete arealet.
På resterende arealer dominerer eng, men det er også noe bær- og grønnsaksproduksjon. Antall
bruk med melkeproduksjon har blitt redusert de siste årene. Det er imidlertid fortsatt et allsidig
landbruk, og de ”vanlige” norske husdyr som storfe, hest, sau, gris, høns og kylling finnes.

4.2

Influensområdet

Influensområdet er vist med stipling på
verdikartet (figur 4-6 på side 44). Det er definert
som det området som berøres direkte av de ulike
alternativene + områder som naturlig hører
sammen (naturlige skranker).

Tabell 4-3: Arealfordeling i influensområdet. Alle tall i dekar. Arealdata
hentet fra Inst. for skog og landskap/13/
Arealkategori
Fulldyrket lettbrukt jord

Areal
(dekar)
1531

Det viste influensområdet omfatter et areal på noe
over 2,7 km2 (2764 dekar). Dyrket mark
dominerer med 1,7 km2 (se tabell 4-3).

Mindre lettbrukt fulldyrka jord

96

Fulldyrket tungbrukt jord

21

For vannressurser kan influensområdet være
større enn det som er angitt. Arbeider i og ved
Vigga kan i teorien føre til påvirkning nedstrøms,
for eksempel ved forurensning.

Sum dyrket mark

Det er utarbeidet registreringskart som viser
registrerte verdier utover influensområdet
(tilsvarer kartutsnitt). I verdikartet er det bare vist
verdier innenfor det definerte influensområdet.
Forhold som kan ha betydning utenfor dette
området er omtalt, men ikke kartfestet.

33

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite
Skog av høg bonitet

8
1657
99
421

Skog av middels bonitet

19

Skog av lav bonitet

10

Sum produktiv skog

448

Annen skog
Annen jorddekt fastmark

87
297

Vann

24

Bebygd

83

Samferdsel

69

Samlet sum

2765
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4.2.1

Landbruk

Landbruket innenfor influensområdet er preget av mange bruk, de fleste er forholdsvis små. De
dyrkede arealene er delt opp, og gir landskapet et mosaikkpreg. Tradisjonelt har produksjonen
vært variert. Strukturendringene som har foregått og stadig foregår i landbruket er imidlertid
også merkbare i Gran og Lunner. Resultatet er at antall bønder har gått ned, og gårdene har fått
et større samlet produksjonsgrunnlag ved å leie arealer. Flere har solgt sine melkekvoter i de
siste årene, slik at melkekuantallet har gått ned. Det har imidlertid vært en stor vekst i antall
storfe/ammedyr. Mindre rasjonelle jorder og en del beiter har gått ut av bruk.
Det drives imidlertid fortsatt en variert landbruksproduksjon innenfor influensområdet. Hovedproduktet er korn, hovedsakelig bygg, men også noe hvete. Flere bruk driver med husdyr, fortrinnsvis storfe, noe som fører til at det på den dyrkede jorda også produseres mye fôr (gras).
Andre husdyr er gris, hest og høner. Husdyrhold medfører at beiter fortsatt opprettholdes, men
en del beiter er ikke i bruk i dag og gror ned. Bær og grønnsaksproduksjon er også viktig. Flere
bruk dyrker poteter, mens gården Helgeland har stor produksjon av jordbær og bringebær.

Arealtilstand
Gjennom landbruksplan for Hadeland er
jordbruksarealene klassifisert i A-, Beller C-områder (tabell 4-4)/23/.
Det meste av de dyrkede arealene i
området er vist som verdifulle
jordbruksarealer (B), men i helt i nord er
også den høyeste kategorien brukt. Aarealene vist med rød farge på figur 4-1.
Noe beiteareal inngår i influensområdet.
Skog finnes også, men det er ingen større
sammenhengende skogsområder.
Jordbruksvanning
Uttak av vann fra Vigga til vanning av
grønnsaker, poteter, frukt og bær er en
betydelig brukerinteresse i området.
Kapasiteten til anleggene er større enn
vannføringen i Vigga i tørre perioder. Det
er særlig august som er kritisk, siden
vannføringen er lavest denne måneden.

Tabell 4-4: Arealklassifiseringa av dyrket jord.
Fra landbruksplanen/23/
Arealkategori
jordbruk

Beskrivelse

Særlig verdifulle
jordbruksarealer
(A)

Store, sammenhengende jordbruksarealer (> ca. 50 daa), der jordsmonn
og klima gjør de godt egnet for å
produsere matkorn. Dette er arealene
på Hadeland med størst landbruksverdi
vurdert ut fra jordas produksjonsevne,
arrondering og lokalklima.

Verdifulle jordbruksarealer (B)

Sammenhengende jordbruksarealer
som er godt egnet til dyrking av fôrkorn
og fôrvekster.
Arealene kan ha god nok produksjonsevne for matkornproduksjon, men er
nedklassifisert pga. oppstykking med
åkerholmer, beitearealer, skog eller de
er tørkesvake.

Andre jordbruksarealer (C)

Kapasiteten på anleggene er stort sett ca.
150 l/s. Flere gårdsbruk har rettigheter til
å ta ut vann som ikke benyttes/9/.
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Jordbruksarealer som har mindre god
arrondering, eller som har innblanding
av landbruksfremmed virksomhet.
Arealene kan ha den samme biologiske
produksjonsevnen som ”verdifulle jordbruksarealer”, men oppstykket bruksstruktur, dårlig arrondering på skiftene
og innblanding av landbruksfremmed
virksomhet gjør arealene mer tungdrevne.
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Eiendomsstruktur
Eiendomsstrukturen i området er vist i figur 4-2. Som det går fram av figuren er det en rekke
grunneiere i området. Eiendommer som blir berørt i form av arealbeslag av dyrket jord av de
ulike alternativene er oppsummert i tabell 4-5.
Tabell 4-5: Oversikt over gårds- og bruksnummer som får arealbeslag av dyrket jord som en
følge av ulike alternativer for ny rv. 4
Gnr./bnr.

Gårdsnavn

Eier

Berøres av

59/5

Myre

Marie Brændhagen (død)

A7, A8, C3, C5

58/1

Sand

Anita og helene Hernæs

A7, A8, C3, C5

41/1, 57/21

Løken V

Helge Andre Melaas

A7, A8, C3, C5

41/7, 41/8

Sandstad

Kristin og Kjell Berge

Alle

41/4

Ødegaard

Karl Anders Engeli

Alle

42/6

Ødegaard

Birger Kildal

Alle

41/6

Nerløkken

Mikkel Kristiansen

Alle

96/5

Sandberg

Svein Holmen

A6, C4

42/5

Nerenga

Emil Rehnsrøm

Alle

42/1

Løken

Hans Løken

A7

39/1

Raastad

Jon Erik Raastad

A6, A8, C4, C5

38/3

Myrvang

Svein Holmen

Alle

36/27

Strøm

Bjørn M. Linnerud

A7

36/33

Margård

Tran Chau Diem Thi

A7

30/1

Liæker østre

Halvor Gunnar Døhlen

A7

30/3

Liæker

Johan Liæker

A7

31/4

Bendix-bygget

Hadeland Invest AS

A7

28/5

Søndre Flatla

Peder Flatla

A7, vanningsanlegg fra Vigga

28/2

Flatla

Stein Oppen

A7, vanningsanlegg fra Vigga

35/22

Engvoll

Torbjørn Hagen

A7

27/12

Fløyspjeld

Gunder Thoresen

A7

27/2

Flatla

Geir Hvattum

A7

239/3

Dynna

Tore Dynna

C4, C5

240/2

Dynna

Paul Oulie

Alle

26/1

Helgeland

Elsa Helgeland

Alle

26/3

Helgeland

Johan Helgeland

Alle, vanningsanlegg fra Vigga

36/51

Haugtun

Karin Sollien

C3

36/68

Vollaløkken

Kirsten Kraggerud

Alle

39/2

Vollaløkken

Kirsten Kraggerud

Alle

38/12

Volla

Hanne Sløtte

C3

36/3,7,8,9

Volla

Hanne Sløtte

A6, A8, C3

36/5

Nedre Kraggerud

Svein Kraggerud

A6, A8, C3

239/2

Holmen

Sigmund Olav Skatvedt

A6, A8, C3

239/3

Dynna

Tore Dynna

A6, A7, A8, C3
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Figur 4-1. Arealtilstand. Særlig verdifullt jordbruksareal fra landbruksplanen er vist med rød
farge. Alt dette er fulldyrket lettbrukt jord
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Figur 4-2: Eiendomskart. Eiendommer under 5 dekar er ikke vist
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4.3

Vannressurser

4.3.1

Jordbruksvanning

Vigga benyttes til jordbruksvanning. Utover det er det ingen ressursmessig betydning knyttet til
elva i dag. Vassdraget har for dårlig kvalitet og for liten vannføring til at de kan brukes som
kilde til drikkevann. Kraftproduksjon er heller ikke aktuelt.

4.3.2

Vigga

Viggavassdraget er overbelastet med næringssalter og tarmbakterier. For de fleste parametre
ligger vannkvaliteten i forurensningsklasse 3 (mindre god) til 4 (dårlig)/36/. Årsaken til dette er
intensivt landbruk, spredt bebyggelse og utslipp fra kommunale renseanlegg.
I perioden august 2008 til juni 2009 ble det tatt vannprøver i to stasjoner i Vigga (like før utløp i
Jarenvatnet og like før utløp i Randfjorden) som ble analysert for et utvalg metaller og salt. I
tillegg ble det undersøkt fisk mtp. kvikksølv og organiske mikroforurensninger/34/.
Vigga ble karakterisert som ubetydelig til moderat forurenset (tilstandsklasse I-II) av tungmetallene kadmium, krom, nikkel, bly og sink. Middelverdien for kobber ga markert forurenset
(tilstandsklasse III). Konsentrasjonen av natrium og klorid viste en markert topp i mars, noe som
ble satt i sammenheng med vegsalting. Saltkonsentrasjonen var også høyest i den øvre
stasjonen, noe som er naturlig siden rv. 4 går nær elva her. Utenom denne toppen av var
saltkonsentrasjonen liten, og påvirkning fra vegsalting så ut til å være meget liten på andre
tidspunkt. Vigga her et naturlig høyt saltinnhold, og det ble ikke ansett at forhøyde
saltkonsentrasjoner vil påvirke vassdraget negativt. Det ble ikke funnet miljøgifter i fisk som
oversteg grenseverdier for fisk til konsum/34/.

4.3.3

Grunnvann

I løsmasser
I løsavsetninger lagres og transporteres vannet i porene mellom kornene i avsetningene. Særlig
stor lagring og gjennomstrømning er det i grus og sand. De beste muligheter for større grunnvannsuttak er således knyttet til breelv- og elveavsetninger som står i direkte forbindelse med
vann og vassdrag. Avsetningene langs Vigga er imidlertid gjennomgående så finkornete at
mulighetene for større grunnvannsuttak er små/25/, /26/. Løsmasser i området er vist i figur 4-3.
I fjell
Berggrunnen i områder er vist i figur 4-4. I norske bergarter finnes vannet nesten utelukkende i
sprekker. Vannet lagres og beveger seg i sprekkene. For å finne vann er det derfor nødvendig at
en boring krysser vannførende sprekker. Borebrønner i fjell benyttes vanligvis som vannforsyning til enkelthus og mindre boligkonsentrasjoner.
Kalksteinene langs rv. 4 er relativt gode vanngivere, med vanlige ytelser omkring l500–2000
liter/time (l/t) i et borehull, mens skifrene oftest gir mindre enn 500 l/t. Grunnvannet i kalksteinene er hardt, mens det i skifrene, spesielt der disse har svart farge, ofte har høyt innhold av
jern, mangan og svovel /25/, /26/.
Skifrene og kalksteinene gjennomsettes ofte av yngre gangbergarter med vanlig retning omkring
nord-sør. Boring mot ganggrensene er gunstig der de gjennomsetter kalksteinen. Her kan ofte
ytelser mellom 2 000 og 6 000 l/t oppnås i borehull/25/, /26/.
Boring mot større sprekkesoner kan gi vesentlig mer vann enn det som er angitt, i heldig fall
opp mot 5–6 000 l/t /25/, /26/.
Brønner
Tettstedene i Lunner kommune forsynes fra det interkommunale vannverket som benytter Grøa
som vannkilde (øst for Viggas nedbørfelt på høyde med Lunner). De fleste gårdsbruk har egen
brønn. Fra Volla og videre nordover tar all bebyggelse sitt drikkevann fra private brønner.
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Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) gir informasjon om brønner, kilder,
grunnvannsressurser, -kvalitet og -overvåking. Den forvaltes av Norges geologiske
undersøkelser/27/. Basen er ikke komplett, men brønner som er registrert i influensområdet er
vist i figur 4-3 og beskrevet i tabell 4-6.

4.4

Geologiske ressurser

Det er ingen utnytting av berggrunn, mineraler eller løsmasser innenfor influensområdet/10/. Det
er heller ikke kartlagt eller kjent noen utnyttbare ressurser i dette området i NGUs
databaser/11/,/12/.
Tabell 4-6: Oversikt over brønner i området. Fra GRANADA/27/
Nr.

Adresse

Øst

Nord

4631

2740 Roa

589320

6449

2740 Roa

10335

2

Dyp
(m)

Vannføring (l/s)

Boreår

6684931

34

7000

1958

589519

6685393

40

5000

1979

587219

6688593

61

700

1972

10372

2750 Gran

587619

6687693

46

400

1972

10390

2730 Lunner

2561522

6693743

22

3000

1975

10418

Helgeland Sykehjem, 2730 Lunner

587119

6688193

55

1000

1968

10420

2730 Lunner

587619

6687693

49

800

1962

10410

2730 Lunner

587519

6688193

46

4000

1974

10427

2730 Lunner

587819

6686293

55

350

1973

10436

2730 Lunner

587819

6686293
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400

1962

10442

2730 Lunner

588819

6687693

58

600

1976

10446

2740 Roa

587719

6687893

82

200

1975

10480

2730 Lunner

588219

6687293

79

500

1980

10519

2730 Lunner

588719

6687193

46

3000

1981

16702

2730 Lunner

588219

6687193

121

200

1984

16713

2740 Roa

589519

6685393

70

300

1984

17553

2750 Gran

588519

6688293

89

400

1985

17851

2740 Roa

589519

6685493

52

700

1979

19300

Reinstad, 2730 Lunner

588019

6686293

23

360

1962

19302

2740 Roa

588819

668509

30

500

-

19304

Fløyspjeld, 2730 Lunner

587519

6687693

49

1100

1962

22491

2750 Gran

588519

6688193

79

600

1983

22569

2740 Roa

588819

6685093

88

1000

1985

22604

2730 Lunner

589119

6685693

100

5000

1986

24894

Kalvsjø, 2740 Roa

589651

6685420

159

500

2003

30386

2730 Lunner

587604

6688713

48

150

2000

Koordinater oppgitt i UTM 33. De andre er i UTM 32
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Figur 4-3. Brønner og berggrunn. Fra NGU og berggrunnskart/16/ /27/
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Figur 4-4: Løsmassekart/17/, /18/
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4.5

Verdi

Verdivurderingene tar utgangspunkt i kriterier gitt i metodekapitlet, og er basert på
registreringer innen de ulike deltemaene. Her gis alle naturressurser verdi uavhengig av på
hvilken måte de vil bli påvirket av de ulike vegalternativene. Det er viktig å merke seg at selv
om et område har stor verdi, trenger ikke en ny veglinje å forringe verdien vesentlig.
Influensområdet er delt inn i enhetlige delområder som er gitt verdi. I de tilfeller der det er flere
ulike ressurser innen delområdet, har den ressursen med høyest verdi vært styrende for
verdisettingen.
Jordbruk
I utgangspunktet har alle lettdrevne fulldyrkete arealer over fem dekar stor verdi. Det omfatter
det meste av de største arealene med dyrket jord i influensområdet. Problemer med flom/høy
grunnvannstand ved Vigga gjør at noe av denne jorda er gitt lavere verdi.
I områder med gårdsdrift er det ofte mange arealtyper innenfor innmarka. Foruten fulldyrket
jord finnes ofte beiter, mindre områder med skog og bygninger. For deltema jordbruk er det
avgrenset litt større miljøer som naturlig hører sammen. Dette for å unngå å få for mange
delområder. Det kan derfor forekomme arealer som har mindre verdi iht. H140 innenfor
delområder med stor verdi. I vurdering av omfang er det tatt hensyn til dette.
Skogbruk
Skogbruk er ikke vektlagt i denne utredningen. H140 har detaljerte kriterier for å vurdere dette
basert på driftsforhold og boniteter. Det som finnes av skog innenfor planområdet er stort sett
små teiger og forskjellig rand- og kantvegetasjon. Boniteten er imidlertid stort sett god.
Utmark
Utmarksressurser i form av jakt, bærsanking, utmarksbeite er ikke vektlagt i verdivurderingene.
Det er stort sett bebyggelse og dyrket jord i området. Noe jakt drives, men innenfor influensområdet har dette ingen stor ressursmessig betydning, men er viktigere for friluftsliv og
rekreasjon. Det går en del husdyr på beite i nærheten av gårdene, men dette er stort sett
innmarksbeite og inngår i verdisettingen av gårdsmiljøene.
Geologiske ressurser
Det er ingen geologisk forekomster innenfor influensområdet som er gitt verdi.
Vannressurser
Vigga her en viss verdi ifm. landbruksvanning og som resipient. Den er derfor gitt liten til
middels verdi. Andre bekker i influensområdet gis liten verdi. Brønner er ikke vektlagt. Det
finnes flere brønner i området, men om de vil bli påvirket er det lett å bore nye
erstatningsbrønner.
Samlet vurdering
Samlet vurdering av verdisatt delområdet er gitt i tabell 4-7 og vist på figur 4-6. Alternativer for
ny rv. 4 er også vist på kartene som senterlinje. De største og viktigste verdiene i området er
utelukkende knyttet til dyrket mark.
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Tabell 4-7: Verdisatt delområder. Nummereringen henviser til figur 4-6
Område

Beskrivelse

Verdi

1 Vigga

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

Liten

Middels Stor

2 Roa–Volla

Delområdet omfatter fulldyrket jord rett nord for rundkjøringa på Roa, mellom
Vigga og rv. 4 og i dalsiden øst for rv. 4. Nede på sletta er arealene store og
lettdrevne, men det er høyt grunnvann i dette området. Området litt lenger
opp i dalsida mellom Engeli og Brennbekkvegen består av en del mindre
arealer, også med mindre lettdrevet og tungdrevet fulldyrket jord. Noen
skogteiger med høy bonitet inngår også i området. Området gis middels til
stor verdi.

Liten

Middels Stor

3 Sand

Fulldyrket jord øst for dagens rv. 4 ved Sand. Gode vekstforhold. Verdien er
stor.

Liten

Middels Stor

4 Sandberg

Området omfatter produktiv skog mellom rv. 35 og Sandberg. Boniteten er
høy, og verdien er liten til middels

Liten

Middels Stor

5 Volla

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

Liten

Middels Stor

6 Dale

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

Liten

Middels Stor

7 Flatla

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

Liten

Middels Stor

8 Beite
Kraggerud

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

Liten

Middels Stor

9 Nedre
Kraggerud

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

Liten

Middels Stor

10 Holmen

Skogsdrag ved kommunegrensa. Boniteten er høy. Området gis liten til
middels verdi.

Liten

Middels Stor

11 Helgeland/
Dynna

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

Liten

Middels Stor

Figur 4-5: Liæker gartneri
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Figur 4-6: Verdier naturressurser
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5 Omfang og konsekvenser
5.1

Felles konsekvenser

Noen konsekvenser av ny veg vil gjelde for alle alternativer, og gir ikke grunnlag for å skille
mellom dem. Disse konsekvensene behandles innledningsvis.

5.1.1

Jordvern

Jordvernet har blitt styrket de siste årene. Dette er slått fast gjennom flere nasjonale føringer.
Stortingsmelding nr. 26 (2006–2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand
Under avsnittet ”en aktiv jordvernpolitikk” heter det/30/:
 Halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.
 Stimulere kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk som grunnlag for
kommunale planavklaringer.
 Stimulere til regionale planprosesser i by- og tettstedsområder, der det trekkes
langsiktige jordverngrenser.
 Arbeide for å redusere avgangen av dyrket mark til samferdselstiltak
Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet om jordvern
Departementene sendte 22.6.2006 ut brev til kommuner og fylker med et varsel om innskjerping
av jordvernet, og det ble samtidig fastsatt et mål om halvering av omdisponering av dyrket mark
til 5700 daa pr. år. Statens landbruksforvaltning ble også gitt innsigelsesrett til kommunale
planer i tilfeller hvor fylkesmann og fylkeslandbruksstyre ikke er enig/31/.
Brevet ble fulgt opp den 19.11.2010 hvor kommunene instrueres til å begrense omdisponeringen
gjennom arealplaner, spredt utbygging og dispensasjoner. Det poengteres at det er kommunenes
ansvar å følge opp fastsatte nasjonale jordvernmål gjennom forvaltning av plan- og
bygningsloven og jordloven. Hensynet til jordvern skal komme inn på et tidligst mulig stadium i
planlegging på kommunalt og regionalt nivå. Fylkesmannen har fra 1.1.2010 fått innsigelsesmyndighet på dette området/32/.
I nasjonal transportplan 2010-2019 heter det/28/:
Jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging av rv. 4 Roa–Gran.
Ny rv. 4
Gjennom planprosessen med å vurdere alternativer har forholdet til dyrket jord vært vektlagt,
men alle alternativer tar likefullt dyrket jord. Årsakene til dette er at Viggadalen for en stor del
består av dyrket jord, samtidig som parsellen for ny rv. 4 er kort. Den skal kobles på eksisterende rv. 4 i Roa-området og treffe regulert trasé for ny rv. 4 ved Gran grense. Dette gjør det
umulig å legge ny rv. 4 i skogsområder utenfor dalbunnen. For å begrense arealbeslaget av
dyrket jord er det lansert alternativer med.



5.1.2

Tunnel.
Ulikt startpunkt. Dette gjør at en unngår arealkrevende toplanskryss.

Drenering

Ny veg over dyrket jord vil i mange tilfeller påvirke eksisterende jordbruksdrenering. På
nåværende tidspunkt er forhold rundt drenering ikke undersøkt. Dette vil avklares i senere faser
ved detaljplanlegging av valgt alternativ. Da vil det bli tatt hensyn til drenering, og all land-
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bruksdrenering som påvirkes av ny veg skal erstattes. Forhold rundt drenering er derfor ikke
beslutningsrelevant, og er ikke omtalt nærmere i konsekvensvurderingene.

5.1.3

Vanning

Ny veg kan påvirke muligheten for å benytte vann fra Vigga til jordbruksvanning. Gjennom
detaljplanleggingen vil ev. jordbruksvanning sikres ved at det legges rør gjennom ny veg der
valgt alternativ krysser vanningsveg. Dette forholdet er derfor ikke beslutningsrelevant.

5.1.4

Landbrukstransport

Rv. 4 brukes i dag til landbruksmaskiner for å komme til dyrkete arealer. Den store trafikken på
vegen medfører ofte problemer med å komme ut på vegen, og dermed økt tidsbruk. Alle
alternativer vil opprettholde dagens riksveg som lokalveg. Trafikken blir mindre, og det blir
dermed lettere å benytte den til landbrukstransport.
Ny rv. 4 vil splitte flere sammenhengende jorder, og dermed avskjære eiendommer. Atkomst vil
opprettholdes gjennom kulverter, men det vil bli lengre transportveg for en del bruk. Detaljer
rundt dette vil bli behandlet i senere planfaser i samarbeid med berørte.

5.1.5

Forurensning

Vegtrafikk medfører forurensning. Dette kan grovt sett deles i tre




Diffuse utslipp fra trafikk (ulike miljøgifter som tungmetaller, PAH knyttet til
forbrenningsmotor, kjøretøy- og asfaltslitasje)
Akutte utslipp (forurensning knyttet til uhell/ulykker)
Salting

Alle disse forurensningsgruppene kan ha betydning for jordbruket.
Diffuse utslipp
Tungmetaller og organiske miljøgifter
Det er utført flere undersøkelser omkring betydningen av trafikkforurensing for dyrking av mat
langs veger. Det er sett både på spredning via luft, tørt støv, partikler løst i vann og vannløslige
stoffer. Det konkluderes med at forurensninger kun er et problem for grønnsaker som skal gå til
menneskelig konsum. I rapporten ”Tungmetaller i grønnsaker dyrket langs vei”/19/ har man sett
på innholdet av tungmetaller og PAH (polyaromatiske hydrokarboner) i grønnsaker langs veger
med 6 000 til 25 000 i årsdøgntrafikk. Ingen prøver viste overskridelser av aktuelle grenseverdier for innhold i bladgrønnsaker eller rotfrukter. Det ble likevel funnet forhøyede verdier i
grønnsaker dyrket nærmere enn 10 meter fra veg. Ut fra ønsket om så lavt innhold av fremmedstoffer som mulig anbefales det at man unngår å dyrke bladgrønnsaker nærmere enn 20 m fra
veger med over 12 000 i årsdøgntrafikk.
Beregnede mengder er meget usikre og små. Mye av tungmetallene vil nok være bundet til
partikler og tilbakeholdes i sandfang, grøfter og grunnen nær vegen. Noe vil også bindes til
leirmineraler.
Vegnære arealer bør derfor ikke benyttes til produksjon av bladgrønnsaker, frukt og bær.
Arealene vil imidlertid fortsatt være et landbruksareal med potensial for dyrking av fôr og korn.
Mengdene anses ikke som noe problem og forskjellene mellom alternativene er ikke
beslutningsrelevant.
Asfaltslitasje (vegdekke)
I driftsfasen er asfaltslitasje og eksosutslipp de dominerende kildene til partikler. Slitasjen av
asfalt er ca. 10–15 g/km pr. kjøretøy med piggdekk, noe varierende med asfalttype.
Asfaltslitasjen er direkte proporsjonal med trafikken og antall meter veg med asfaltdekke.
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Det er ikke registrert problemer langs dagens veg som følge av asfaltslitasjen, og det er heller
ingen grunn til å tro at det vil bli problemer langs ny veg. Det hefter imidlertid en generell
usikkerhet til de langsiktige virkningene av organiske mikroforurensninger.
Tiltak
Det er vankelig å hindre diffuse utslipp fra vegtrafikk. En mulighet er å ha et lukket
overvannssystem der alt overvann fra vegen og sprut fra vegbanene samles i et eget system og
renses i sedimentasjonsbassenger. Dette er ikke anbefalt her. Hovedårsakene til det er at Vigga i
lange perioder har lav vannføring, i perioder under 1 m3/s (NVE, målestasjon Hvalskvern).
Vassdraget er derfor ømfintlig for omlegging av eksisterende bekker og grøfter som fører ut i
elva. Diffus avrenning vil derfor være å foretrekke for å opprettholde vannføring i lavvannsperioder. Videre vil håndtering av drens- og overvann fra veganlegget via sedimentasjonsbassenger vil føre til konsentrasjon av utslipp ved regnskyll større enn dimensjonerende vannmengde (normalt ½-års returperiode) på grunn av det nødvendigvis begrensede antall bassenger
som vil kunne anlegges. Renseeffekten i slike bassenger er også varierende. En fare er dermed
at utslipp fra bassenger har høye forurensningskonsentrasjoner.
Ut fra et jordvernhensyn er det også uheldig med sedimenteringsbassenger siden de vil legge
beslag på ytterligere arealer med dyrket mark.
Det er imidlertid behov for fordrøyning for å unngå lokale flomtopper og eventuelle erosjonsskader som dette vil medføre. Ny rv. 4 vil føre til raskere avrenning og større vannmengder til
mindre bekker på grunn av økt mengde tette flater. For å oppnå fordrøyning og diffus avrenning
bør vann ledes i rense- og fordrøyningsgrøfter i stedet for utslipp direkte til bekk. Med dette
oppnås også en naturlig renseeffekt av overvann i grøfteprofilet. Denne løsningen er valgt for
parsellen mellom Gran grense og Jaren.
Tunnelvaskevann er ofte betydelig forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Dette
må behandles særskilt før det slippes ut i resipient.
Akutte utslipp
Risikoen for ulykker med forurensende utslipp henger i stor grad sammen med tankbiltransporter av flytende kjemikalier generelt og oljeprodukter spesielt. Ulykkesrisikoen vil generelt synke
når vegstandarden øker, men øke ved økt fart og økt trafikk. Ikke alle ulykker med farlig gods
gir utslipp av flytende stoff, og mengden er ikke alltid stor. Risikoen for at utslipp skal nå Vigga
er svært lav og bør kunne sies å være akseptabel. Det er liten forskjell mellom alternativene.
Forholdet er neppe beslutningsrelevant for valg av trasé, men som en kilde til forurensning av
vann og grunn er den vesentlig.
Vegsalting
Salt (NaCl) brukes for på veg å bedre fremkommeligheten for kjøretøyer om vinteren.
Skogbruk
Det er et kjent problem at saltsprut fra veg kan skade trær som vokser langs veg (sviskader).
Hvor langt unna vegen saltet kan skade vegetasjon avhenger av fartsgrense og værforhold. Det
er dokumentert skadevirkning på trær hele 50 meter fra veg, men vanligvis vil skader bare
opptre innenfor 0 til 10 meter fra vegkanten. Furu og bjørk er ømfintlige for saltskader, men det
er ikke rapportert at trær dør.
Salt i jorda kan også skade rotsystemet til trær. Gran er spesielt utsatt for det.
Ingen av alternativene er lagt gjennom typiske skogsområder. Noe skog finnes, men mye av
dette er mindre teiger der det ikke drives aktivt skogbruk. Konsekvensene av saltsprut er derfor
begrenset, samtidig som forholdet ikke gir grunn til å skille mellom alternativene i forhold til
skogbruk.
Jordbruk
I den senere tid er det også lagt større fokus på hva forhøyede verdier av salt i jorden kan medføre i forhold til jordbruksproduksjon. Forskere ved Sveriges landbruksuniversitet har
dokumentert at åkerjord kan ta skade av salt/22/. Natrium i vegsaltet bryter ned markstrukturen.
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Effekten blir den samme som ved jordpakking. Vannet trenger ikke ned i jorda like bra som før.
Resultatet blir mindre avling og isbrann. Økt konsentrasjon av natrium er vist inntil 20 meter fra
vegkant. Gjennom jordarbeid som pløying og harving kan natrium bli spredd over et større
areal. Natrium finnes naturlig i jord, og det kan ta tid før stoffet akkumuleres og skadene blir
synlige.
Vegsalting øker også risikoen for utlekking av fosfor og visse tungmetaller som følger med
leirpartikler i avrenningsvann.
Undersøkelser viser også at vegsalting kan medføre økt mobilitet for tungmetaller/19/, men det er
ikke funnet sammenhenger mellom dette og redusert tilvekst. Dette kan imidlertid ikke
utelukkes, siden en kan forvente en viss akkumulerende effekt av ev. tungmetaller.
I forhold til jordbruksproduksjon antas ikke vegsalting av dette omfanget å ha store negative
konsekvenser. Saltingen foregår om vinteren, og det meste av saltet vil vaskes ut gjennom
vinterhalvåret og vårflommen, slik at det ikke vil være saltkonsentrasjoner i jorda som vil føre
til avlingsreduksjoner.
Vannressurser
Målinger på ulike vegstrekninger har vist at saltkonsentrasjonen i overvannet i snitt ligger 5 til 8
ganger høyere enn bakgrunnsverdiene. På vinteren er saltkonsentrasjonen langt høyere/21/. Salt er
lite skadelig oppløst i vann ved slike nivåer.
Betydningen av de ulike spredningsmekanismene varierer med forholdene på stedet. Saltholdig
overvann kan ledes bort med veggrøftene eller sige ned i jorda langs vegen. I jorda kan saltet bli
vasket ned, hvis massene er lett gjennomtrengelige, eller følge sjiktninger i jordprofilet/20/.
Det er også kjent at vegsalt har ført til at grunnvannsbrønner har blitt ødelagt og at innsjøer er
påført miljøskader som følge av vegsalting.
Saltbehovet er foruten temperatur/nedbørsforhold bestemt av vegareal. Siden det nå planlegges
firefeltsveg vil saltbehovet øke, samtidig som det også vil bli saltet på dagens rv. 4. På den
andre siden vil tunnelføringer redusere salting siden det ikke er behov for å salte vegen i tunnel.
Oppsummering
Dagens praksis med salting av veg har negative effekter både for naturmiljøet og naturressurser.
Totalforbruket av salt på norske veger har også økt betydelig de siste årene. Selv om
tunnelføring gir et mindre behov for salt, gir dette ikke grunn til å skille mellom alternativene.
Statens vegvesen arbeider med å begrense saltforbruket og å finne andre midler/metoder som
kan erstatte salt.

5.1.6

Innlekkasje til tunnel

Tunnelalternativer er lagt i fjell delvis under landbruksområder. Innlekkasje til tunnel kan endre
grunnvannsforholdene og føre til tørkeproblemer. Fjellet i dette området er av god kvalitet, og
faren for uttørking er liten. Det vil uansett bli satt krav til innlekkasje slik at det er forutsatt at
endringer i grunnvannsstanden ikke skal gi tørkeproblemer for jord- og skogbruket. Dette
forholdet er derfor ikke beskrevet eller vurdert med negativt omfang for tunnelalternativene.

5.1.7

Massedeponering

Behov for massedeponering er avhengig av hvilket alternativ som velges. Det er planlagt å
deponere masser på dyrket jord rett nord for Roa. Dette vil heve landbruksområder som i dag er
utsatt for høy grunnvannstand og dermed gi bedre forhold for jordbruk. I hovedsak er det to
typer masser som må deponeres. Fra tunnelen er det store mengder fjellmasser, mens det fra
dagsoner må deponeres dårlige masser og masser som skal utskiftes.
Arealet mellom Roa og Felleskjøpet som er tenkt som massedeponi er til sammen 113 dekar
stort (dyrkajorda sør for idrettsbanen er 40 dekar, idrettsbanen er 25 dekar, mens de tre jordene
nord for idrettsbanen er 48 dekar). Det må imidlertid settes av en bred sone langs Vigga for å
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ivareta vegetasjonsbeltet ved elva, samt hindre tilgrumsing ved avrenning fra massene. En kan
derfor forutsette at en har 100 dekar til rådighet.
Det er mulig å legge til rette for oppdyrking av deponi. Vegvesenet har imidlertid blandede
erfaringer. Hovedproblemer synes å være at det er for lite jordmasser på toppen av deponiet, og
at stein derfor kommer opp under jordarbeiding. Om deponiet også inneholder røtter kan de
også komme opp. For at dette skal gi et godt resultat er det to viktig forhold.
1. En god beskrivelse av oppbyggingen av deponiet med strenge krav til mengden av og
steinfrie masser i topp og ev. matjord/skoggrunnsmasser.
2. Oppfølging fra Vegvesenets kontrollingeniører under anleggets gang slik at deponiet
bygges opp på beskrevet måte.
I dette prosjektet finnes det tilstrekkelig med masser å legge over steinmassene. I det tenkte
deponiområdet er det stor løsmassemektighet. Før fjellmasser deponeres skaves matjorda av og
lagres i ranker. En god del av undergrunnsjord graves også opp og mellomlagres. Stein
deponeres, undergrunnsjord fylles opp og matjord på toppen. I tillegg kan det legges ut masser
som skal utskiftes fra veglinja i jordlaget. Tiltakshaver må inngå bindende avtaler med
grunneierne i forbindelse med dette arbeidet.
Dette anses å være en positiv konsekvens for dette temaet, men det er ikke ilagt vekt ved
vurderingene.

Figur 5-1: Planlagt område for massedeponering mellom rv. 4 og Vigga rett nord for Roa

5.2

Alternativ 0

0-alternativet er en situasjon der det ikke bygges ny rv. 4. Utbyggingsalternativene sammenlignes mot dette alternativet. Innenfor analyseperioden som er 25 år viser trafikkprognosene at
trafikken vil øke. Dette kan gi ulemper for utnytting av naturressurser grunnet dårligere
framkommelighet på dagens veg for landbruksmaskiner.
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvenser.
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5.3

Delområde 1 Vigga

5.3.1

Alternativ A6

Alternativet medfører ny kryssing av Vigga for alternativet, samtidig som tilkobling til lokalvegsystemet gir nok en elvekryssing på samme sted. I tillegg krysses Vigga ved Holmen. Det er
forutsatt bruer uten direkte inngrep i vassdraget. Kryssinger av Vigga vil ikke påvirke elva som
naturressurs.
Alternativet vil trolig heller ikke forverre forurensningssituasjonen i Vigga sammenlignet med
alternativ 0, såfremt vaskevann fra tunnelen behandles/renses før det slippes ut i resipient. Ny
veg blir sikrere slik at sannsynligheten for forurensning som en følge av trafikkulykker avtar.
Samlet saltingsbehov vil trolig bli omtrent som i dag. Økt vegareal gir behov for mer salting,
mens det ikke er behov for salting i tunnelen. Om saltingen opprettholdes på dagens rv. 4, vil
imidlertid samlet saltmengde øke. En økning av saltinnholdet i elva vil imidlertid ikke ha
betydning for vanning. Vanningen skjer om sommeren, mens saltet vil føres bort gjennom
vinteren og våren.
Faren for forurensning er for øvrig behandlet innledningsvis i dette kapitlet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.3.2

Alternativ A7

Alternativet krysser Vigga ved renseanlegget. Kryssingen er forutsatt på bru uten direkte inngrep i elva. Ved Holmen legges elva om. Omlagt rv. 35 vil også krysse elva på ny bru. Som for
A6 vil dette alternativet ikke påvirke Vigga som ressurs. Forurensningssituasjonen vil heller
ikke endres vesentlig, selv om firefeltsveg krever mer salting om vinteren. En økning av
saltinnholdet i elva vil som beskrevet under A6 ikke ha betydning for vanning.
Bortsett fra ved brukryssingen vil alternativet ligge i god avstand (minimum 80 meter mellom
elv og vegkant) fram til Holmen. Mellom Holmen og kommunegrensa er avstanden langt
mindre, mellom 15 og 40 meter. Alternativet medfører omlegging av Vigga. Dette vil trolig
medføre økt partikkelinnhold i elva i anleggsfasen når vannet ledes til nytt løp, men forholdene
vil raskt stabilisere seg, og dette ilegges ikke vekt.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.3.3

Alternativ A8

For Vigga er alternativer identisk med alt. A6. Det bedømmes derfor å ha samme omfang.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
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5.3.4

Alternativ C3

Dagsone ved dagens rv. 4, ny bru ved Holmen og ny bru for rv. 35 ved Roa gir ingen
begrensninger i utnyttingen av Vigga som naturressurs. Som alt. A7 gir dette et økt
saltingsbehov om vinteren, uten at det bedømmes å påvirke elva som ressurs.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.3.5

Alternativ C4

Som alt. A6 blir Vigga påvirket med nye kryssinger på Roa, og elva krysses på nytt ved
Holmen. Her er det også behov for en mindre omlegging av elva. Dette vil medføre en kort
periode med økt partikkelføring i vassdraget. Lang tunnelføring vil begrense saltingsbehovet, og
en vil få god kontroll på annen vegrelatert forurensning. Det er imidlertid viktig at tunnelvann
behandles/renses.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.3.6

Alternativ C5

Som alt. C4 vil lang tunnelføring begrense saltingsbehovet. Nye bruer ved Holmen og Roa har
ingen betydning for utnytting av elva.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.4

Delområde 2 Roa–Volla

5.4.1

Alternativ A6 og C4

Breddeutvidelse av dagens rv. 4, ny lokalveg og ny rundkjøring gir beslag av dyrket jord i dette
delområdet. Vel 10 dekar fulldyrket jord til bruket Sandberg (96/5) beslaglegges før alternativet
krysser Vigga. Videre fortsetter beslag av dyrket jord ved dagens veg. Sandstad (41/7,8) mister
her 15 dekar fylldyrket jord. Dette jordet som i dag ligger mellom rv. 4 og Vigga, blir langt
smalere, men det vil fortsatt være drivverdig. Dette området er også tenkt som massedeponi, se
avsnitt 5.1.7.
Etter kryssing av dagens rv. 4 gir alternativene arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord til
Ødegaard (41/4) med 6 dekar, Ødegaard (42/6) med 17 dekar og Nerenga (42/5) med 5 dekar
(C4 tar ca. 1 dekar mer). Av dette jordet som i dag er 15 dekar stort blir det liggende igjen 10
dekar mellom ny og dagens rv. 4. Dette er følgelig ikke inkludert i arealbeslaget, men det er en
fare for at dette vil falle ut av produksjon. På sistnevnte bruk må også bygningene innløses. Ved
tunnelpåhugget beslagleggs også 14 dekar mindre lettbrukt jord tilhørende Raastad (39/1) og
38/5. Her er hele disse jordene medregnet i arealbeslagene selv om ny veg trolig ikke vil ta
beslag i alt. Dette siden det er usikkerhet knyttet til hvor stort beslag tunnelpåhuggsområdet vil
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gi, samtidig som ny veg vil gi ugunstige driftsforhold her. Ny gang- og sykkelveg til Volla tar
også omtrent 2 dekar noe dyrket mark tilhørende Myrvang (38/3) langs dagens rv. 4.
Jorder som blir liggende mellom dagens rv. 4 og Vigga får atkomst via lokalvegen (dagens rv.
4), mens teiger på oversiden av alternativene må få atkomst fra Garverivegen. Her vil det
muligens bli behov for driftsveg langs ny veg. Dette er ikke inkludert i arealregnskapet.
Samlet arealbeslag av fylldyrket lettbrukt jord innenfor delområdet er 56- 57 dekar. I tillegg
kommer 14 dekar mindre lettbrukt.
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 (– –).

5.4.2

Alternativ A7

Kryss gir beslag av dyrket jord vest for dagens rv. 4 til Sandstad (41/7,8) og Nerløken (41/6), til
sammen 27 dekar. Videre tar kryss og ny veg hele jordene til de to Ødegaardene 41/4 og 42/6 på
hhv. 28 og 17 dekar. Videre nordover tar arealet beslag i noe dyrket jord til flere bruk på begge
sider av dagens rv. 4. Her mister Nerenga (42/5), Løken (42/1) og Myrvang (38/3) til sammen
12 dekar fulldyrket jord. Bygninger på det sistnevnte bruket står i fare for å bli innløst.
Ny rv. 35 legges over jordet til Sandberg (96/5), og beslaglegger nærmere 9 dekar. Omleggingen av rv. 35 medfører en stor fare for at hele dette jordet blir omdisponert til annen bruk. Siden
dette fortsatt vil være 21 dekar stort, er det ikke inkludert i det samlede beslaget.
Atkomst til dyrket jord blir via lokalvegsystemet. I tillegg er det planlagt driftsveg fra idrettsbanen og videre til teigene nord for idrettsbanen.
Samlet beslag i delområdet er 92 dekar fulldyrket lettbrukt jord.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.4.3

Alternativ A8 og C5

Som A7 gir kryss og ny veg beslag av dyrket jord vest for dagens rv. 4 til Sandstad (41/7,8) og
41/6. Beslaget er imidlertid noe større, med til sammen 27 dekar. Videre tar kryss og ny veg
hele jordene til Ødegaardene 41/4 og 42/6 og Nerenga (42/5) på hhv. 28, 17 og 4 dekar.
Som for A6 vil også mindre lettdrevet dyrket jord i tunnelpåhuggsområdet beslaglegges, samt at
ny gang- og sykkelveg tar noe areal til Myrvang (38/3).
Beslag og konsekvenser av omlagt rv. 35 blir som for A7.
Samlet beslag er av fulldyrket lettdrevet jord er 92 dekar. I tillegg kommer 14 dekar mindre
lettbrukt.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

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

5.4.4

Alternativ C3

Alternativ C3 berører de samme dyrkete arealer som A7 og A8. Beslaget av fulldyrket jord er
imidlertid noe mindre, til tross for at det har en lengre dagsone enn A8. dette kommer av at
kryssutformingen er noe mindre arealkrevende vest for dagens rv. 4. I tillegg blir ikke beslagene
til 42/6 like store. Mot Volla tar alternativet mer dyrket jord til Myrvang (38/3) og Haugtun
(36/51). Myrvang ligger midt i veglinja, og må innløses.
Beslag og konsekvenser av omlagt rv. 35 blir som for A7, A8 og C5.
Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord innenfor delområdet er 85 dekar. Omfanget
vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).
Tabell 5-1: Beslag av fulldyrket lettbrukt mark innenfor delområde 2 i dekar
Gnr./bnr.

A6

A7

A8

C3

C4

C5

96/5

10

9

9

9

10

9

41/7,8

15

26

29

23

15

29

41/6

1

1

2

1

1

2

41/4

6

28

28

28

6

28

42/6

17

17

17

10

17

17

42/5

5

5

6

6

6

6

42/1

-

2

-

-

-

-

38/3

2

5

2

5

2

2

36/51

-

-

-

4

-

-

SUM

56

92

92

85

57

92

Figur 5-2: Dyrket jord ved rv. 4 rett nord for Roa. Kryss for alternativ A7, A6, C3 og C5 er lagt
på dette arealet
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5.5

Delområde 3 Sand

5.5.1

Alternativ A6 og C4

Tabell 5-2: Beslag av dyrket mark
innenfor delområde 3 i dekar
Gnr./bnr.

Delområdet berøres ikke.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

5.5.2

A8

C3

C5

59/5

13

13

13

13

58/1

8

8

8

8

18

21

18

21

41/7,8

9

9

9

9

SUM

47

51

48

51

41/1, 57/21

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

A7

Alternativ A7, A8, C3 og C5

Alle disse alternativene som starter i skjæringa er i sin helhet lagt på dyrket jord innenfor
delområdet. De ulike alternativene er litt forskjellige, men de tar alle i størrelsesorden 50 dekar
fulldyrket jord. Det arealkrevende krysset er en medvirkende årsak til det store tapet av dyrket
jord. Arealbeslaget av dyrket jord er vist i tabell 5-2. Som det går fram av tabellen er de største
beslagene knyttet til Myre (59/5) med 13 dekar (likt for alle alternativer). Her kommer ny veg
også nær gårdstunet. Løken V (41/1, 57/21) mister mellom 18 og 21 dekar avhengig av
alternativ. Sand (58/1) mister 8 dekar, og her må også bygninger rives. Sandstad (41/7,8) mister
9 dekar. Dette bruket får et stort beslag innenfor delområde 2 (mellom 23 og 29 dekar). Samlet
beslag for dette bruket blir derfor betydelig.
Foruten det rene arealbeslaget medfører alle disse alternativene en splitting av jorder, noe som
gir mindre rasjonell drift. Jordene vil imidlertid fortsatt bli tilgengelige via lokalvegsystemet.
Alternativene gir mulighet til å etablere dyrket jord på den strekningen der dagens rv. 4 fjernes.
Dette er imidlertid ikke hensyntatt, da det er knyttet stor usikkerhet til om dette vil bli
gjennomført.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 5-3: Alle alternativer som starter i skjæringa vil krysse dette jordet ved Sand
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5.6

Delområde 4 Sandberg

5.6.1

A6 og C4

Delområdet berøres ikke.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.6.2

Alternativ A7, A8, C3 og C5

Omlagt rv. 35 går rett gjennom dette delområdet. Det mest sannsynlige scenariet her er at hele
dette skogsområdet på godt over 100 dekar går ut av produksjon, selv om ny veg ikke tar beslag
i alt.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.7

Delområde 5 Volla

5.7.1

Alternativ A6 og A8

Alternativene berører delområdet nord for Flågenvegen der de kommer ut i dagen etter
tunnelføringen. Hele jordet på vel 22 dekar tilhørende Volla (36/3 m.fl.) blir beslaglagt. I tillegg
vil ny gang- og sykkelveg ta beslag i ca. 2 dekar fulldyrket jord i dette området. Omfanget
vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.7.2

Alternativ C3

De to Vollaløkkenbrukene 36/68 og 39/2 mister begge noe i overkant av 4 dekar dyrket mark,
mens Volla (38/12) mister 12 dekar. Over halvparten av det sistnevnte jordet beslaglegges, men
resterende areal er så stort at det vil være drivverdig. Alle bygninger på bruket er foreslått
innløst.
Etter kryssing av Flågenvegen mister Volla (36/3,7,8,9)10 dekar dyrket jord. Her er det
imidlertid en fare for at hele dette arealet på 22,5 dekar går ut. Dette er imidlertid ikke inkludert
i arealberegningene siden det gjenværende arealet blir så stort at det vil bli drivverdig.
Samlet arealbeslag dyrket jord innenfor delområdet er 31 dekar. Omfanget av inngrepet for dette
temaet begrenses noe siden det stort sett er små teiger som berøres. Selv om verdien er satt til
stor, en den vurdert å være noe lavere her enn for eksempel de store åpne jordbruksarealene vest
for Vigga.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels negativ (– –).
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5.7.3

Alternativ A7, C4 og C5

Dagsonen på vestsiden og de lange tunnelalternativene berører ikke delområdet. Ny gang- og
sykkelveg gir imidlertid beslag av noe dyrket jord langs dagens rv. 4 i Vollaområdet. Her mister
Vollaløkkabrukene 36/68 og 39/2 til sammen 2 dekar.
I tillegg tar A7 0,4 dekar dyrket jord nede
ved Vigga før elva krysses til Strøm
(36/27) og Margård (36/33).
Omfanget vurderes som lite eller intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Tabell 5-3: Beslag av dyrket mark innenfor
delområde 5 i dekar
Gnr./bnr.

A6

36/3,7,8,9
Stort
positivt

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

A7

A8

C3

C4

C5

22

-

22

10

-

-

39/2

1

1

1

4

1

1

36/68

1

1

1

4

1

1

38/12

-

-

-

12

-

-

SUM

24

2

24

31

2

2

Figur 5-4: Utsikt fra fv. 17 mot Volla

5.8

Delområde 6 Dale

5.8.1

Alternativ A6, A8, C3, C4 og C5

Skogsområdet ved Fellesekjøpet berøres ikke av disse alternativene.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.8.2

Alternativ A7

Alternativet skjærer gjennom denne skogteigen, og gir et varig arealbeslag. Omtrent ¼ av
arealet blir direkte beslaglagt, men områdene rundt vil også bli påvirket.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten. Konsekvensen blir liten negativ (–).
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5.9

Delområde 7 Flatla

5.9.1

Alternativ A6, A8, C3, C4 og C5

De store arealene med dyrket jord på vestsiden av Vigga berøres ikke av alternativene som er
lagt på østsida av elva.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.9.2

Alternativ A7

Etter kryssing av Vigga er alternativet i sin helhet lagt på fulldyrket jord innenfor dette delområdet. Foruten det rene arealbeslaget medfører alternativet at sammenhengende lettdrevne
jorder splittes.
Mellom renseanlegget og fv. 17 mister Liæker østre (30/1) 10 dekar fulldyrket jord til ny rv. 4
og ny atkomstveg til renseanlegget, mens Liæker (30/3) mister 2 dekar. Nord for fv. 17 mister
Bendix-bygget (31/4) 6 dekar og de to eiendommene 31/12 og Engvoll (35/22) mister noe over
1 dekar. Flatla (28/5) får videre et meget stort beslag med 28 dekar. For denne eiendommen er
også alternativet splittende, og det blir liggende teiger på begge sider av alternativet. Flata
(28/2) mister 7 dekar, Flatla (27/2) 17 dekar og Fløisspjel (27/12) 5 dekar.
Det blir liggende dyrket jord mellom foreslått veg og Vigga for Flatlabrukene 28/5, 28/2 og
27/2. Arealene sikres atkomst gjennom kulvert for Flatla mølleveg, men driften blir mindre
rasjonell. Det er lagt inn areal til driftsveg fra kulvert for Flatla mølleveg og sørover for å sikre
atkomst til jordet til 28/5.
Innenfor delområdet er beslaget omtrent 77 dekar fulldyrket jord. Brukene Søndre Flatla (28/5)
og Flatla (27/2) har de største beslagene. Innenfor dette delområdet er også mye av den dyrkete
jorden gitt den høyeste verdien i landbrukskontoret verdisetting. Av det samlede beslaget av
dyrket jord er omtrent 39 dekar innenfor denne kategorien.
Omfanget vurderes som stor negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir meget stor negativ (– – – –).

Figur 5-5: Grønnsaksproduksjon ved Bendixbygget (alt. 7 er lagt over dette jordet)
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5.10 Delområde 8 Beite Kraggerud
5.10.1 Alternativ A6, A8, C3
Dette delområdet består av innmarksbeite og noe mindre lettbrukt jord nord for Flågenvegen
tilhørende Nedre Kraggerud (36/5). Alt. A6, A8 og C3 er her lagt parallelt med dagens rv. 4,
noe som medfører beslag i disse arealene. A6 og A8 er identiske, mens C3 har en føring som gir
et noe større beslag. A6 og A8 tar 6 dekar av den dyrkede marka og 19 dekar av beitet mens C3
tar 9 dekar av dyrkamarka og 20 dekar av beitet. Beitet vil fortsatt kunne brukes som en følge av
disse alternativene, men siden arealet blir mindre kan det brukes av færre dyr, eventuelt over et
kortere tidsrom.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.10.2 Alternativ A7, C4 og C5
Dagsonen på vestsida eller de lange tunnelalternativene berører ikke delområdet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.11 Delområde 9 Nedre Kraggerud
5.11.1 Alternativ A6, A8 og C3
Innenfor dette delområdet skjærer alternativene gjennom et jorde på ca. 27 dekar tilhørende
Nedre Kraggerud (36/5) som går ned til dagens rv. 4. Dette jordet er noe bratt, men det er i full
drift. Omtrent 16 (A6 og A8) og 19 (C3) dekar av jordet beslaglegges. I tillegg er det en fare for
at resten av jordet som ligger på oversiden av alternativene går tapt. Dette er imidlertid ikke
inkludert i beregningene da dette som i dag fortsatt vil ha atkomst fra driftsentrum.
Alternativ C3 har ikke eksakt det samme arealbeslag som A6 og A8 siden det er lagt litt lavere i
terrenget og nærmere dagens rv. 4. Denne forskjellen er imidlertid liten, og ligger innenfor
usikkerheten av de ulike alternativene slik de er tegnet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.11.2 Alternativ A7, C4 og C5
Dagsonen på vestsiden eller de lange tunnelalternativene berører ikke delområdet.
Omfanget er intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Figur 5-6: Øvre og Nedre Kraggerud. Alternativ A6, A8 og C3 går gjennom beitet som ligger
over dagens rv. 4

5.12 Delområde 10 Holmen
5.12.1 Alternativ A6, A8 og C3
Alternativene går gjennom delområdet, og berører eiendommene Holmen (239/2) og Dynna
(239/3). Noen mindre teiger med dyrket jord splittes, og resterende areal blir så små at de vil
falle ut av produksjon. De er følgelig inkludert i arealbeslaget. Samlet beslag av fylldyrket
lettdrevet jord er 19 dekar, mens det også beslaglegges 5 dekar mindre lettdrevet jord øst for
dagens rv. 4 Dette er små teiger, noe som begrenser både omfang og konsekvens.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.12.2 Alternativ A7
Alternativet går gjennom delområdet, og ny veg samt omlegging av Vigga beslaglegger
nærmere 7 dekar fulldyrket jord tilhørende Holmen (239/2) og Dynna (239/3). Litt skog ved
Vigga beslaglegges også.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

5.12.3 Alternativ C4 og C5
De lange tunnelalternativene berører delområdet ved tunnelpåhugget. Dette gir beslag av
mellom 1 og 2 dekar skog av høy bonitet. Dette skogsområdet har blitt brukt til beite tidligere.
Omfanget er intet til lite.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Tabell 5-4: Beslag av fulldyrket lettebrukt dyrket
mark innenfor delområde 10 i dekar
Gnr./bnr.

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

A6

A7

A8

C3

C4

C5

239/3

4

4

4

4

-

-

239/2

15

2

15

15

-

-

SUM

19

7

19

19

0

0

59

Kommunedelplan rv. 4 Roa–Gran grense
Temarapport naturressurser

5.13 Delområde 11 Helgeland/Dynna
5.13.1 Alternativ A6, A8, C3
Alternativene går gjennom et jorde tilhørende Dynnagårder (239/3 og 240/2) og beslaglegger 9
dekar fulldyrket jord før Vigga krysses. Arealbeslaget av dyrket jord fortsetter til parsellslutt.
Helgelandgårdene 26/1 og 26/3 mister hhv. 4 og 24 dekar fulldyrket jord (inklusive restarealer
som blir liggende mellom alternativet og Vigga). I dag dyrkes det jordbær på et av jordene som
blir berørt. Samlet beslag av dyrket jord innenfor delområdet er ca. 37 dekar, og all denne
jorden er gitt den høyeste verdien i landbrukskontorets verdisetting.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Stort
positivt

Middels
positivt

Lite el.
intet

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

5.13.2 Alternativ A7
Alternativ A7 går som de foregående gjennom dette delområdet, men med en noe mer vestlige
føring. De to Helgelandsgårdene 26/1 og 26/3 mister hhv. 10 og 24 dekar. Omlegging av Vigga
medfører at Dynna (240/2) mister 4 dekar fulldyrket jord. Samlet beslag i delområdet er 37
dekar. All denne jorden er gitt den høyeste verdien i landbrukskontorets verdisetting.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

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

5.13.3 Alternativ C4 og C5
De lange tunnelalternativene krysser Vigga litt lenger nord. Det gir et større arealbeslag av fulldyrket jord fra Dynna, mens det går med noe mindre på Helgeland. Dynna (239/3) mister 6
dekar like etter tunnelen, mens Dynna (240/2) mister 13 dekar mellom Vigga og dagens rv. 4.
Etter kryssing av Vigga (som også legges noe om) mister Helgeland (26/3) 17 dekar fulldyrket
jord og Helgeland (26/1) 1 dekar. Samlet arealbeslag av fulldyrket jord innenfor delområdet er
36 dekar, alt med den høyeste verdien. All denne jorden er gitt den høyeste verdien i
landbruksplanens verdisetting.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Stort
positivt

Middels
positivt

Verdien er stor. Konsekvensen blir middels til stor negativ (– –/– – –).
Tabell 5-5: Beslag av dyrket mark innenfor delområde 11 i dekar
Gnr./bnr.

A6

A7

A8

C3

C4

C5

240/2

7

3

7

7

12

12

239/3

2

2

2

2

6

6

26/1

4

10

4

4

1

1

26/3

24

24

24

24

18

18

SUM

37

37

37

37

36

36
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Figur 5-7: Alt. C4 og C5 kommer ut i dagen i dette skogholtet og legges videre på dyrket jord til
Dynna

5.13.4 Arealbeslag
Beregnet samlet arealbeslag av de ulike alternativene er gitt i etterfølgende tabell og figur. Som
det går fram av tabellen varierer beslaget av fulldyrket lettbrukt jord mellom 95 dekar for alt. C4
til 262 for alt. A7. Tabellen gir også oversikt over hvor stor andel av den dyrkete jorden som er i
gitt den høyeste verdien i landbruksplanens arealklassifisering (A-areal, se figur 4-1). Alt. A7
tar det desidert største beslaget av jord innenfor den høyeste kategorien, der omtrent ¼ av
beslaget har høyest verdi.
Tabell 5-6: Samlet arealbeslag i dekar
Fulldyrket jord
Alter
nativ

Lettbrukt

Sum
dyrket
jord

Mindre
lettbrukt

Hvorav Aareal*

Innmarks
beite

Skog (bonitet)
Høg

Middels

Uprod
uktiv

Annen
jorddekt
fastmark

Annet/
ikke
gitt

SUM

A6

153

25

178

24

19

1

2

5

19

9

233

A7

262

-

262

62

-

64

16

14

23

11

390

A8

240

25

264

24

19

50

10

5

24

7

379

C3

241

14

255

24

20

51

14

8

48

15

410

C4

95

15

110

23

-

2

2

3

12

9

136

C5

181

15

196

23

-

51

10

3

16

9

285

* A-areal er jordbruksarealer som er klassifisert som ”særlig verdifulle jordbruksarealer” i landbruksplanen for Hadeland
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Figur 5-8: Grafisk fremstilling av arealbeslag
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5.14 Oppsummering av konsekvenser
Tabell 5-7 gir en oppsummering av omfang og konsekvens for de kartlagte delområdene, og en
samlet konsekvens for de ulike alternativene.
Tabell 5-7: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø. Alternativ 0 har rang 1
Alt. A6

Alt. A7

Alt. A8

Alt. C3

Alt. C4

Alt. C5

Delområde Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

1. Vigga

L/M

Intet

0

Intet

0

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

2. Roa–
Volla

M/S

Midd.
neg.

––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
neg.

––

Midd.
til stort
neg.

–––

S

Intet

0

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Midd.
til stort
neg.

–––

Intet

0

Midd.
til stort
neg.

–––

L/M

Intet

0

Stort
neg.

–/– –

Stort
neg.

–/– –

Stort
neg.

–/– –

Intet

0

Stort
neg.

–/– –

S

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Lite til
midd.
neg.

––

Midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

L

Intet

0

Midd.
neg.

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

S

Intet

0

Stort
neg.

––––

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

M

Midd.
neg.

––

Intet

0

Midd.
neg.

––

Midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

S

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Lite til
midd.
neg.

––

Lite til
midd.
neg.

––

Intet

0

Intet

0

L/M

Midd.
neg.

–/– –

Lite til
midd.
neg.

–

Midd.
neg.

–/– –

Lite til
midd.
neg.

–/– –

Intet til
lite
neg.

0/–

Intet til
lite
neg.

0/–

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

Midd.
neg.

– –/
–––

3. Sand

4. Sandberg
5. Volla

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

11. HelgeS
land/Dynna
Samlet konsekvens
Rangering

– –/– – –

– – –/
––––

–––

–––

–/– –

– –/– – –

3

7

5

6

2

4

5.14.1 Alternativ A6
Mellom rundkjøringa på Roa og fram til tunnelpåhugget beslaglegges dyrket jord på begge sider
av dagens rv. 4, samt noe på vestsiden av Vigga. Samlet arealbeslag på denne strekningen er 56
dekar fulldyrket lettdrevet jord og 14 dekar mindre lettdrevet. Selv om jorden er fulldyrket er
den gitt noe lavere verdi enn annen dyrket jord i området. Dette kommer hovedsakelig av
problemer med høy grunnvannstand. Dette begrenser det negative omfanget noe. Bruket
Nerengen (42/5) må innløses.
Tunnel gir ingen påvirkning for dette temaet mellom Nerenga og Flågenvegen, men ny gang- og
sykkelveg langs dagens rv. 4 fram til Volla tar noe dyrket jord.
Etter tunnelføring legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 på dyrket jord og beiter fram til
dagens rv. 4 krysses på Holmen. Det skapes dermed ingen nye barrierer, men alternativet går i
tung skjæring og beslaget blir forholdsvis stort. Hele jordet på 23 dekar som ligger rett nord for
Flågenvegen er forutsatt tapt siden det splittes på en uheldig måte og det blir liggende små arealer igjen på begge sider av ny veg. Beslaget i beitet er også betydelig (19 dekar), men resterende
beiteareal vil fortsatt kunne benyttes. Ved Holmen beslaglegges noen mindre teiger før Vigga
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krysses. Etter kryssingen fortsetter beslaget av dyrket jord tilhørende Helgelands- og
Dynnagårder.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord for alternativet er 153 dekar. Av disse arealene er det
24 dekar som faller innenfor det mest verdifulle arealet ifølge landbruksplanens klassifisering.
Dette ligger i Helgelandsområdet. I tillegg tar alternativet 25 dekar mindre lettbrukt fulldyrket
jord og 19 dekar av et beite. I alt seks bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord. I det beregnede
beslaget av dyrket jord er såkalte restarealer inkludert. Dette er dyrket jord som ikke blir
beslaglagt direkte av ny veg, men blir liggende slik til at det kommer til å falle ut av produksjon.
Annet påvirkning av naturressurser har ingen vesentlig betydning i vurderingene.
Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –)

5.14.2 Alternativ A7
Alternativet tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 500
meter sør for rundkjøringa på Roa. Dette gir en ny veg med kryss i dalsiden øst for Roa/Sand
som for en stor del legges på dyrket jord. Sammenhengende jorder splittes, og alternativet
skaper en ny barriere. Sandstad (41/7,8) får et samlet beslag på hele 34 dekar dyrket jord, men
også andre bruk får her store beslag.
Omlegging av rv. 35 gir beslag av ca. 30 dekar dyrket jord, samtidig som det medfører fare for
at resten av et jorde på ca. 20 dekar vil falle ut av produksjon til fordel for sentrumsutvikling på
Roa. Mellom parsellstart og kryssingen av Vigga ved renseanlegget beslaglegges omtrent 140
dekar fulldyrket jord. Som beskrevet under alt. A6 tar ny gang- og sykkelveg også noe dyrket
jord i Vollaområdet.
Etter kryssing av Vigga er alternativet i sin helhet lagt på fulldyrket jord mellom renseanlegget
og Holmen. Dette gir beslag av omtrent 77 dekar innenfor dette delområdet. Her blir beslaget
meget stort for to Flatlagårder (28/5 mister 28 dekar og 27/2 17 dekar). Foruten det rene arealbeslaget medfører alternativet at sammenhengende lettdrevne jorder splittes. Atkomst opprettholdes via Møllegvegen, men driften blir mindre rasjonell enn i dag.
Ved Holmen legges Vigga om, og i dette området beslaglegges 37 dekar er fulldyrket jord.
Helgeland (26/3) får det største beslaget med 24 dekar fulldyrket mark.
Samlet beslag av fulldyrket lettdrevet jord er 262 dekar. Av dette er 62 dekar definert med den
høyeste verdien av landbrukskontoret. Ni bruk mister over 10 dekar fulldyrket jord. Noe skog
går tapt ved Felleskjøpet og ved Sandberg grunnet omlegging av rv. 35. Dette er ikke vektlagt i
vurderingene, siden dyrket jord har langt større verdi for dette temaet. Heller ikke for utnytting
av vannressurser eller geologiske ressurser har alternativet vesentlige konsekvenser.
Konsekvens: stor til meget stor negativ (– – –/– – – –)

5.14.3 Alternativ A8
Alternativ A8 er tilnærmet likt alt. A7 i Sandområdet. Før alternativet går inn i tunnel gir ny
veg, omlagt rv. 35 og kryss i dette området gir et arealtap på 143 dekar lettdrevet fulldyrket jord.
Som alt. A6 innløses hus på Nerengen. Etter tunnelføringen er alternativet identisk med A6, og
tar beslag i dyrket jord fram til parsellslutt. Som de andre alternativene gir gang- og sykkelveg
noe arealbeslag i Vollaområdet. Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 240 dekar og
mindre lettdrevet jord 25 dekar. Sju eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Som det går fram av tallene har dette alternativet nesten et like stort arealbeslag av dyrket jord
som A7 til tross for en ca. 1 km lang tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at krysset ved
Sandstad får en litt annen og mer arealkrevende utforming, samtidig som vegen nord for
tunnelen går tungt i terrenget noe som gir store beslag. I tillegg blir en del arealer liggende som
restarealer som faller ut av produksjon. A7 ligger på sin side i terrenget på liten fylling, noe som
gjør at lite jord utover selve vegarealet beslaglegges. Til tross for dette bedømmes A8 å være
bedre enn A7. Det kommer av at det ikke skaper like store arronderingsmessige ulemper, samt
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at den dyrkete jorda som beslaglegges ikke har like stor verdi i følge landbruksplanens
inndeling.
Konsekvens: stor negativ (– – –)

5.14.4 Alternativ C3
Alternativ C3 starter som A7 og A8. Dette medfører store beslag ved Roa og Sand (133 dekar).
Videre legges alternativet parallelt med dagens rv. 4 til Holmen. Dette medfører forholdsvis
store beslag av dyrket jord langs dagens veg. Mye av dette er imidlertid små teiger som har
mindre verdi enn de store sammenhengende arealene som det ellers finnes mye av. Fra Flågenvegen er alternativet tilnærmet identisk med A6 og A8. Samlet arealbeslag av fulldyrket
lettdrevet jord er 241 dekar og mindre lettdrevet 14 dekar. Ni eiendommer mister over 10 dekar
fulldyrket jord. Bygninger på brukene Myrvang 38/3 og Volla 38/12 innløses.
Som det går fram av tabellen har C3 et arealbeslag av fulldyrket jord som er omtrent like stort
som A8, til tross for at A8 har tunnel. Årsaken til det er i hovedsak at toplanskrysset ved
Sandstad har en annen og mindre arealkrevende utforming for C3, samtidig som vegføringen for
A8 gir forholdsvis store arealer blir liggende som restarealer og som faller ut av produksjon på
begge sider av tunnelen.
Konsekvens: stor negativ (– – –)

5.14.5 Alternativ C4
Alternativet starter i rundkjøringa på Roa som A6, og har dermed et langt mindre areabeslag av
dyrket jord i Roa-/Sandområdet enn alternativer som starter i skjæringa i sør og har ruterkryss.
Beslaget er imidlertid uansett betydelig med 57 dekar. Videre legges det i lang tunnel fram til
Gran grense ved Holmen, noe som naturlig nok begrenser negative konsekvenser. Alternativet
kommer ut i dagen ved Dynna, og beslaglegger 33 dekar dyrket jord på Dynna og på Helgeland.
Samlet arealbeslag av fulldyrket lettdrevet jord er 95 dekar, mens 14 dekar mindre lettdrevet
jord går tapt. Fire eiendommer mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: liten til middels negativ (–/– –)

5.14.6 Alternativ C5
Alternativet er identisk med alt. A8 fram til de begge går inn i tunnel. Det gir et stort arealbeslag
av dyrket jord i Roa- og Sandområdet (145 dekar). Videre lang tunnel begrenser de negative
konsekvensene, se alt. C4. Samlet arealbeslag er 181 dekar fulldyrket mark. Fem eiendommer
mister over 10 dekar fulldyrket jord.
Konsekvens: middels til stor negativ (– –/– – –)

5.15 Oppsummering
For tema naturressurser er dyrket jord og beslag av det den vesentlige og beslutningsrelevante
negative konsekvensen. Beslag av skog, påvirkning av Vigga, ev. påvirkning av brønner har
liten og ingen betydning for vurderingene.
Start i skjæringa i sør, kryss nord for Roa og omlagt rv. 35 gir et stort arealbeslag av dyrket jord
for disse alternativene. Av den årsak kommer rundkjøringsalternativene A6 og C4 best ut.
Videre sparer tunnelalternativene naturlig nok dyrket jord. De to dagalternativene har de største
beslagene. Av disse har alt. A7 de største negative konsekvensene. Foruten å ha det største
arealbeslaget av dyrket jord, er også den jorda som beslaglegges vest for Vigga av meget god
kvalitet. Alt. C3 har også et stort beslag av dyrket jord, men mye av dette er mindre teiger langs
dagens rv. 4, og de har ikke så høy verdi.
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5.16 Konsekvenser i anleggsperioden
I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YM-planen er å
sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan og ivaretatt i
kontraktene. Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse av sårbar natur og dyreliv, forurensning til
anleggsstøy, linjeføring og estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det flere forhold som er relevant for
tema naturressurser.
Påvirkning av jordbruksdrift
Anleggsvirksomhet vil gi forbigående problemer for jordbruket. Det vil mest sannsynlig bli
nødvendig å ta i bruk dyrkete arealer til midlertidige lagerområder, deponier og anleggsveger.
Dette vil avklares i den videre detaljplanleggingen. Håndtering og midlertidig lagring av dyrket
jord, opprydding og istandsetting av dyrkede arealer og økonomisk erstatning for ulemper er
viktig, og det må inngås avtaler mellom tiltakshaver og grunneier som sikrer at dette løses på en
god måte.
Anleggsaktivitet kan også forstyrre dyr på beite, og det kan bli nødvendig å finne
erstatningsbeiter i anleggsperioden.
Dette må planlegges i samarbeid med de berørte grunneiere for å begrense problemer for
landbruksdrifta som en følge av anleggsarbeidet.
Olje- og kjemikaliespill
Oljeprodukter har stort potensial for å påvirke drikkevannskvaliteten i nivåer av bruksmessig
betydning. Det må innarbeides krav til anleggsgjennomføring og anleggsmetoder som reduserer
sannsynligheten for utslipp.
De viktigste tiltakene er knyttet til krav til utførende entreprenørers maskinpark og prosedyrer
for arbeidsutførelse og vedlikehold. De fleste større entreprenører har i dag relativt gode
prosedyrer for å ivareta miljøhensyn. Underentreprenører kan være et større problem.
Oppfølging, forbedring av prosedyrene og klart plassering av ansvar er trolig det viktigste
tiltaket for å redusere faren for forurensning i anleggsfasen.
Problemstillingene tilknyttet olje- og kjemikalieutslipp er generelle og er ikke beslutningsrelevant for valg av trasé.
Utslipp fra riggområder
Det er ingen forskjell mellom aktuelle alternativer i mulighetene til å få akseptable riggområder.
Brakkeriggen bør tilknyttes offentlig avløpsnett. Riggområder bør fortrinnsvis ligge minst 100
meter fra vann og større bekker og vurderes i forhold til nærliggende brønner.
Forurensning av grunnvann
Uhell i forbindelse med anleggsdriften kan gi forurensning av grunnvann. Gode prosedyrer for å
redusere sannsynligheten for uhell og gode prosedyrer for umiddelbar opprydding etter uhell,
bør gi et akseptabelt risikonivå.
Se for øvrig diskusjonen rundt oljeforurensing av overflatevann i anleggsfasen og vurderingene
rundt driftsfasen.

5.17 Usikkerhet
Det er usikkerheter knyttet til arealberegningen som er benyttet. De ulike alternativene er ikke
planlagt i detalj, og det kan også være noen feil/unøyaktigheter i markslags- og
eiendomsdataene.
Videre detaljering av valgt alternativ vil gi endringer. Alle alternativer er nå prosjektert med de
samme forutsetninger når det gjelder fyllinger og skråningsutsalg. Videre detaljering vil gi en
bedre optimalisering av linjen. Denne detaljeringen kan gi både økning og reduksjon i beslag av
dyrket jord.
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6 Avbøtende tiltak
Alternative kryss
Det planlagte planskilte krysset ved Sandstad for alternativ A7, A8, C3 og C5 er arealkrevende
og tar mye dyrket jord. Det er derfor sett på en alternativ utforming av dette krysset. Et
kompaktkryss der lokalveg og tilkobling legges over krysset i en rundkjøring er en mulighet.
Dette sparer lange ramper, og blir følgelig mer arealeffektivt. Foreløpige arealberegninger viser
at dette sparer anslagsvis 10 dekar fulldyrket jord. Dette er en så liten besparelse at de ikke er
gått videre med denne kryssløsningen i denne omgangen. Det meste av den dyrkede jorden som
beslaglegges av kryss er også gitt litt lavere verdi. Likevel bør en i detaljering av krysset i neste
planfase vurdere utforminger som tar mindre dyrket jord.
Detaljplanlegging
Valgt alternativ vil bli detaljert i regulerings-/detaljplan og byggeplan. Det er viktig at en da ser
på mulighetene for å begrense arealbeslaget av dyrket jord ved å optimalisere veglinjen. Dette
må gjøres i samarbeid med de berørte grunneierne.
Det er videre viktig at alle landbrukskryssinger av ny veg utformes med tilstrekkelig høyde for
store landbruksmaskiner som skurtresker og potetopptaker. Landbruks-/høstingsveger må gis
tilstrekkelig dimensjoner. Behov for husdyrkryssing må også undersøkes.
Nydyrking
En kan tenke seg nydyrking i regi av tiltakshaver for å begrense eller unngå tap av dyrket ord. I
dette området er det imidlertid få eller ingen arealer som er dyrkbare. Fjerning av dagens rv. 4
mellom parsellstart og rundkjøring frigir areal som kan dyrkes opp. Her er det trolig også andre
arealinteresser, slik at det ikke er gitt at dette vil dyrkes opp.
Kjøp av erstatningsareal
En kan tenke seg at Vegvesenet aktivt går inn i markedet og erverver seg dyrket jord i
planområdet som legges ut for salg, for på den måten ha jord og tilby til gårder som får et stort
arealtap. Problemet er at det som selges av dyrket jord i de aller fleste tilfeller er knyttet til
gårdsbruk. Regler rundt konsesjon, bo- og driveplikt gjør det vanskelig for Vegvesenet å kjøpe
slike bruk for senere erstatningsarealer.
Makeskifte/jordskifte
Veglinjene splitter mange landbrukseiendommer. Gjennom makeskifter er det mulig å
rasjonalisere bruksstrukturen. Ved makeskifter kan man også redusere behovet for antall
krysningspunkter i forhold til om dagens eiendomsstruktur opprettholdes. Jordskifte skal derfor
vurderes. Ingen skifter kan imidlertid eliminere den faktiske reduksjon av produktiv jord og
skog.
Informasjon
Et godt avbøtende tiltak i forhold til jordbruket er informasjon. Byggherre må informere berørte
grunneiere godt og i god tid før anleggsstart. De enkelte har da mulighet til å planlegge driften i
forhold til anleggsarbeidet.
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7 Oppfølgende undersøkelser
YM-plan
I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal det utarbeides en YM-plan (ytre miljø) for å
sikre at nødvendige hensyn blir tatt gjennom anleggsfasen. Hovedformålet med YM-planen er å
sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan og ivaretatt i
kontraktene for bygging og for drift. Dette kan gjelde alt fra ivaretakelse av sårbar natur og
dyreliv, forurensning til anleggsstøy, linjeføring og estetikk. Innenfor Ytre Miljø er det flere
forhold som er relevant for tema naturressurser, neste kapittel.
Detaljering
Når endelig trasé er valgt, må konsekvenser for hver enkelt gård undersøkes mer detaljert for å
finne avbøtende tiltak. Eksempelvis må det ses mer detaljert på landbrukskryssinger og behov
for driftsveger. Endelig trasévalg vil også medføre planlegging av anleggsveger, riggområder,
og massedeponier.
Massedeponi
Plassering av overskuddsmasser på dyrket jord ved Vigga må undersøkes og detaljeres. Målet er
at en heving av arealet her vil være gunstig for landbruket i dette området som i dag er preget av
høy grunnvannvannstand. Det er imidlertid knyttet utfordringer til å bygge opp et slikt deponi
på en måte som gir god landbruksproduksjon. Massene må være passe permeable og det må
være et tilstrekkelig tykt dekke over deponerte masser slik at stein ikke kommer opp i
dyrkingslaget.
Brønner
Valgt alternativ kan komme i berøring med brønner. Brønner må kartlegges i senere planfaser,
og berørte brønner erstattes.

Figur 7-1: Høstpløyd jorde øst for dagens rv. 4 ved Holmen. Alternaiv A6, A8 og C3 går
gjennom dette jordet
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9 Vedlegg
Her inngår kart som viser arealbeslag til alle alternativene
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