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Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner og Gran kommuner satt i gang et 

planarbeid for å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på 

strekningen mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune. En kort strekning i Gran 

kommune omfattes også av planene.  

Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikk-

sikkerhet, tidvis 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 kapittel 4. Formell avklaring for ny 

vegtrasé skal skje gjennom godkjenning av kommunedelplanen i Lunner og Gran 

kommuner. 

Foreliggende delrapport dokumenterer risikoforhold som ble gjennomgått ved seminar 4. 

november 2011 i tillegg til øvrige tema som er avdekket ved kildesøk og kontakt med 

aktuelle offentlige instanser.  

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

Kristian Haug planprosessleder.  

Til å gjennomføre ROS-analysen har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS. Arbeidet 

ble utført i oktober–desember 2011. 

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært naturforvalter Vegard Meland. Arealplanlegger 

Magnus Berget Sveum har utarbeidet denne rapporten.  

 

Oslo, desember 2011 
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Metode 

Ved utarbeidelsestidspunktet av denne ROS-analysen er det ikke tatt stilling til hvilket alternativ 

som skal velges. Risiko i forhold til flom og ras drøftes, mens konkrete hendelser med risiko for 

mennesker plasseres i matrise. Risikomatrisen er basert på risikomatrisen fra Håndbok 271 

Risikovurderinger i vegtrafikken
/1/

.  

Konsekvenser for mennesker 

I anleggsfasen er det hovedsakelig vurdert mulige forskjeller mellom alternativene for 

nærmiljøet. Det er ikke gått inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde og som må 

behandles i senere planfase.  

For de lange tunnelalternativene C4 og C5 vil det være færrest konfliktpunkter i forhold til 

lokalvegtrafikk i anleggsperioden. Samtidig gir alle tunnelalternativene (A6, A8, C4 og C5) et 

betydelig behov for bortkjøring og deponering av tunnelmasser. A7 kan medføre behov for å 

lede anleggstrafikk via lokalveger i vest.  

For anleggsfasen bør det rettes spesielt fokus mot uhell pga. omlegging av veger (gjelder alle 

alternativ) og uhell med anleggstrafikk på offentlig vegnett for alternativ C3.  

Ny firefelts motorveg med midtdeler gir langt lavere risiko for alvorlige ulykker enn på dagens 

rv. 4. Likevel kan det ved uheldige omstendigheter oppstå ulykker med høy risiko. Analysen 

viste at det må vurderes om det er behov for viltgjerding for å unngå alvorlige ulykker.  

Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk. Plassering av bompengestasjon kan imidlertid ha en 

innvirkning på kjøremønster og gi belastning på lokalveger. Det må derfor gjennomføres tiltak 

for å begrense denne formen for trafikklekkasje ved å forby gjennomkjøring på disse vegene. 

Brann i tunnel har liten sannsynlighet og påbudte tunnelsikkerhetstiltak bidrar til at 

konsekvensen av selve brannen ikke bør medføre tap av liv.  

Miljø og sårbarhet 

I forhold til miljøet vil tunneler gi bedre kontroll på både diffus og akutt forurensning. 

Saltskader på dyrket mark kan forekomme, da eventuelt etter lang tids akkumulasjon i 

jordsmonnet.  

Ved Holmen krever alternativ A7, C4 og C5 elveomlegging. Dette kan føre til noe erosjon og 

dermed økt partikkelmengde i Vigga før nytt elveløp får stabilisert seg. Aktuelle tiltak kan være 

rask vegetasjonsetablering, plastring av skråningen ned mot elveløpet og en god oppbygging av 

nytt elveløp. 

I samarbeid med NVE må det vurderes om man skal ta hensyn til vannmengder tilsvarende 200-

årsflom + én meter for dimensjonering av kulverter, stikkrenner og bruer. 

På bakgrunn av innledende kartlegging av grunnforhold er rasfare ikke vurdert som spesielt 

relevant tema i denne analysen. Det forutsettes geoteknisk prosjektering i senere planfase. 

Forebyggende/avbøtende tiltak 

Ni ulike typer trafikkulykker har havnet i gul sone og det er foreslått forebyggende tiltak som 

kan redusere sannsynligheten for at de oppstår. For to hendelser/forhold som kan skade miljøet 

er det også foreslått mulige avbøtende tiltak.  

0 Sammendrag 



   
Innledning 

7 

1.1 ROS-analyse 

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser, hendelser som kan 

representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, 

vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller 

kombinasjoner av slike forhold. 

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres, dvs. det skal 

anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på 

kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon.  

Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som 

en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og 

klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike 

hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene av 

sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 

I denne analysen er mulige konsekvenser for samfunnsmessige funksjoner (sårbarhet) kun 

drøftet og ikke plassert i matrise, da analysen tilhører et overordnet nivå.  

1.2 Bakgrunn 

Riksveg 4 (rv. 4) er en del av rute 6a (Oslo–Trondheim). Dagens veg 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 regionens 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 er 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 rundkjøringa er den skiltet 

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

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

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

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

framover.  

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

ulykker med personskade på rv. 4 i Oppland. Av disse var det 18 dødsulykker med til sammen 

22 drepte personer. I tillegg har 2 ulykker endt med meget alvorlig personskade og 34 ulykker 

har endt med alvorlig personskade. Totalt er 49 personer blitt hardt skadd i disse ulykkene. 

Vanligste uhellstype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker), 

kryssulykker og ulykker knyttet til påkjøring bakfra. 

I perioden 2000–2009 var det 23 trafikkulykker med personskade på strekningen som berøres i 

denne planen. To av disse endte med alvorlig skadegrad, mens 21 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 Innledning 
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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
/10/

. Gjennom arbeidet ble det definert tre 

hovedmål for ny rv. 4:  

 Trafikksikkerhet for alle trafikanter. 

 God framkommelighet for alle grupper. 

 Miljøhensyn (jordvern ble her vektlagt). 

1.4 Videre saksgang 

Videre saksgang for ny rv. 4 er:  

 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. Sammen-

drag fra disse inngår i planbeskrivelsen. ROS-analysen er en del av grunnlagsmaterialet 

til kommunedelplanen.  

 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.  
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2.1.1 Ny rv. 4 

Det skal bygges firefeltsveg med standardklasse S8 med 20 meters bredde og fartsgrense på 100 

km/t. Vegen har 3,5 m brede kjørefelt, 1,5 m brede ytre skuldre og 0,5 meter indre skuldre. 

Midtdeleren skal ha midtrekkverk. Bredden skal være minimum 2 m pluss bredden på indre 

skuldre.  

Vegen skal være avkjørselsfri, og det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk på vegen. 

Fotgjengere og syklister skal ha et eget tilbud. Vegen skal belyses.  

 

Figur 2-1: Tverrprofil S8, 19 m vegbredde (mål i meter). Her planlegges 2 m bred midtdeler, 

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

  

 

2.1.2 Kryss 

Kryss bygges planskilt. Rundkjøring på stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i 

knutepunkt eller ved innkjøring til tettsteder. Med knutepunkt menes kryss mellom to stamveger 

eller mellom stamveg og viktig hovedveg. Dette betyr at rundkjøring kan være en mulig 

krysstype mellom rv. 4 og rv. 35.  

 

2.1.3 Andre veger 

Rv. 35 

For alternativer som starter 500 meter sør for rundkjøringa på Roa (A7, A8, C3 og C5) er 

omlagt rv. 35 lagt inn i planen for å koble den rett til nytt ruterkryss nord for Roa. Rv. 35 plan-

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

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

 

Figur 2-2: Tverrprofil S5 

 

Parallellveg 

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

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

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

2 Tiltaket 
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Atkomstveger/landbruksveger 

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

med en bredde på minimum 4 meter.  

Gang- og sykkelveg 

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

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

mellom Roa og fv. 17 / Flågenvegen, og sikkert atkomst til idrettsbanen nord for Roa.  

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

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

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

planlagt gang- og sykkelveg videre nordover.  

 

2.2 Tunnel 

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

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

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

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

håndbok 017. Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning. 

 

 

   

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

 

2.3 Massedeponering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Gangbar 
tverrforbindelse 
hver 250. m 
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2.4 Rasteplass 

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

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

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

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

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

Holmen for å få plass til avkjøringsrampe. Rasteplasser vil også gi beslag av dyrket jord. For de 

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

 

2.5 Utredningsalternativer 

2.5.1 Alternativ A6  

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

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

før det svinger inn mot dalsiden.  

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

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

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

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

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

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

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

Volla.  

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

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

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

dagens rv. 4 med et nytt T-kryss.  

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

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

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

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

 

 

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

Garverivegen 

Gang- og sykkelveg 
Rv. 35 

Rv. 4 

±
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Figur 2-5: Alternativ A6 
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2.5.2 Alternativ A71 

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

bru, se figur 2-7. Det legges i lisida øst for Roa på dyrket jord, og krysser dagens rv. 4 rett nord 

for idrettsbanen. Møllevegen legges i kulvert før Hyttbekken krysses. Leikvinvegen legges om 

langs alternativet, og kobler seg til Møllevegen. Dette sikret atkomst til boliger i lia rett øst for 

Sand. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. 

Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er gjennom et ruterkryss, plassert rett nord for Sandstad 

sørøst for idrettsbanen (se figur 2-6). Lokalveg (dagens rv. 4) legges under ny rv. 4 og fortsetter 

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

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

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

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

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

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

atkomstveg til Helgeland føres under alternativet i kulverter.  

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

veg.  

 

Figur 2-6: Kryss for alt. A7  

 
 

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

brukes betegnelsen A7 om A7 justert. 

±

Gang- og sykkelveg 

Idrettsbane 

Lokalveg 

Rv. 4 
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Figur 2-7: Alternativ A7 
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2.5.3 Alternativ A8 

Alternativ A8 (figur 2-8) 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 2-9. Det legges i dalsida forbi Sand og har et ruterkryss nord for 

Sandstad. Omlagt rv. 35 kobles til krysset som for A7 og A8. Forbi idrettsbanen legges 

alternativet parallelt med dagens riksveg. Alternativet går gjennom bebyggelsen mellom 

Myrvang og Volla øst for dagens veg, noe om medfører at bygninger må innløses. Fra 

Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som A8.  

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

kryssinger av ny riksveg for Brennbekkvegen og Flågenvegen.  

 

2.5.5 Alternativ C4 

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

Flågenvegen dreier tunnelen for alt. C4 litt østover og fortsetter i fjell fram til rett nord for 

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

alternativet vestover, krysser dagens rv. 4 og Vigga på bruer, og kobler seg til parsellgrensa. En 

liten del av Vigga må legges om. Som A6 legges rv. 35 ikke om i dette alternativet. 

Lang tunnelføring gir et stort masseoverskudd. Figur 2-10 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 2-11 viser alternativ 

C5. 
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Figur 2-8: Alternativ A8 
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Figur 2-9: Alternativ C3 
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Figur 2-10: Alternativ C4  
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Figur 2-11: Alternativ C5 
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3.1 Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal behandles innenfor ROS
/12/, /13/

: 

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. ROS-

analyse er en god og realistisk framstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt 

den planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle 

verdier. Analysen skal utføres for både anleggsfasen og driftsfasen. Hovedhensikten med 

en ROS-analyse er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og 

å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en 

hendelse inntreffer må anslås. ROS-analysen skal utføres så tidlig at resultatene kan 

brukes til å justere planen om avdekkete risikoer medfører behov for det. Sentral ROS-

forhold i dette prosjektet er:  

o grunnforhold (fare for ras/utglidinger) 

o flom 

o tunnel 

o avrenning/forurensning i anleggsfasen 

o trafikksikkerhet, også i forhold til landbruksmaskiner 

Innledende geoteknisk analyse viser at det er relativt dårlige grunnforhold i dalbunnen, men at 

det er uproblematisk å bygge veg i dette området. Dette løses med masseutskifting og 

fundamentering. Grunnforhold er derfor ikke videre behandlet i ROS-analysen da temaet 

forutsettes fulgt opp gjennom den videre detalj- og byggeplanlegging av valgt alternativ. 

Flomproblematikk er i denne analysen håndtert ved at NVE har gitt et bidrag i form av egen 

vurdering av området med tanke på risiko og sårbarhet. 

Sikkerhet i tunnel, avrenning/forurensning i anleggsfasen og trafikksikkerhet ble behandlet på 

seminaret, og potensielle hendelser er analysert. 

Avgrensning av tema 

I forbindelse med anleggsfasen er det ikke gått inn på forhold som er entreprenørens 

ansvarsområde, som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet. Avgrensning av 

temaene er nærmere omtalt i delkapitlene under.  

3.2 ROS-metodikk 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser
/4/

. Her er risiko definert som den fare som uønskede 

hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige 

funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av 

uønskede hendelser.  

ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av plannivå. Siden dette er kommunedelplannivå, 

har ROS-analysen som utføres her lavere detaljeringsnivå enn en ROS-analyse på 

detaljplannivå. Ved utarbeidelsestidspunktet av denne ROS-analysen er det ikke tatt stilling til 

hvilket alternativ som skal velges. På bakgrunn av plannivået er det vurdert at risiko i forhold til 

sårbare objekter, flomproblematikk med flere (som inkluderer økonomiske verdier og 

samfunnsviktige funksjoner) drøftes, mens konkrete hendelser med risiko for mennesker (som 

for eksempel trafikkulykker) plasseres i matrise.  

Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271 

Risikovurderinger i vegtrafikken. Risikomatrisen er imidlertid tilpasset dette prosjektet. Denne 
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deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, mens det benyttes fire konsekvensklasser 

(tabell 1 og tabell 2). Risikomatrisen inneholder i tillegg tre fargekoder som viser hvor alvorlig 

gruppen vurderer de ulike hendelsene til å være. Grønn farge angir at tiltak ikke er nødvendig, 

gult angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det må gjennomføres tiltak mot hendelser 

som havner i denne kategorien. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak 

uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. 

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 

en hendelse representerer.  

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. 

Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter 

forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for miljø.  

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som 

havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har katastrofale konsekvenser og stor 

sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite 

sannsynlige.  

Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for henholdsvis 

mennesker og miljø, og viser hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens 

inndelt etter skadeomfang. 

 

Tabell 1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Menneske:  
Lettere skadd 

(1) 

Menneske:  
Hardt skadd  

(2) 

Menneske:  
drept 

(3) 

Menneske:  
Flere drept  

(4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år 

(3) 

    

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år (1) 
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Tabell 2: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø 

Konsekvens 

 

 

Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år (1) 

Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år (2) 

Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år (3) 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år (4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år 

(3) 

    

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år (1) 

    

 
Mottiltak må iverksettes 

Mottiltak bør vurderes  

Utenfor risikoområdet 

 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 

sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 

skadebegrensende.  

Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva 

som er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk 

kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å 

tallfeste risiko for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike 

gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk grunnlag 

for ulike vegstandarer. For de fleste hendelser er derfor vurderingene skjønnsmessig. Siden 

risikomatrisen på oversiktsnivå således er beheftet med betydelig usikkerhet, har man i 

vurderingene lagt en konservativ ”føre var holdning” til grunn for vurderingene. 

Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes så. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rød 

rute, må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for 

ev. å dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene.  

En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) 

og konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over. 

3.3 Tunnel 

Fire av alternativene har tunnel. For risikovurdering i tunnel gjelder en egen veileder utgitt av 

Statens vegvesen
/5/

. Videre er det gitt føringer for risikovurderinger i Håndbok 021 om 

vegtunneler
/6/

 og i tunnelsikkerhetsforskriften
/7/

. Denne metodikken er i hovedtrekk lik DSBs 

metodikk og samme metode er derfor anvendelig. I veiledningen som er gitt opereres det med to 

kategorier risikovurderinger, grov risikovurdering og detaljert risikoanalyse. Til lange, bratte og 

potensielt farlige tunneler kreves en detaljert risikoanalyse, til tunneler av middels lengde og 

stigning kan det gjennomføres grov risikovurdering. Det er ikke knyttet særskilte krav til 

plannivå.  

Tunneler planlegges etter kravene stilt i Vegvesenets håndbøker. De siste kravene fra EU er 

implementert i disse håndbøkene. Det er her lagt inn en rekke tiltak for å gjøre tunneler sikre, 

bl.a.:  
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 To atskilte løp. 

 To felt i hver retning. 

 Rømningsveg for hver 250 meter. 

 Havarinisjer for hver 500 meter.  

 Slukkevann. Det forutsettes at det leggs inn trykksatt slukkevann i begge løp. 

 Standard utrusting med merking, varslingssystem og brannslukkeutstyr. 

Redningsetatene i Lunner/Gran har god kompetanse på tunneler. Det er flere tunneler på over 1 

km i dette området, alle med tovegstrafikk. På rv. 4 sør for Roa ligger de Grua- (1,4 km) og 

Røstetunnelen (1,1 km), og rv. 35 har den 3,8 km lange Lunnertunnelen. På parsellen Gran 

grense–Jaren skal det bygges en vel 1 km lang tunnel forbi Gran sentrum. I forbindelse med 

byggeplanarbeidet er det foretatt egne risikovurderinger knyttet til tunnelen.  

Tunneler er derfor ikke behandlet spesielt i denne analysen, men trafikksikkerhet knyttet til 

tunnel er behandlet under avsnitt 4.2 Ulykker. 

3.4 Influensområde 

Analysen tar for seg de seks aktuelle traséalternativene mellom Roa og Gran grense som var 

aktuelle på analysetidspunktet. Det vurderes både hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltaket og 

hvordan tiltaket påvirker omgivelsene, som for eksempel trafikk på lokalveger.  

3.5 Datagrunnlag 

Analysen tar utgangspunkt i foreliggende planbeskrivelse med konsekvensutredning og 

temarapporter er gjennomgått. Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med 

risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet. 

3.6 ROS-seminar 

4.11.2011 ble det avholdt et arbeidsseminar der kommunene, brannvesen, Fylkesmann, NVE og 

Statens vegvesen var invitert sammen med Multiconsult. Følgende var til stede: 

 

Virksomhet/etat Deltok med 

Fylkesmannen i Oppland Tord Smestad, rådgiver Samordnings- og 

beredskapsstaben 

Lunner kommune Ingun Bjørgli Juul-Hansen, planlegger 

Gran – Lunner brann og redning Per Ansgar Østby, forebyggende avdeling 

Gran – Lunner brann og redning  Per Bakken, leder beredskap 

Landbrukskontoret for Hadeland Einar Teslo, spesialkonsulent landbruk 

Statens vegvesen Region øst Ane Fyksen, planprosessleder  

Statens vegvesen Region øst Sinikka Løvbrøtte, tunnelsikkerhet 

Statens vegvesen Region øst Finn Gulbrandsen, trafikksikkerhet 

Multiconsult AS Vegard Meland, oppdragsleder 

Multiconsult AS Magnus Berget Sveum, ROS-ansvarlig 

 

Mulige uønskede hendelser og deres sannsynlighet for å inntreffe, deres konsekvens og mulige 

avbøtende tiltak ble vurdert gjennom en felles gjennomgang. Som utgangspunkt for mulige 

hendelser ble Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner fra DSB 

benyttet
/22/.
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Hovedvekt er lagt på driftsfasen, noe som har sammenheng med at analysen er på 

kommunedelplannivå. På et slik overordnet nivå er det vanskeligere å skille alternativene fra 

hverandre når det gjelder ulike hendelser som kan oppstå i anleggsfasen.  

Når det gjelder driftsfasen er det sett på risikobildet innenfor trafikksikkerhet, brann i tunnel, 

flom, ras samt forurensning av vann og grunn.  

4.1 Forurensning 

Her er det sett på og diskutert eventuelle hendelser eller forhold som kan medføre forurensning 

av vann og grunn. Når det gjelder spredning av uønskede arter og eventuell plage eller skade på 

naturmiljø/fauna grunnet støy og vibrasjoner, har arbeidsgruppen vurdert at temaene vil bli 

tilstrekkelig behandlet i plan for ytre miljø (YM-plan) som skal utarbeides som en del av 

byggeplanen. Verdifulle områder er kartlagt under tema naturmiljø i konsekvensutredningen. 

Plager for eller skader på omgivelsene håndteres gjennom egne forskrifter som for eksempel 

støyretningslinjer, forskrift om floghavre mv. Dette gjelder både i forhold til miljøet og i forhold 

til mennesker (naboer). 

4.1.1 Anleggsfasen 

I anleggsfasen er det ikke gått inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som 

arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet.  

4.1.2 Driftsfasen 

Forurensing i driftsfasen er knyttet til diffus forurensning fra biltrafikk inklusive saltpåvirknig 

og ulykker som gir forurensning av vann og grunn.  

Saltmengde er proporsjonal med vegareal. Ny rv. 4 blir bredere enn dagens veg, noe som med-

fører økt saltingsbehov i dagsonene. I tunnel er det ikke nødvendig å salte, noe som vil gi en 

reduksjon i saltbehovet, men dagens rv. 4 som blir lokalveg vil uansett saltes. Saltet vil imidler-

tid til en viss grad bli dratt med inn i tunnelen. Dette vil bli fanget opp i tunnelens 

oppsamlingsanlegg for spillvann. 

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

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

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

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

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

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

resipient at der er salttilførsel uproblematisk.  

Per i dag finnes få gode alternativer til vegsalting, samtidig som det heller ikke finnes 

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

Tunneler gir mindre fare for akutt forurensning, da oppsamlingsanlegget gir bedre kontroll.  

Langs rv. 4 drives det jordbruk, bl.a. bærdyrking. Mange har vanningsanlegg som henter vann 

fra Vigga. 
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Nr. Uønsket 
hendelse 

Alternativ Sann-
synlighet 

Konsekvens 
miljø 

Risiko Forebyggende/ 
avbøtende tiltak 

1 Diffus veg-
forurensning til 
Vigga 

Alle 6 1 6 Ikke mulig 

2 Saltskade på 
vassdrag 

Alle 1 3 3 Eventuell annen metode 
uavhengig av KDP 

3 Saltskade på 
dyrket jord 

Alle 2 3 6 Eventuell annen metode 
uavhengig av KDP 

4 Lekkasje fra 
tankbil 

Alle 1 2 2 Oppsamlings-anlegg 

 

Forklaring 

1. Overvann fra ny veg vil nå Vigga via direkte sprut eller via vegens dreneringssystem. 

Dette vannet inneholder små mengder forurensningskomponenter. Dette er imidlertid 

ikke spesielt for dette veganlegget, og er en konsekvens av biltrafikk. Hendelsen er 

derfor gitt en sannsynlighet som tilsvarer at den ”skjer hvert år”. Konsekvensen 

vurderes som liten for miljøet, dvs. med restaureringstid < ett år. 

2. Ny rv. 4 vil som dagens veg saltes. Saltholdig vann vil bli raskt fortynnet, og føres 

bort fra området. Det er vurdert som lite sannsynlig at vegsalting vil påvirke vassdrag. 

3. Saltskader på dyrket jord kan medføre avlingstap. Dette er ikke rapportert fra dette 

området. Slike problemer kan imidlertid oppstå først etter lang tid grunnet 

akkumulasjon av salt i jordsmonnet. Uansett er det bare de nærmeste vegarealer som 

står i fare for å bli berørt.  

4. Biler som transporterer farlig gods kan bli utsatt for trafikkuhell. I noen tilfeller kan 

dette medføre at forurensing når vassdrag, eksempelvis ved tankbilvelt. Sannsynlig-

heten for at det skal skje er liten. For det første må transporter med denne typen last 

være involvert i ulykke, og for det andre må en slik ulykke medføre at lasten lekker fra 

bilen. Miljøskade av en slik hendelse er imidlertid vurdert som betydelig. Rv. 4 har en 

god del tungtrafikk, også med ulike kjemikalier som fraktes til og fra 

industrivirksomhetene ved Raufoss. 

 

4.2 Ulykker 

I dette kapittelet ses det først og fremst på trafikkulykker i driftsperioden. I anleggsfasen er det 

ikke gått inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som skyldes avvik fra HMS-

rutiner eller uhell/uforsiktighet. Eksempler på dette er arbeidsulykker i forbindelse med 

sprengning eller arbeid under høyspentledning.  

4.2.1 Anleggsfasen 

Alle alternativene krysser dagens rv. 4 og lokalveger en eller flere ganger. De ulike alternativ-

ene vil i varierende grad medføre at offentlig veg benyttes til anleggstrafikk. Dagens rv. 4 er 

dimensjonert slik at den kapasitetsmessig takler anleggstrafikken. Sikker trafikkavvikling i 

anleggsfasen er viktig. Det vil bli utarbeidet faseplaner som styrer trafikkavviklingen gjennom 

det berørte området i forhold til hvor og når anleggsarbeidet foregår. Hovedpunktet er at det må 

opparbeides sikre omkjøringsveger der dagens rv. 4 påvirkes. Av hensyn til trafikksikkerhet og 

fremkommelighet bør antall av- og påkjøringsmuligheter for anleggstrafikken begrenses, og at 

det meste av anleggstrafikk skjer i linje, dvs. at den går i ny veg. Det er i de siste årene gjort 

gode erfaringer med bruk av midlertidige rundkjøringer ved innkjøringer til anleggsområder (for 

eksempel E6 i Akershus).  

Generelt vil det i de lange tunnelalternativene C4 og C5 være færrest konfliktpunkter og behov 

for omlegginger av dagens rv. 4 og lokalveger. Alternativ A7 går et godt stykke vest for dagens 
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trasé i nordre del, men kan medføre en god del anleggstrafikk på lokalvegene. Eksisterende og 

nye lokalveger blir enten lagt i kulvert eller bru ved kryssing av den nye vegen. Eksempelvis vil 

det i forbindelse med alternativ A7 bli behov for å anlegge ny lokalveg mellom idrettsbanen og 

rundkjøringen ved Roa før anlegging av ny rv. 4 starter. 

Alternativene med tunnel (A6, A8, C4 og C5) vil naturlig nok medføre et betydelig behov for 

bortkjøring og deponering av tunnelmasse. Planlagt deponi på dyrket jord nord for Roa gir kort 

transport av massene, men massetransporten vil krysse trafikkstrømmen på rv. 4  

 

Nr. Uønsket 
hendelse 

Alternativ Sann-
synlighet 

Konsekvens 
mennesker 

Risiko Forebyggende/ 
avbøtende tiltak 

5 Ulykker pga. 
omlegging av 
veger  

Alle veg-
alternativ. 

3 2 6 God merking og skilting 

6 Uhell med 
anleggs-trafikk 
på offentlig 
vegnett 

Alle veg-
alternativ utenom 
C3. 

2 2 4  

7 Uhell med 
anleggs-trafikk 
på offentlig 
vegnett 

C3: Transport i 
eksist. veg, 
skoleveg. 

3 2 6 Midlertidige gang-
/sykkelveger. God 
merking og skilting 

 

Forklaring 

5. Ved anleggsvirksomhet på eller ved hovedveg vil det alltid være en viss risiko for at 

trafikanter ikke oppfatter midlertidige fartsgrenser, innsnevringer eller omlegginger. 

Ved alle vegalternativer vil det bli en eller annen form for omlegging. Dette kan gi 

flere typer ulykker. Sannsynligheten er vurdert til at det skjer hvert 10.–20 år. 

Konsekvensen kan være at mennesker blir hardt skadd. 

6. Sannsynligheten for ulykker med anleggskjøretøy på det offentlige vegnettet vurderes 

som relativt lav (skjer hvert 20.–60. år) og hendelsen vurderes til å kunne forårsake at 

mennesker blir hardt skadd. Farten vil være lav der anleggskjøretøy har atkomst til 

anleggsområdet. 

7. Ved bygging av alternativ C3 berøres nærmiljø med lokalveger, skoleveger og dagens 

riksveg i størst grad sammenliknet med de andre alternativene. Sannsynligheten for 

uhell med anleggstrafikk innblandet langs dagens rv. 4 er vurdert til hvert 10.–20. år. 

Konsekvensen er også her vurdert til hardt skadde. 

 

4.2.2 Driftsfasen 

Trafikkulykker 

Selv om ny firefelts motorveg blir anlagt etter gjeldende krav til utforming og gir langt lavere 

risiko for alvorlige ulykker enn dagens situasjon, vil det fortsatt være forbundet med en viss 

risiko å bevege seg i trafikken.  

Brann i tunnel 

Iht. brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 skal kommunen registrere og føre tilsyn med 

særskilte brannobjekter. Tunneler hører inn under denne kategorien. Vegdirektoratet har også et 

tilsynsansvar, og alle tunneler skal gjennom en periodisk sikkerhetskontroll. Ved bygging av 

tunnel vil det komme egen slukkevannsforsyning i tilknytning til denne.  



   
Risikoforhold 

27 

Bomstasjon 

Bompengefinansiering er en forutsetning for prosjektet. På ROS-seminaret ble det diskutert om 

bompengestasjonen gir risiko for vesentlig økt trafikk på lokalveger.  

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

rv. 4. Foreløpige beregninger viser at bompengesatsen blir høy. Dette gir fare for at bilister velg-

er lokalveger for å unngå bompenger. Vegnettet i området gir denne muligheten, selv om dette 

krever god lokalkjennskap. Dette vil i så fall kunne gi økt trafikk på lokalt vegnett som ikke er 

dimensjonert for denne trafikken. For beboere langs disse vegene vil dette gi en belastning av 

nærmiljøene i form av økt trafikkstøy, problemer med å komme fram på vegene og utrygghet. 

Det er spesielt fv. 14 (Oppdalslinna og videre Søndre Ålsveg) og Flågenvegen på østsida av 

dalen og Bjørgevegen-Grinilinna på vestsida av dalen som kan bli utsatt for økt gjennomgangs-

trafikk ettersom det vil bli mulig å unngå bomstasjonen på kommunegrensen. Sannsynligvis vil 

dette hovedsakelig dreie seg om lokaltrafikk mellom Roa og Gran. Effekten vil være lik for alle 

alternativer, og gir ingen grunn til å skille mellom dem. I forbindelse med byggeplanlegging av 

rv. 4 mellom Gran grense og Jaren legges det opp til å forby gjennomgangstrafikk på 

Flågenvegen og Bjørgevegen for å unngå trafikklekkasje.  

Et alternativ vil være å legge bomstasjonen på avlastet veg (lokalvegen) sør for krysset med 

Flågenvegen. Tiltak for å begrense lekkasjen må vurderes nærmere i neste planfase, men et 

aktuelt tiltak vil være å gjøre det forbudt med gjennomkjøring på de aktuelle lokalvegene. 

Eventuelle uønskede hendelser forbundet med økt trafikk på lokalveg er ikke vurdert i matrisen 

under. 

Nr. Uønsket 
hendelse 

Alternativ Sann-
syn-
lighet 

Konsekvens 
mennesker 

Ris-
iko 

Forebyggende/avbøte
nde tiltak 

8 Møteulykke Alle nye vegalt. 2 4 8 Oppfylle krav i vegnormal. 
Bedre skilting og 
oppmerking i kryss. 

9 Møteulykke Fremtidig 
lokalveg 

4 2 8 Vurdere nedsatt 
fartsgrense 

10 Utforkjøring Alle nye vegalt. 3 2 6 Oppfylle krav i vegnormal 

11 Utforkjøring Fremtidig 
lokalveg 

3 2 6 Vurdere nedsatt 
fartsgrense. Utbedre 
sideterreng 

12 Påkjøring bakfra A7, A8, C3, C5 
(ruterkryss) 

3 1 3  

13 Påkjøring bakfra C4, A6 
(rundkjøring) 

4 1 4  

14 Påkjøring av 
myke trafikanter 

C4, A6 
(rundkjøring) 

2 2 4  

15 Påkjøring av 
myke trafikanter 

A7, A8, C3, C5 
(ruterkryss) 

3 2 6 Fartsdempende og/ eller 
trafikkreduserende tiltak 
på Hadelandsvegen 

16 Påkjørsel av 
hjortevilt (uten 
viltgjerde) 

Kort tunnel + 
uten tunnel 

3 2 6 Viltgjerde 

17 Påkjørsel av 
hjortevilt (uten 
viltgjerde) 

Lang tunnel (C4, 
C5) 

2 2 2  

18 Kryssulykker Fremtidig 
lokalveg 

5 1 5 Utbedring av siktforhold, 
vegetasjonsrensk, 
salting/strøing, belysning 

19 Brann i tunnel: 
Stor bil 

A6, A8, C4, C5 1 2 2  

20 Brann i tunnel: 
Liten bil 

A6, A8, C4, C5 2 2 4  
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Forklaring 

8. Møteulykker kan ved visse omstendigheter skje dersom kjøretøyer kolliderer med stor 

hastighet og med uheldig vinkel mot midtrekkverk som gjør at kjøretøyet bryter gjen-

nom, og også ved feilkjøring i kryss. Sannsynligheten vurderes til at det kan skje hvert 

20– 60. år. Hendelsen kan medføre flere drepte. 

9. Møteulykke på fremtidig lokalveg (dagens rv. 4) har naturlig nok høyere sannsynlig-

het (skjer hvert 5.–10. år). Lavere hastighet og mindre trafikk gir imidlertid noe 

mindre konsekvens.  

10. Utforkjøring på motorveg er vurdert til å kunne skje hvert 10–20. år og konsekvensen 

kan medføre at mennesker blir hardt skadd (sideterreng konstrueres med tanke på 

dette).  

11. En utforkjøring på lokalvegen vurderes å få lik sannsynlighet og konsekvens som på 

motorvegen. Trafikkmengden går ned i forhold til dagens situasjon. Hastigheten er en 

del lavere her enn på motorveg og konsekvensen vurderes derfor å være tilnærmet lik 

selv om sideterreng ikke er spesielt tilpasset. 

12. Sannsynligheten for påkjøring bakfra vurderes å være noe lavere for alternativene uten 

rundkjøring (skjer hvert 10.–20. år) enn de med rundkjøring (skjer hvert 5.–10. år). 

Konsekvensen vurderes å være lik (lettere skade). 

13. Se pkt.10. 

14. Påkjørsel av myke trafikanter (her vurdert på fremtidig lokalveg) vurderes å ha relativt 

lav sannsynlighet for alternativ hvor ny rv. 4 legges innom dagens rundkjøring på Roa. 

(skjer mellom hvert 20.–60. år). Konsekvensen kan være at noen blir hardt skadd. Det 

skal anlegges egen gang- og sykkelveg mellom Roa og Volla slik at situasjonen bedres 

vesentlig i forhold til dagens situasjon hvor gående og syklende av og til benytter 

riksvegen.  

15. Sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter vurderes som noe høyere for 

alternativer med ruterkryss (A7, A8, C3 og C5). Dette vil trolig merdføre en trafikk-

økning på Hadelandsvegen gjennom Roa siden dette gir en innsparing i kjørt distanse 

sammenlignet med å benytte ruterkrysset for trafikk mellom rv. 4 og rv. 35. Her vil det 

bli flere skolebarn i trafikkbildet i framtida som følge av flytting av ungdomsskole. 

Sannsynligheten er vurdert til at det kan skje hvert 10.–20. år. Konsekvensen vil være 

at mennesker blir hardt skadd. Det vil i dette tilfellet være aktuelt med fartsdempende 

og/eller trafikkreduserende tiltak på Hadelandsvegen.  

16. Hendelsen gjelder alternativ med kort tunnel eller uten tunnel. Sannsynligheten for 

påkjørsel av hjortevilt er generelt vurdert til å skje hvert 10.–20. år. Konsekvensen kan 

medføre at mennesker blir hardt skadd. Ny rv. 4 er i utgangspunktet ikke planlagt med 

langsgående viltgjerder, men risikobildet tilsier at det bør settes opp viltgjerde. 

17. Påkjørsel av hjortevilt har lavere sannsynlighet for alternativene med lang tunnel, og 

er vurdert til å kunne skje mellom hvert 20. og 60. år. Konsekvensen vil være lik i alle 

alternativ. Risikonivået tilsier at det ikke er nødvendig med viltgjerde. 

18. Mindre alvorlige kryssulykker vil kunne skje relativt ofte på framtidig lokalveg i 

sammenheng med nye og eksisterende rundkjøringer. Dette er vurdert til å kunne skje 

hvert 1.–5. år. Farten vil imidlertid være relativt lav. Konsekvensen kan bli lettere 

skadde mennesker. 

19. At et stort/tungt kjøretøy som følge av en ulykke begynner å brenne inne i tunnel har 

lav sannsynlighet (skjer sjeldnere enn hvert 60. år). Liten stigning i tunneler minsker 

risikoen. Konsekvensen av selve brannen er vurdert som lik som ved brann i lite/lett 

kjøretøy, dvs. hardt skadd. 

20. At et lite/lett kjøretøy begynner å brenne som følge av en ulykke inne i tunnel har lav 

sannsynlighet (skjer hvert 20.–60. år). Årsaken til at denne hendelsen har høyere 

sannsynlighet enn med stor/tungt kjøretøy har å gjøre med antallet kjøretøy av denne 

typen. Forutsatte tiltak som bl.a. toløpstunnel med rømningsvegforbindelse hver 250. 

meter bidrar til at konsekvensen av selve brannen er vurdert til ikke å medføre drepte. 
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4.3 Sårbarhet, beredskap 

4.3.1 Flom 

Dagens situasjon 

Tidligere var Viggadalen et myr- og sumpområde, men området har blitt kanalisert, drenert og 

bekker er lagt i rør for å vinne dyrkingsjord. Inngrepene har medført at vannet nå strømmer 

raskere gjennom området, noe som medfører større endringer i vannstanden gjennom året
/11/

.  

Fylkesmannens rapport ”Restaurering av Vigga” fra 1991 konkluderer med at det i Lunner 

kommune ikke er problemer med oversvømmelse, grunnet en rekke kanaliseringer og 

senkingstiltak
/11/

. I Gran har det derimot vært problemer med oversvømmelse av dyrket jord og 

sentrumsområder. 

NVE har utarbeidet flomsonekart for Vigga ved Gran og Brandbu sentrum, men ikke for Roa, 

som ligger oppstrøms.  

Området ligger i en regnskygge bak åsene mot Randsfjorden med et forholdsvis lavt spesifikt 

avløp på mellom 10 og 16 l/s*km
2
. De største flommene i Viggavassdraget oppstår vanligvis 

om våren i forbindelse med snøsmelting. Det forekommer også høstflommer i september, 

oktober og november ved store nedbørmengder. Kulminasjonsvannføring ved kommunegrensen 

er beregnet til 10,1 m
3
/s (middelflom), 10-årsflom til 15 m

3
/s, 50-årsflom til 21 m

3
/s og 100-

årsflom til 24 m
3
/s

/14/
. 

Planforslaget 

Alle alternativer krysser Vigga i bru. Alternativ A6 og C4 har to kryssinger, mens de andre har 

en kryssing. Alt. A7, C4 og C5 har i tillegg elveomlegging ved Holmen. Noen mindre bekker 

krysses også av de ulike alternativene.  

Oppfylling av tunnelmasser på dyrket mark langs Vigga kan gi uheldige konsekvenser i form av 

at flomvannet ikke får fordelt seg utover dalbunnen, men i stedet presses til et høyere nivå pga 

at oppfyllingen forårsaker en traktvirkning.  

NVE anbefaler i sin uttalelse at:  

Alle kryssinger av Vigga og andre bekker må utformes med tilstrekkelig lysåpning til å ta 

unna en 200-års flom, evt 50-100 års nedbørsintensiteter. NVE anbefaler generelt 

brukryssinger fremfor kulverter, og at kryssingene ikke må føre til oppstuving eller 

endrede strømnings- eller erosjonsforhold. 

På kommunedelplannivå er ikke endelig plassering av vegtrasé og tilhørende anlegg som bruer 

og kulverter bestemt. Det må forutsettes at videre planlegging og prosjektering tar hensyn til 

NVEs retningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplaner
/9/

 og krav gitt i teknisk 

forskrift
/8/

. 

Videre skal tiltak som kan medføre negative konsekvenser for allmenne interesser i vassdrag 

vurderes i henhold til vannressurslovens bestemmelser om konsesjon, jf vannressurslovens (vrl) 

§§ 8 og 18. Generelt kan vrl § 20 benyttes dersom NVE vurderer at saken er tilstrekkelig 

opplyst. Dette kan imidlertid ikke benyttes før på reguleringsplannivå.  

Klimatilpasning 

Tiltak som vil virke forebyggende mot flom er bl.a. vinkling av grøfter inn mot Vigga, for å 

fordrøye vannet. Ut i fra et føre var-prinsipp bør det ved dimensjonering av kulverter vurderes å 

ta hensyn til vannmengder tilsvarende 200 årsflom + én meter slik det nå innarbeides i planene 

for E6 i Gudbrandsdalen. Dette avklares med NVE før vedtak av reguleringsplan. 

Generelt kan det sies at flomproblematikken skal være håndterbart, og vil ikke ha betydning for 

valg av alternativ. Prosjektering av høyder og dimensjoner hører til neste planfase. 
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4.3.2 Ras 

Dagens situasjon 

Langs Vigga har det stedvis vært fjernet vegetasjon i forbindelse med kanalisering, og dette har 

bidratt til erosjon og graving i elvekanten, med gjenmudring av elva som resultat
/11/

. Situasjonen 

er imidlertid bedre i dag. 

Planforslaget 

Rasfare er ikke spesielt kartlagt i forbindelse med planarbeidet. Flomutsatt jordbruksareal er 

planlagt utnyttet som massedeponi. 

I forbindelse med mulig omlegging av Vigga må det påregnes noe erosjon i anleggsfasen. Det 

kan da bli aktuelt med tiltak i form av plastring. Arbeidet må utføres etter en plan som 

forelegges og godkjennes av NVE. 

4.3.3 Utrykningstid 

Gran – Lunner brann og redning er lokalisert ved rådhuset på Roa. Det er også lensmannskontor 

på Roa. Nærmeste ambulansestasjon er på Gran. 

Alle beredskapsetatene er gunstig plassert i forhold til alle traséalternativer. 
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5.1 Konsekvenser for mennesker 

5.1.1 Anleggsfasen 

For anleggsfasen er det hovedsakelig sett på forskjeller mellom alternativene i forhold til 

ulemper for nærmiljøet. Det er ikke gått inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, 

for eksempel arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet. Dette 

må behandles i forbindelse med senere planfase når alternativ er vedtatt.  

Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet vil det utarbeides faseplaner som styrer 

trafikkavvikling med etablering av sikre omkjøringsveger.  

Det er avdekket noen ulikheter mellom alternativene i forhold til hvor mye lokalvegene må 

benyttes i anleggsperioden. Generelt vil det i de lange tunnelalternativene C4 og C5 være 

færrest konfliktpunkter og behov for omlegginger. Samtidig gir alle tunnelalternativene (A6, 

A8, C4 og C5) et betydelig behov for bortkjøring og deponering av tunnelmasser. A7 kan 

medføre behov for å lede noe av anleggstrafikk via lokalveger i vest.  

To hendelser har havnet i gult felt, dvs. at tiltak bør vurderes. Dette er kollisjon med 

bil/mennesker pga. omlegging av veger (gjelder alle alternativ) og uhell med anleggstrafikk på 

offentlig vegnett for alternativ C3. Risikoen er imidlertid såpass lav at det ikke anses som 

nødvendig med avbøtende tiltak utover god planlegging og oppfølging av regelverk. 

 

5.1.2 Driftsfasen 

Ny firefelts motorveg med midtdeler gir langt lavere risiko for alvorlige ulykker enn på dagens 

rv. 4. Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss 

risiko å bevege seg i trafikken. 

Plassering av bompengestasjon kan ha innvirkning på kjøremønster og belastning på lokalveger. 

Det anbefales å vurdere tiltak som ikke å tillate gjennomkjøring på de aktuelle vegene. 

Det er i utgangspunktet ikke planlagt å sette opp viltgjerde. Risikoen ble da vurdert til å bli 

såpass stor at det nå anbefales viltgjerde som et forebyggende tiltak på alternativene med kort 

tunnel og dagsonealternativene. 

Ved svært uheldige omstendigheter kan møteulykker også skje på ny motorveg. Konsekvensen 

kan være flere drepte, men sannsynligheten er lav. 

Brann i tunnel har liten sannsynlighet og tunnelsikkerhetstiltak bidrar til at konsekvensen av 

brann ikke bør medføre tap av liv. Tunnelalternativene ligger for øvrig gunstig til i forhold til 

nærmeste redningsetat. 

 

 

 

 

 

 

5 Oppsummering 
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Tabell 3: Oppsummering av risiko for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1: Menneske:  
Lettere skadd  

 

2: Menneske:  
Hardt skadd  

 

3: Menneske:  
drept  

 

4: Menneske:  
Flere drept  

  

6: Skjer hvert år 

 

    

5: Skjer hvert 1.–5. år 

 

18    

4: Skjer hvert 5.–10. 
år 

13 9   

3: Skjer hvert 10.–20. 
år 

12 5, 7, 10, 11, 
15, 16 

  

2: Skjer hvert 20.–60. 
år 

 6, 14, 17, 20   8 

1: Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år  

 19   

5.2 Konsekvenser for miljøet 

I forhold til miljøet vil tunneler gi bedre kontroll på både diffus og akutt forurensning siden alt 

tunnelvann samles i et eget anlegg. Saltskader på dyrket mark kan forekomme, da eventuelt etter 

lang tids akkumulasjon i jordsmonnet.  

Sårbare natur- og kulturmiljøer er for øvrig redegjort for i konsekvensutredningen. 

Omlegging av Vigga vil gi økt erosjon og partikkeltransport før nytt elveløp får stabilisert seg. 

Noe erosjon må påregnes i forbindelse med anleggsarbeidet. Aktuelle tiltak kan være rask 

vegetasjonsetablering, plastring av skråningen ned mot elveløpet og en god oppbygging av nytt 

elveløp. 

I neste planfase bør det vurderes om man skal ta hensyn til vannmengder tilsvarende 200-

årsflom + én meter. 

På bakgrunn av innledende kartlegging av grunnforhold er rasfare ikke vurdert som spesielt 

relevant tema i denne analysen. Det forutsettes geoteknisk prosjektering i senere planfase. 

 

Tabell 4: Oppsummering av risiko for miljøet 

Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

1: Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år  

2: Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år  

3: Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år  

4: Svært alvor-
lig miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år  

6: Skjer hvert år 1    

5: Skjer hvert 1.–5. år     

4: Skjer hvert 5.–10. 
år 

    

3: Skjer hvert 10.–20. 
år 

    

2: Skjer hvert 20.–60. 
år 

  3  

1: Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år  

 4 2  
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5.3 Forebyggende/avbøtende tiltak 

For alle hendelser med risikoverdi som tilsvarer gult felt er det vurdert tiltak som kan avbøte 

risikonivået for at situasjonen skal kunne anses som tilfredsstillende. Ni ulike trafikkulykker har 

havnet i gul sone og her er det foreslått forebyggende tiltak som kan redusere sannsynligheten 

for at de oppstår. For to hendelser/forhold som kan skade miljø er det foreslått mulige avbøtende 

tiltak.  

Tiltakene er nevnt i høyre kolonne i gjennomgangen i kapittel 4. 

 

5.4 Vurdering av alternativene 

Analysen har vist at alle alternativer for ny rv. 4 har et akseptabelt risikobilde. Alle alternativer 

for ny rv. 4 gir en sikrere veg i driftsperioden enn dagens veg. Det er ikke grunn til å skille 

mellom alternativene mtp. trafikksikkerhet, men analysen har vist at det bør vurderes 

viltgjerding for å unngå alvorlige ulykker.  

Gjennom anleggsfasen har C3 noe større risiko enn de andre alternativene for hendelser i siden 

alternativet bygges parallelt med eksisterende veg, mens de lange tunnelalternativer (C4 og C5) 

gir færrest konfliktpunkter i forhold til lokalvegtrafikk i anleggsperioden.  

I forhold til miljø vil tunneler gi bedre kontroll på både diffus og akutt forurensning. Det er 

heller ikke behov for salting i tunnel.  

Ved Holmen krever alternativ A7, C4 og C5 elveomlegging. Dette kan føre til noe erosjon og 

dermed økt partikkelmengde i Vigga før nytt elveløp får stabilisert seg.  
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