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SAMMENDRAG 

Det skal utarbeides reguleringsplan for ny fire-felts rv. 4 mellom Roa og Gran grense. Formålet 

med prosjektet er økt trafikksikkerhet for alle trafikanter, og bedre framkommelighet for alle 

grupper. Miljøhensyn med tanke på jordvern er spesielt vektlagt i planleggingen. Disponering av 

overskuddsmasse innenfor planområdet er også et vesentlig moment, bl.a. for å redusere 

anleggstrafikk langs eksisterende rv. 4. 

 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planforslaget medfører endring av risiko 

for mennesker og omgivelser, og gi et grunnlag for vurdering av hvorvidt disse endringene er 

akseptable eller ikke, slik at den videre arealplanleggingen kan ta hensyn til de forhold som 

avdekkes i denne analysen. 

 

Det er i analysearbeidet identifisert totalt 22 farer/sårbarheter i planområdet som er analysert i 

forhold til dagens situasjon og planlagt tiltak. 9 av disse er tilknyttet anleggsfasen, mens 13 er 

tilknyttet driftsfasen. 

 

I anleggsfasen vil 8 av de identifiserte farene/sårbarhetene få et økt risikonivå. En 

anleggsperiode vil medføre en endring for trafikanter og omgivelser sammenlignet med dagens 

situasjon og vil alltid gi en kortvarig økning i risiko i den aktuelle perioden.  

 

Det er identifisert 4 farer/sårbarheter som får et økt risikonivå i driftsfasen. Det er identifisert 6 

farer som får redusert risikonivå og 3 som er vurdert som uendret, sammenlignet med dagens 

situasjon. Generelt vil det planlagte tiltaket medføre redusert risiko for strekningen i normal drift. 

De hendelsene som vil gi et økt risikonivå er knyttet til spesifikke punkter på strekningen der 

ulike forhold kan gi en økt risiko for enkelte identifiserte hendelser. Disse punktene må følges 

opp i det videre planarbeidet. 

 

I analyseprosessen er det identifisert tiltak som kan redusere risiko for mennesker og omgivelser 

ved gjennomføring av planforslaget. Disse er som følger og anbefales gjennomført: 

 

Anleggsfase 

 

 Komme tidlig i gang med grunnerverv slik at man unngår problemer knyttet til etablering 

av anleggsveger og videre unødvendig anleggstrafikk på eksisterende rv. 4/lokalveger.   

 Sikre god koordinering av masseforflytning slik man unngår at masser må fraktes på 

eksisterende vegsystem og til midlertidige lagre. Mangelfull koordinering vil kunne 

medføre økt behov for anleggstrafikk på eksisterende vegsystem. 

 Etablere gode avkjørsler der anleggsveger kobles til det eksisterende vegnettet. 

Rundkjøringer kan vurderes. 

 Sikre at ikke brannvesen og ambulanse blir forhindret av vegarbeid ved utrykning til og 

fra Roa i anleggsperioden. 

 Anleggsarbeidene fører til en midlertidig økning av befolkningen i kommunen. Her kan 

Lunner kommune lære av hvordan dette er håndtert av Gran kommune i forbindelse med 

byggearbeidene av ny rv. 4 mellom Gran og Jaren. Det må også sikres god dialog med 

entreprenør rundt dette på et tidlig tidspunkt (så raskt som mulig etter entreprenør er 

valgt). 

 Sikre at geofaglige anbefalinger blir fulgt i det videre planarbeidet. 

 Sikre at gjeldende retningslinjer blir fulgt i anleggsarbeidet og ved lagring av sprengstoff. 

 Utrede om og hvor teknisk infrastruktur (kabler, rørledninger, etc.) ligger i grunnen i 

planområdet og sikre at infrastrukturen i grunnen blir hensyntatt i anleggsarbeidet. 
 Det må avsettes et belte langs Vigga som ikke skal benyttes til massedeponering. Beltet 

bør være minst 6 m.  

 Sikre at masser som midlertidig deponeres i hauger ikke forårsaker avrenning til Vigga.  
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 Iverksette undersøkelser med henblikk på den mulige påvirkningen evt. masseutskifting i 

myrområdene mellom Roa og Volla kan ha på grunnvannstanden. 

 Generelt i forbindelse med større byggeprosjekter er kommunikasjon med befolkningen i 

influensområdet viktig. Med tanke på anleggsstøy må det sikres at befolkningen får god 

varsling og informasjon i forkant arbeider som medfører økt støy, både før og under 

anleggsfase. I denne forbindelse kan det tas lærdom av informasjonsarbeidet som er 

gjort i forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Minnesund-Kleverud/Labbdalen. Det 

finnes bl.a. SMS-tjenester som kan benyttes til å varsle befolkningen om sprengning. I 

tillegg kan informasjon distribueres via kommunens facebook-side, hjemmeside, og ved å 

holde åpent kontor.  

 Sikre at sårbare områder hensyntas med tanke på mulig påføring av skade fra 

anleggsvirksomhet.  
 

Driftsfase 

 

 Midtdeler bør føres så langt som mulig sørover innen parsellen. Midtdeler bør da 

etableres under, og sør for broene i nytt kryss ved Roa. Både med tanke på eventuell 

fremtidig fire-felts veg videre sørover og fare for snø i vegbane (grunnet snøbrøyting på 

broer). 

 Påse at siktforholdene ved de høye skjæringene sør for Roa ivaretas med god belysning 

og hensiktsmessig konstruksjon av ramper til to-plans kryss for å unngå stopp ved glatt 

føre. 

 Vurdere å implementere elektroniske skilt som varsler kø for nordgående trafikk sør for 

Roa. 

 For å muliggjøre at utrykningskjøretøy kan endre kjøreretning må det sikres at det 

etableres katastrofeåpninger i midtrekkverket på ny rv. 4. 

 Vurdere mulighetene for å etablere gangveg i kulvert under ny rv. 4 sør for krysset ved 

Roa. Dette vil gi en betydelig kortere gåavstand mellom Roa sentrum og området i 

sørvest. 

 Fjerne/tilpasse gamle vegstubber som blir avskåret av ny rv. 4. 

 Påse at skjæringene ved Holmen ikke innbyr til kryssing av veg ved eksisterende 

turvegtrasé. 

 Sikre at det planeres buffere og vurdere gjerder evt trerekker på punktene med høye 

skrenter nedenfor landbruksareal. 

 Etablere og videreføre rutiner for periodisk kontroll og rensk av stikkrenner og kulverter 

oppstrøms. I dette arbeidet er det viktig å sikre at også kulverter og stikkrenner i 

tilgrensende områder inkluderes, da tette renner kan endre elvene/bekkenes løp og 

gjennom dette gi negative konsekvenser i gjeldende planområde. 

 Det må vurderes om masseutskiftning i myrområdene mellom Roa og Volla kan føre til en 

heving av elvebunnen i Vigga og gi endringer som kan påvirke risikoen for flom i området 

(f. eks. ved å fjerne myrområder, kan mulig buffer/magasin for Vigga bortfalle). 

 Iverksette tellinger av vilt. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om etablering av ny Riksveg (rv) rv. 4 på 

strekningen Roa – Gren grense4 vil medføre endring i risiko for mennesker eller omgivelser, og 

finne risikoreduserende tiltak som kan behandles, slik at den videre arealplanleggingen kan ta 

hensyn til de forhold som avdekkes i denne analysen. Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller 

følgende krav til risikovurderinger: 

 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, 

jf. § 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.»    

 

1.2 Metode og gjennomføring 

ROS-analysen gjennomføres som en kvalitativ risikoanalyse med en metode som tilfredsstiller 

krav fra både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [1] og Statens vegvesen 

(SVV) [2]. Dette medfølger følgende trinn i prosessen: 

 

 Beskrivelse av analyseobjektet 

 Identifikasjon av farer og sårbare forhold 

 Analyse av uønskede hendelser, herunder vurdering av endring av sannsynlighet og 

konsekvens, og dermed risiko, som følge av planen 

 Evaluering av risiko med identifikasjon av risikoreduserende tiltak 

 Dokumentasjon 

 

Arbeidet er gjennomført fra november 2013 til januar 2014. Det er som del av arbeidet, avholdt 

ett arbeidsmøte med følgende deltakere: 

Tabell 1: Liste over deltakere på arbeidsmøtet 6. desember 2013 

Navn Fag/rolle Organisasjon 

Gudbrand Johannessen Landbrukssjef Landbrukskontoret for Hadeland 

Kari-Anne Steffensen Gorset Rådgiver, natur og miljø Lunner kommune 

Anne Grønvold Beredskapsansvarlig Lunner kommune 

Olaf Haakenstad Lensmann Politiet 

Sturla Bråten 
Leder, brannforebyggende 

avdeling 
Brannvesenet 

Tord Smestad 
Rådgiver, samordning og 

beredskap 
Fylkesmannen i Oppland 

Gudrun Marie Sørumsbrenden Drift, vegavdeling Oppland Statens vegvesen 

Anne Line Heksem Ass. planprosessleder Statens vegvesen 

Tor Christensen Oppdragsleder  Rambøll Norge AS 

Grete Kirkeberg Mørk Prosessleder, ROS-analyse Rambøll Norge AS 

Håvard Gilja 
Prosjektmedarbeider, ROS-

analyse 
Rambøll Norge AS 
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Rapporten ble sendt på høring til deltakerne på arbeidsmøte, og tilbakemeldingene er 

implementert i den endelige rapporten. 

1.3 Data  

Det er varierende data som er tilgjengelig for de ulike typer risikoer. For noen hendelser er 

kvantitative data tilgjengelige, eksempelvis for trafikkulykker og støy, mens andre er kvalitative 

slik som erfaringer med vilttråkk. Datamaterialet består av utredninger utført av Statens 

vegvesen, offentlige databaser og opparbeidet erfaring fra lignende oppdrag. Det foreligger 

generelt gode data slik at vurderinger vedrørende årsaksforhold og endring i sannsynlighet og 

konsekvens kan gjennomføres. 

1.4 Forutsetninger og avgrensninger 

ROS-analysen tar utgangspunkt i planlagt veggeometri og beskrivelse av tiltaket slik det ble 

presentert på analysemøtet 6. desember 2013, og det forutsettes at den informasjon som er gitt 

av oppdragsgiver er korrekt. Analyseobjektet er avgrenset til hendelser som kan inntreffe på eller 

tilknyttet planlagt vegstrekning.  

 

ROS-analysen fokuserer på planområdet og umiddelbart tilgrensende områder. Eventuelle 

virkninger av planen for større omkringliggende områder er derved ikke en del av analysen. 

Analysen tar heller ikke for seg det planlagte krysset på rv. 4 sør for Roa (Roa syd). Det vil 

utarbeides egen reguleringsplan for dette krysset.  

 

Temaene kulturmiljø, naturmiljø og vannmiljø er grundig håndtert i egne delutredninger i KU, og 

er derfor ikke behandlet i detalj i ROS-analysen.  

 

Sikkerheten til anleggsarbeidere er ikke behandlet i ROS-analysen. Dette vil bli håndtert som del 

av SHA arbeidet på et senere tidspunkt i prosessen.  

1.5 Forkortelser 

DSB  - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Fv - Fylkesveg 

Hb - Håndbok 

NGU - Norges geologiske undersøkelse 

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat 

ROS - Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Rv - Riksveg 

SVV - Statens vegvesen 

ÅDT - Årsdøgntrafikk 
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2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 

2.1 Dagens situasjon  

2.1.1 Generelt 

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 E 16 også regionenes viktigste tilknytning til Gardermoen. 

 

Vegen brukes av et stort antall dagpendlere i Hadelandsområdet. Dagens rv. 4 har stor trafikk, 

og den er en belastning for nærmiljøer langs vegen. Det er dårlig/ingen tilrettelegging for myke 

trafikanter. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over planområdet (kilde: SVV) 

2.1.2 Landskapsform og omgivelser 

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 8 Innsjø og silurbygdene på Østlandet, underregion 

05 Lunner/Gran. Regionen kjennetegnes med gårder, kornbygder, næringsrikt jordsmonn, og høy 

dyrkingsgrad. Spesielt for underregionen er ”kampene” det vil si spesielt markerte åser som er 

dannet av gamle vulkanrør. Planområdet er et morenelandskap, men med mindre raviner dannet 

av bekkeerosjon.  

 

Dalbunnen med elvesletter danner gulvet i landskapsrommet. Åssidene danner de vertikale 
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romavgrensingene. I dalsidene ligger et sammenhengende kulturlandskap, med gårdstun, 

randsoner og dyrket mark. Store velholdte gårdstun ligger på høyder eller flate partier i 

dalsidene. Mange kan sees fra eksisterende rv. 4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Viktige landskapselementer er det sammenhengende kulturlandskapet med store gårder, samt 

tettstedene Roa og Lunner. Tettstedet Roa ligger i dalbunnen knyttet til rv. 4, mens Lunner ligger 

på vestsiden av dalen og er knyttet til jernbanen. 

 

Åsene som avgrenser dalen er skogkledde på toppen. Elva Vigga med randsoner, Gjøvikbanen og 

eksisterende rv. 4 tegner viktige linjer i landskapet. Eksisterende rv. 4 følger dalbunnen. 

Gjøvikbanen følger terrenget i lia på vestsiden av dalen. Begge underordner seg landskapet. 

 

Figuren nedenfor er et bilde av Viggadalen som viser landskapskarakteristika i området.  

 

 

Figur 2: Bilde av Viggadalen (Kilde: SVV) 

2.1.3 Nærmiljø 

Roa er både kommunesenter og handelssenter i kommunen. Her er servicetilbud og offentlige 

tjenester som rådhus, legesenter, ungdomsskole, barnehage og Lunnerhallen. Ulike butikker 

finnes og kollektivknutepunkt med jernbanestasjon og stopp for flere regionale bussruter. Det 

ligger også en rekke boliger på Roa. Roa er gitt stor verdi.  

 

Utenfor Roa er det konsentrasjoner av boliger knyttet til Frøysli, Volla/Råstad og Kjørven/  

Myrstua. Disse områdene er gitt middels verdi. Det samme er idrettsanlegget rett nord for Roa.  

 

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



 

RV. 4 ROA – GRAN GRENSE 11 (50) 

 

 

 

 

Ramboll 

2.1.4 Grunnforhold og grunnvann 

Sør i området er det påvist delvis bløte avsetninger over sand og silt/grus. De bløte avsetningene 

består av leire og kvikkleire under torv. Mektigheten på disse bløte avsetningene varierer fra 0 til 

8 m. Midtre del av planområdet består hovedsakelig av faste morene-masser som inneholder 

sand, grus, silt og noe leire. Det er registrert en del dårlig/forvitret fjell i deler av området.  

Nordre del av planområdet består hovedsakelig av elveavsetninger og inneholder en del silt og 

noe leire. Her er det påvist kvikkleire med siltlag. 

 

Det er høy grunnvannstand i området. 

2.1.5 Elver og bekker 

Elven Vigga følger Viggadalen langs dagens rv. 4. Elven har et nedbørsfelt på 176 km2. Som følge 

av tekniske inngrep i og langs Vigga, avrenning fra jordbruksarealer og utslipp fra avløpsanlegg, 

er Viggas verdi som leveplass for planter og dyr i dag sterkt redusert. Det har likevel bedret seg i 

de senere år. I konsekvensutredning om naturmiljø som ble gjennomført i forbindelse med 

kommuneplan, ble Vigga vurdert å ha liten til middels verdi. Høyest verdi ble elven gitt ved 

Holmen hvor det er gode bunnforhold for ørret.  

 

Flere mindre bekker krysser også dagens rv. 4 i kulverter og stikkrenner. De største av disse er 

Kalvsjøbekken og Hyttbekken.  

2.1.6 Dagens vegstandard  

Dagens veg er to-felts veg uten midtdeler. Vegbredde er 7-9 m og standarden er varierende. 

Vegen preges av dårlig kurvatur, dårlige siktforhold, avkjørsler, nærføring til boliger og annen 

bebyggelse. Tilbud for gående og syklende mangler og vegen brukes både for fjerntrafikk og for 

lokal trafikk. 

 

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 m. Resten av parsellen har 70 km/t 

bortsett fra en ca. 800 m lang strekning forbi Volla som har 50 km/t. Vegskulder er 0,5 m.  

  

 

Figur 3: Bildet illustrerer vegstandard på dagens rv. 4.   
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2.1.7 Vilttrekk  

I følge rapporten «Viltet i Lunner» [3], finnes det både elg og rådyr innenfor influensområdet, 

men mangelen på store og sammenhengende skogsområder i Viggadalen gjør at det er relativt 

lite hjortevilt nær dagens rv. 4. Viltkartet viser to trekkruter for rådyr og elg i området som 

krysser Viggadalen og rv. 4. Den ene ruta går rett nord for idrettsbanen. Dette trekket krysser 

også rv. 35 og jernbanen rett vest for Roa. Det andre krysser rv. 4 langs grensen mot Gran. 

 

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

dette går fram på figur 4-15. Det ligger i det nordvestlige hjørnet av kommunen og grenser til 

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

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

elgtettheten høy. 

 

For rådyr i Lunner er det kulturlandskapet i nordre del av bygda som er mest attraktivt både 

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

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

Viggadalen.  

 

Ifølge konsekvensutredningen som ble utført i forbindelse med kommuneplan, er det særlig i 

brunsttida, når dyra er i stor aktivitet, og vinterstid, når rådyrtettheten er relativt høy i området, 

fare for påkjørsler av rådyr både på vegene og jernbanen.  

 

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

elg i vestlig del av kommunene like ved kommunegrensa. 

  



 

RV. 4 ROA – GRAN GRENSE 13 (50) 

 

 

 

 

Ramboll 

2.1.8 ÅDT 

Tabellene nedenfor viser ÅDT for noen sentrale snitt på eksisterende rv. 4 mellom Roa og Gran 

grense for 2012 og beregnet ÅDT for eksisterende vegnett for 2036.1 2   

Tabell 2: ÅDT 2012 fra noen sentrale snitt i planområdet  

Sted ÅDT Andel tungtransport 

Rv. 4 sør for rundkjøringa på Roa  9189 12 % 

Rv. 4, rundkjøringen ved Roa til fv. 17 7858 10 % 

Rv. 4, mellom fv. 17 og Flågenvegen  9031 10 % 

Rv. 4, Flågenvegen - Gran grense  8942 10 % 

E 16 rett vest for rundkjøringa på Roa 6 433 11 % 

Hadelandsvegen forbi Lunner rådhuset  3 330 8 % 

Oppdalslinna (fv. 14)  500 8 % 

Flågenvegen 500 8 % 

Fv. 17 1679 10 % 

 

Fordelt på ukedag er det en markert topp i trafikken på fredag fra Oslo, mens en ikke har et like 

tydelig bilde for sørgående trafikk. Her utmerker lørdag seg som den dagen med minst trafikk.  

Tabell 3: ÅDT 2036 fra noe sentrale snitt i planområdet – eksisterende vegnett.  

Sted ÅDT Andel tungtransport 

Rv. 4 sør for rundkjøringa på Roa  11 670 12 % 

Rv. 4, rundkjøringen ved Roa til fv. 17 9980 10 % 

Rv. 4, mellom fv. 17 og Flågenvegen  11 470 10 % 

Rv. 4, Flågenvegen - Gran grense  11 356 10 % 

E 16 rett vest for rundkjøringa på Roa 8170 11 % 

Hadelandsvegen forbi rådhuset  4229 8 % 

Oppdalslinna (fv. 14)  635 8 % 

Flågenvegen 635 8 % 

Fv. 17 2132 10 % 

 

 

2.1.9 Ulykkestall  

Rv. 4 i Oppland er en ulykkesbelastet veg. I perioden 2000–2009 skjedde det totalt 295 

trafikkulykker med personskade på hele rv. 4 gjennom 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 ulykkestype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker), 

kryssulykker og ulykker knyttet til påkjøring bakfra. 

 

I samme periode var det 23 trafikkulykker med personskade på den strekningen av rv. 4 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, 

kryss- 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 noenlunde jevnt over strekningen. 

  

                                                
1
 Dette alternativet er omtalt som «0-alternativet» i kommuneplan.   

2
 20 år etter planlagt åpning av nytt vegnett.  
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2.2 Det planlagt tiltaket  

2.2.1 Generelt  

Hovedendringen omfatter ny fire-felts motorveg på totalt ca. 4,5 km, der eksisterende veg 

beholdes som lokalveg og med nytt tilbud for myke trafikanter langs denne. I sør starter planlagt 

tiltak nord for de høye skjæringene hvor Oppdalslinna (fv) kysser dagens rv. 4.3 I nord ender 

planområdet ved grensen for parsellen Gran – Jaren der vegen skal koples til veganlegget som er 

under bygging der. Det er ikke planlagt tunneler. I figurene nedenfor vises illustrasjoner av ny 

rv.4 på stekningen, samt oversiktskart over planlagt trasé.  

 

 

Figur 4: Illustrasjon av planlagt rv. 4 Roa – Gran grense 

                                                
3 Overgangen til to-felts veg er planlagt med hensyn til mulig fremtidig etablering 

av fire-felts veg i sør.  
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Figur 5: Oversiktskart over planlagt trasé for strekningen (kommunedelplan; Kilde: SVV).  

 

I tilknytning til vegen skal det bygges et nytt toplans kryss ved Roa, samt flere mindre bruer. 

Den eksisterende rundkjøringen i Roa flyttes 20 m mot vest og utvides/heves noe. Det er 

planlagt å etablere ny gang- og sykkelveg fra Roa til Flågenvegen.  

 

Etter planen vil det anlegges nye adkomstveger for flere av boligene og jordbruksarealet øst 

vegen, samt ny lokalveg gjennom boligområdet som ligger like øst for rundkjøringen i Roa. Disse 

vegene vil bli påkoblet eksisterende vegsystem på ulike punkter. 
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Ca 500m av dagens rv. 4 sør for rundkjøringen ved Roa skal fjernes slik at området kan tas i 

bruk til byggeområder mv i tråd med kommunedelplan. Slik bruk kan omfatte bensinstasjon, 

vegservice og kollektivterminal med pendlerparkering, forretninger og annen næringsvirksomhet. 

2.2.2 Vegstandard 

Planlagt veg utformes iht vegnormalene; Statens vegvesens håndbok 017 / 2013, 

dimensjoneringsklasse H8. Dette innebærer 4-felts veg med midtdeler og planskilte kryss, med 

total vegbredde på 20 m med tillegg av rekkverksrom der dette er aktuelt. Selve kjørefeltene vil 

ha en bredde på 2 x 3,5 m i hver retning. Det skal bygges fysisk midtdeler på minimum bredde 2 

m med midtrekkverk. Planlagt fartsgrense er 100 km/t. 

 

Ny rv. 4 skal være fri for avkjørsler. 

2.2.3 ÅDT nytt vegnett   

Figuren nedenfor viser beregnet ÅDT og prosentandel for tungtransport for noen sentrale snitt i 

planlagte nye vegnettet.  

 

 

Figur 6: ÅDT 2036 fra sentrale snitt i planområdet – planlagt nytt vegnett. 

Dagens rv. 4 som skal benyttes som lokalveg vil få en markant nedgang i ÅDT. 
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2.2.4 Toplanskryss ved Roa nord 

I figuren nedenfor vises planlagt to-plans kryss ved Roa nord. Trafikk fra Roa sentrum inkl. E 16 

blir ført inn via ny veg med bro på vestsiden. Det bygges inn/utkjøringsramper med 5 % stigning 

i begge retninger. Kryssløsningen over ny rv. 4 er planlagt som en oval rundkjøring. 

Rundkjøringen vil bli lagt over to broer. 

 

Den eksisterende rundkjøringen i Roa flyttes ca. 20 m mot vest og utvides noe.  

 

 

 

Figur 7: Planlagt to-plans kryss og rundkjøring ved Roa.4  

2.2.5 Konstruksjoner 

Foruten bruene som anlegges i forbindelse med rundkjøringen i det nye krysset, etableres to 

bruer over rv. 4: for lokalveg like nord for krysset (ved Sandstad) og for lokalveg ved Volla. 

Broene vil være 6,5 m brede og er derved dimensjonert for landbrukskjøretøy. 

 

Trasé for Flågenvegen beholdes som i dag og ny rv. 4 er planlagt etablert med bru over denne.  

Kryssing av eksisterende veg vil være Holmen, ca. 200 m lenger nord enn i kommunedelplan. 

Eksisterende rv. 4 føres under bru, enten med dagens veglinje, eller med mindre omlegging. 

Kryssingen av Vigga går over bru like nord for brua over dagens rv. 4. Figuren under viser 

kryssingene. 

 

                                                
4 For å spare landbruksjord vil rampene ligge noe tettere inntil rv. 4 enn det som er vist i figuren.    
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Figur 8: Planlagt kryssing av dagens rv. 4, og Vigga, ved Holmen 

2.2.6 Støy 

Det er gjennomført støyberegninger for både dagens rv. 4 og planlagt utbygging. Støytiltak iht. 

gjeldende retningslinjer skal innarbeides i planen. 

 

2.2.7 Endringer for dagens rv. 4  

Traséen for dagens rv. 4 forblir i dagens situasjon. Tillatt hastighet på strekningen vil nedjusteres 

fra 70 km/t til 60 km/t for hele strekningen. Eksisterende ÅDT på vegen er 7800 – 9000, men 

beregninger tilsier at ÅDT ved etablering av ny rv. 4 vil reduseres til mellom 3000 og 4000 

kjt/døgn. 

 

Etter planen vil det også etableres gang og sykkelveg fra Roa fram til Flågenvegen. Tiltak fra 

Flågenvegen og videre nordover mot Gran grense ses i sammenheng med aktuelle tiltak for 

parsellen Gran grense – Jaren, der tiltak er under vurdering, ett alternativ kan være å redusere 

kjørefeltenes bredde for å gi bredere skuldre med plass til fotgjengere og syklister. 

 

Dagens rv. 4 vil benyttes som omkjøringsveg ved stenging av ny rv. 4. 

 

2.2.8 Om Anleggsfasen 

Anleggsfasen vil ha en varighet på 2 – 3 år. Mulig riggområde kan bl.a. være sørøst for 

rundkjøringen i Roa, ved nåværende fotballbane. Trafikken vil gå som i dagens situasjon på 

eksisterende rv. 4. Det vil trolig bli etablert egen anleggsveg lags planlagt trasé for ny veg.  

Dette gir et lavt nivå av konflikt mellom anleggstrafikk og øvrig trafikk. Noe av anleggstrafikken 

vil likevel måtte benytte eksisterende rv. 4, bl. a. i forbindelse med frakt av overskuddsmasser 

og tilførsel av varer / materialer. Overskuddsmassene er bl.a. tenkt plassert på dyrket jord i det 

bløte området rett nord for Roa mellom dagens rv. 4 og Vigga, samt i 3 stk innregulerte 

deponi.langs østsiden av ny veg (ved Roa, Volla og Flågenvegen). Konstruksjonene som skal 

etableres på strekningen, er i hovedsak i plasstøpt betong. 

 

Noen av sprengningsområdene er lokalisert nært dagens rv. 4. Vegen vil derfor bli stengt under 

sprengning.  
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Dagens rundkjøring blir bygget om etter at ny rv. 4 er ferdig. Det etableres mindre lokale 

omkjøringer der det er nødvendig.  

 

Øvrige detaljer om anleggsfasen er ikke utarbeidet p.t.  
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3. IDENTIFIKASJON AV FARER/SÅRBARHETER 

Følgende farer/sårbarheter er identifisert som del av arbeidet: 

 

Tabell 4: Liste med identifiserte farer/sårbarheter i anleggsfase 

# Farer/sårbarheter 

1 Trafikkulykker  

2 Sprengningsulykke  

3 Sprengstofftyveri 

4 Akuttutslipp/partikkelutslipp i anleggsfase 

5 Støy  

6 Skade på teknisk infrastruktur i grunnen 

7 Endringer i grunnvannstanden 

8 Grunnbrudd/skred i anleggsfase 

9 Skade på rødlistearter/verneområder 

 

Tabell 5: Liste med identifiserte farer/sårbarheter i driftsfasefase 

# Farer/sårbarheter 

1 Brann i kjøretøy 

2 Trafikkulykker generelt på strekningen 

3 Utforkjøring, inkludert ved bro over Vigga 

4 Påkjørsel bakfra ved overgangen til fire-felts veg ved Roa 

5 Møteulykke ved overgangen til to-felts veg ved Roa 

6 Påkjørsel av myke trafikanter 

7 Påkjørsel av vilt 

8 Ulykke med farlig gods 

9 Utforkjøring med landbrukskjøretøy 

10 Forurensning 

11 Ekstrem nedbør og flom 

12 Grunnbrudd/skred 

13 Støy  
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4. ANALYSE AV RISIKO I ANLEGGSFASE 

4.1 Trafikkulykker i anleggsfase   

Grunnlagsinformasjon 

Egen veg for anleggstrafikk blir etablert. Det vil være flere påkoblingspunkter til anleggsvegen fra 

eksisterende rv. 4. Øvrig trafikk, bl.a. noe av anleggstrafikken knyttet til deponering av masser, 

vil gå på eksisterende rv. 4. 

 

Det antas at veganlegget, inkludert planlagte deponier i umiddelbar nærhet av ny veg, vil få et 

masseoverskudd i størrelsesorden 50-100 000 m3. Det arbeides p.t. med løsninger for 

deponering. Reguleringsplanprosessen vil gi endelig svar på dette, men det må påregnes noe 

uttransport av overskuddsmasser langs eksisterende veg. 

 

Årsaker 

Det vil være samtidighet mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk på dagens rv. 4. Årsaker til 

trafikkulykker i anleggsfase kan være økt trafikk ut fra sideveger/anleggsveger, glatt vegbane 

pga. søl fra anleggstrafikk, etc.  

 

Sannsynlighet 

Noe anleggstrafikk vil gå på eksisterende rv. 4 i anleggsperioden. Dette vil gi en liten økning i 

trafikkmengde, ift at denne er stor i dag. 

 

Det antas at trafikkmønsteret for fotgjengere og syklister under anleggsperioden vil forbli det 

samme som i dagens situasjon, da det høye trafikknivået gjør det lite aktuelt å gå/sykle langs 

vegen. Det vurderes at sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter ikke økes som følge av 

anleggsarbeidet, gitt at ingen vesentlige endringer iverksettes som medfører at fotgjengere blir 

utsatt for fare.  

 

For bilister vil det bli enkelte mindre omkjøringer i forbindelse med endringer knyttet til 

rundkjøringen i Roa, mens det ellers hovedsakelig blir et uendret trafikkbilde på store deler av 

strekningen. Det vurderes at sannsynligheten for trafikkulykker ikke øker betraktelig som følge 

av anleggsarbeidet, men det kan være at enkelte områder blir mer uoversiktlig eller at nedsatte 

fartsgrenser/omkjøringer kan medføre endring i kjøremønster.  

 

Påkoblingspunktet til anleggsveg ved Volla kan utgjøre en fare. Punktet er lokalisert over et 

høybrekk og det er dårlig sikt fra sør. Dette gir økt sannsynlighet for en ulykke ved dette 

punktet. 

 

Konsekvens 

Konsekvensen av trafikkulykker og påkjørsel av myke trafikanter endres i utgangspunktet ikke 

som følge av planforslaget. En ulykke vil gi like konsekvenser om den inntreffer i dag eller i 

anleggsperioden. Dersom utrykningskjøretøy blir forhindret som følge av arbeidet ved 

rundkjøringen i Roa, vil dette kunne medføre større konsekvenser for bilister/myke trafikanter 

hvis en ulykke skulle inntreffe langs rv. 4, da nødhjelp kan bli forsinket. Spesielt er dette aktuelt 

ved brann i kjøretøy som følge av trafikkulykke, da personer kan bli sittende fastklemt i kjøretøy. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

På grunn etableringen av egne veger under anleggsarbeidet er det bare et mindre område som 

vil endres sammenlignet med dagens situasjon. Trafikkbildet vil i hovedsak være likt dagens 

situasjon, men responstiden for utrykningskjøretøy kan bli påvirket negativt av anleggsarbeidet. 

Samlet sett vurderes risiko som noe økt i anleggsperioden som følge av noe mer uoversiktlig 

trafikkbilde i enkelte områder og en potensiell forverret situasjon for utrykningsetatene.  
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4.2 Sprengningsulykke i anleggsfase 

Grunnlagsinformasjon 

Som en del av anleggsarbeidet skal det sprenges i området. Dagens rv. 4 stenges under 

sprengning.  

 

Årsaker 

Menneskelig feil eller feil på utstyr er vanlige årsaker til hendelsen. 

 

Sannsynlighet 

Det er ikke kjent hvor mye som skal sprenges, men sannsynligheten for sprengningsulykker er 

generelt svært lav. Likevel inntreffer ulykker med jevne mellomrom. Som følge av dette vurderes 

sannsynligheten som økt sammenlignet med dagens situasjon, da det ikke sprenges i området i 

dag.  

 

Konsekvens 

Steinsprang som følge av hendelsen kan skade både mennesker, dyr og materiell. Det finnes 

eksempler fra nyere tid hvor store steiner på flere kilo blir kastet flere hundre meter fra området. 

Konsekvensene kan være svært alvorlige ved slike hendelser.   

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Sannsynlighet for hendelsen vurderes som svært lav, i og med at det foreligger strenge krav til 

prosedyrer og sikring. Sammenlignet med dagens situasjon, vil aktiviteten medføre en viss risiko. 

Samlet risiko vurderes som økt sammenlignet med dagens situasjon.  

4.3 Sprengstofftyveri 

Grunnlagsinformasjon 

Det kan bli lagret sprengstoff i området. 

 

Årsaker  

Årsak til hendelsen kan være at lagret sprengstoff ikke er tilstrekkelig sikret for uvedkommende. 

 

Sannsynlighet 

Det er etablert strenge regler for oppbevaring av eksplosiver (se eksplosivforskriften). Det finnes 

likevel flere eksempler fra de senere år hvor sprengstoff har blitt stjålet fra anleggsområder. I 

følge DSB, finnes det p.t. ikke noen eksakt oversikt over hyppighet og mengde stjålet sprengstoff 

ved ikke-militære områder. Erfaring tilsier likevel at hendelsen inntreffer flere ganger årlig i 

Norge. 

 

Konsekvens 

Den mest alvorlige konsekvensen av sprengstofftyveri er at eksplosiver kan havne i kriminelle 

miljøer, og videre kan brukes til å begå kriminelle handlinger, terror, etc.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Da det ikke lagres sprengstoff i området i dag, medfører planen en økt risiko for hendelsen 

sammenlignet med dagens situasjon. Fare for sprengstofftyveri gjelder alle anleggsområder der 

må sprenges. Det forventes ingen risikoøkende forhold ved dette spesifikke anleggsområdet, 

men det er viktig å sikre at gjeldende regler og retningslinjer blir fulgt.  
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4.4 Akuttutslipp/partikkelutslipp i anleggsfase 

Grunnlagsinformasjon 

Vigga ligger nært anleggsområdet, og flere mindre sidebekker krysser planlagt rv. 4. Det er 5 

drikkevannskilder i området, 3 av disse er lokalisert i planlagt trasé og vil dermed bli destruerte.   

Grunnvannsstanden er høy i området.  

Årsaker 

Typiske årsaker til skade kan være akuttutslipp fra maskiner (hydraulikkolje, diesel) til grunn 

eller vassdrag, etc. Partikkelutslipp forårsakes av mye nedbør over lang tid, og utgraving av 

masser. Som en del av arbeidet er det planlagt å etablere et massedeponi sør for Løkenmyren 

idrettsplass mellom Vigga og dagens rv. 4.   

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for akuttutslipp vurderes som økt sammenlignet med dagens situasjon, da det 

ikke bygges i området i dag. Det vil være økt sannsynlighet for utslipp i Vigga når vegen skal 

bygges over eller i tilknytning til elve-/bekkekrysningene.  

 

Erfaringer tilsier at det er svært vanskelig å forhindre partikkelutslipp ved lange nedbørsperioder. 

 

Konsekvens 

Mengden og type utslipp vil påvirke hvor alvorlige konsekvensene blir. I Vigga er vannkvaliteten 

per i dag dårlig, og et mindre akuttutslipp vil ikke nødvendigvis føre til forringelse av 

vannkvaliteten.  

 

I perioder og det er påvist mye partikkeltransport i Vigga og det jobbes kontinuerlig med å 

forbedre vannkvaliteten. En bør derfor søke å unngå ytterligere partikkelutslipp og andre utslipp. 

Partikkelutslipp vil kunne forringe gyteforholdene for ørreten i Vigga. Fiskeundersøkelser har vist 

at det er dårlig rekruttering av ørret i denne delen av Vigga, kanskje pga. tilslamming av aktuelle 

gyteplasser. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

I en anleggsfase hvor det bygges massedeponi og utføres arbeid med maskiner nært Vigga, vil 

det være økt sannsynlighet for utslipp sammenlignet med dagens situasjon. Konsekvensene 

trenger ikke bli alvorlige, men det er sannsynlig at partikkelutslipp vil kunne forringe 

gyteforholdene for ørret. Samlet risiko vurderes som økt sammenlignet med dagens situasjon.   
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4.5 Støy i anleggsfase 

Grunnlag 

Ved Frøystad er det tilbud for psykisk utviklingshemmede, og det skal bygges 15 nye boliger ved 

det mulige riggområdet ved Roa. Her er det også idrettsanlegg, voksenopplæring, bibliotek, 

tilrettelagte tjenester, frivillighetssentral m.m. Noe bebyggelse ligger tett inntil anleggsområdet, 

men det meste av denne vil bli innløst.  

 

Årsaker 

Støy er spesielt relevant knyttet til pigging av fjell og sprenging.   

 

Sannsynlighet 

Da mye av bebyggelsen i området rundt ny rv. 4 vil bli innløst, antas ikke støy fra 

anleggsmaskiner å utgjøre vesentlige problemer. Derimot kan sprenging og pigging bli aktuelt i 

områder som ligger nært bebyggelse. Disse arbeidene gir økt sannsynlighet for støyforurensning.    

 

I anleggsfasen vil det være åpent kontor på rådhuset i Gran en gang i måneden der befolkningen 

kan møte for å få informasjon.  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av støybelastning kan være stress eller ubehag. Støy kan også få negative 

konsekvenser for dyrelivet i planområdet.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Da det ikke utføres anleggsarbeid i området i dag, medfører arbeidene økt risiko for 

støyforurensning. 

4.6 Skade på teknisk infrastruktur i grunnen 

Grunnlag 

Mange steder i Norge er det etablert mye infrastruktur i grunnen i form av kabler (strøm, tele, 

bredbånd, etc.) og ledninger for vann og avløp.  

 

Årsaker 

Årsak til skade på teknisk infrastruktur vil ofte være hendelser knyttet til gravearbeider. 

Infrastrukturen kan bli påført skade om kartlegging i forkant av gravearbeidene har vært 

mangelfull eller ved menneskelig feil (uhell, prosedyrebrudd, etc.)  

 

Sannsynlighet 

Teknisk infrastruktur i grunnen i planområdet er ikke kartlagt p.t. Sannsynligheten for hendelsen 

påvirkes av hvor mye infrastruktur det finnes i grunnen og hvordan denne ligger i forhold til hvor 

gravearbeidene foregår. 

  

Konsekvens 

Konsekvensen av skade på teknisk infrastruktur varierer med typen infrastruktur og hvor 

omfattende skaden er. I verste fall kan brudd på teknisk infrastruktur (kritisk infrastruktur) 

påvirke samfunnsviktige funksjoners (sykehus, politi, etc.) evne til å opprettholde driften. Det er 

ikke mistanke om denne typen infrastruktur i grunnen i planområdet, men det er mulig det at 

kan ligge annen infrastruktur som kan gi betydelige konsekvenser (brudd på 

vannforsyning/strømforsyning for boliger i området etc.). 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Da det ikke er anleggsaktivitet i planområdet i dag, vurderes risikoen for hendelsen som økt.   
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4.7 Endringer i grunnvannstanden 

Grunnlag 

Grunnvannstanden er høy i området og det skal utføres masseutskifting til det bløte området 

mellom Vigga og dagens rv. 4 nord for Roa.  

 

Årsaker 

I det aktuelle området kan de planlagte masseutskiftingene bli årsak til endringer i 

grunnvannstanden. 

 

Sannsynlighet 

Ifølge foreløpige geoteknisk undersøkelser regnes som sannsynlig at masseutskifting kan føre til 

midlertidige endringer i grunnvannstanden.  

 

Konsekvens 
Masseutskifting i skal etter planen foretas i et område med høy grunnvannstand. Under utførelse 

av masseutskiftningen kan gravearbeidene føre til en midlertidig drenering, som videre kan 

påvirke nærliggende omgivelser. Foreløpig vurdering tilsier at grunnvannstanden vil justeres til 

opprinnelig nivå ved ferdigstillelse av anlegget. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Samlet vurderes risikoen for hendelsen i anleggsfase som økt, sammenlignet med dagens 

situasjon. 

4.8 Grunnbrudd/skred i anleggsfase 

Grunnlag 

Sør i området er det påvist delvis bløte avsetninger over sand og silt/grus. De bløte avsetningene 

består av leire og kvikkleire under torv. Mektigheten på disse bløte avsetningene varierer fra 0 til 

8 m. Midtre del av planområdet består hovedsakelig av faste morenemasser som inneholder 

sand, grus, silt og noe leire. Det er registrert en del dårlig/forvitret fjell i deler av området. 

Nordre del av planområdet består hovedsakelig av elveavsetninger og inneholder en del silt og 

noe leire. Her er det påvist kvikkleire med siltlag. 

 

Årsaker 

Anleggsarbeid kan medføre at de identifiserte bløte massene i området kan bli mer ustabile. 

Dette gjelder spesielt om det inntreffer perioder med store nedbørsmengder mens 

anleggsarbeidet pågår. 

 

Sannsynlighet 

Ifølge foreløpige geotekniske undersøkelser, er det klart at grunnbrudd/skred kan oppstå i 

området. 

 

Konsekvens 

Konsekvensen av grunnbrudd varierer med størrelse, tidspunkt og sted. Dersom bebyggelse eller 

trafikken på dagens rv. 4 blir rammet, kan følgene være fatale. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 
I en anleggsfase er det sannsynligheten for grunnbrudd/skred som endres, sammenlignet med 

dagens situasjon. De bløte områdene er kjent for tiltakseier, og det antas at tiltak vil bli iverksatt 

for å sikre at anleggsarbeidet ikke utløser ras. Likevel vurderes risiko samlet sett som økt 

sammenlignet med dagens situasjon, da uforutsette hendelser kan oppstå i anleggsfasen eller at 

løsningene som prosjekteres ikke er hensiktsmessige eller ikke at arbeid ikke utføres i henhold til 

prosjektering. 
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4.9 Skade på rødlistearter/verneområder 

Samlet vurdering  

Grunnundersøkelsene og undersøkelsene knyttet til rødlistearter/verneområder er p.t. på et tidlig 

stadium, og det er for tidlig å kunne si noe om hvilke skader som evt. kan bli påført i 

anleggsperioden. Det gjøres derfor kun en kort samlet vurdering av hendelsen her.  

 

Hendelsen er spesielt aktuell for Sumpskogen sør for felleskjøpet i Volla, beiteskogen øst for rv. 

4, gråor-heggeskog langs Vigga vest for rv. 4, og sandsvale kolonien i grustaket. Mulig 

skadepåføring må hensyntas i den videre planleggingen.  
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5. EVALUERING AV RISIKO I ANLEGGSFASE 

5.1 Evaluering av risiko i anleggsfase 

I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivå for de identifiserte 

farene/sårbarhetene i anleggsfasen. 

 

Tabell 6: Liste over identifiserte farer i anleggsfasen med endring i risikonivå sammenlignet med dagens 

situasjon 

# Identifiserte farer/sårbarheter 

Endring i risiko 

sammenlignet med 

dagens situasjon 

1 Trafikkulykker i anleggsfase Økt risiko 

2 Sprengningsulykke i anleggsfase Økt risiko 

3 Sprengstofftyveri Økt risiko 

4 Akuttutslipp/partikkelutslipp i anleggsfase Økt risiko 

5 Støy i anleggsfase Økt risiko 

6 Skade på teknisk infrastruktur i grunnen Økt risiko 

7 Endringer i grunnvannsstanden    Økt risiko 

8 Grunnbrudd/skred i anleggsfase Økt risiko 

9 Skade på rødlistearter/verneområder - 

 

Som tabellen ovenfor viser, er det identifisert ni (9) farer. Åtte (8) av disse vurderes å få økt 

risikonivå, sammenlignet med dagens situasjon. Hendelsen «skade på rødlistearter/ 

verneområder» må utredes nærmere før risikonivå kan vurderes.   

 

En anleggsperiode vil medføre en endring for trafikanter og omgivelser sammenlignet med 

dagens situasjon og vil alltid gi en kortvarig økning i risiko i den aktuelle perioden.  

5.2 Risikoreduserende tiltak i anleggsfase 

I tabellen nedenfor er det listet opp aktuelle tiltak som kan redusere risiko og som anbefales 

implementert i det videre planarbeidet. Tiltakene er listet i prioritert rekkefølge. 

 

Tabell 7: Liste av anbefalte tiltak som er identifisert i analysearbeidet for anleggsfasen 

# Formål/hensikt Beskrivelse av tiltak 

1, 2, 3 Forebygge trafikkulykker i 

anleggsperioden 

 Komme tidlig i gang med grunnerverv slik at man 

unngår problemer knyttet til etablering av 

anleggsveger og videre unødvendig anleggstrafikk på 

eksisterende rv. 4/lokalveger.   

 Sikre god koordinering av masseforflytning slik man 

unngår at masser må fraktes på eksisterende 

vegsystem og til midlertidige lagre. Mangelfull 

koordinering vil kunne medføre økt behov for 
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# Formål/hensikt Beskrivelse av tiltak 

anleggstrafikk på eksisterende vegsystem.   

 Etablere gode avkjørsler der anleggsveger tilkobles 

det eksisterende vegnettet. Rundkjøringer kan 

vurderes.  

4, 5 Sikre god beredskap i 

tilfelle ulykker 

 Sikre at brannvesen og ambulanse ikke blir forhindret 

av vegarbeid ved utrykning til og fra Roa i 

anleggsperioden.  

 Anleggsarbeidene fører til en midlertidig økning av 

befolkningen i kommunen. Her kan Lunner kommune 

lære av hvordan dette er håndtert av Gran kommune 

i forbindelse med byggearbeidene av ny rv. 4 mellom 

Gran og Jaren. Det må også sikres god dialog med 

entreprenør rundt dette på et tidlig tidspunkt (så 

raskt som mulig etter entreprenør er valgt).  

6 Forebygge mot 

skred/grunnbrudd i 

anleggsfase 

 Sikre at geofaglige anbefalinger blir fulgt i det videre 
planarbeidet. 

7 Forebygge 

sprengningsulykker og 

sprengstofftyveri  

 Sikre at gjeldende retningslinjer blir fulgt i 

anleggsarbeidet og ved lagring av sprengstoff.  

8 Forebygge mot skade på 

teknisk infrastruktur i 

grunnen 

 Utrede om og hvor teknisk infrastruktur (kabler, 

rørledninger, etc.) ligger i grunnen i planområdet og 

sikre at infrastrukturen i grunnen blir hensyntatt i 

anleggsarbeidet.    

9, 10, 

11 

Forebygge mot 

forurensning av grunnvann 

og Vigga 

 Det må avsettes et belte langs Vigga som ikke skal 

benyttes til massedeponering. Beltet må være minst 

6 m.  

 Sikre at masser som midlertidig deponeres beskyttes 

for å hindre avrenning til Vigga.  

 Iverksette undersøkelser med henblikk på den mulige 

påvirkningen evt. masseutskifting i myrområdene 

mellom Roa og Volla kan ha på grunnvannstanden.     

12 Redusere konsekvenser 

knyttet til støy 
 Generelt i forbindelse med større byggeprosjekter er 

kommunikasjon med befolkningen i influensområdet 

viktig. Med tanke på støy, må det sikres at 

befolkningen får god varsel og informasjon i forkant 

arbeider som medfører økt støy, både før og under 

anleggsfase. I denne forbindelse, kan det tas lærdom 

av informasjonsarbeidet som er gjort i forbindelse 

med utbyggingen av E6 mellom Minnesund-

Kleverud/Labbdalen. Det finnes bl.a. SMS-tjenester 

som kan benyttes til å varsle befolkningen om 

sprengning. I tillegg kan informasjon distribueres via 

kommunens facebook-side, hjemmeside, og ved å 

holde åpent kontor.5   

13 Forebygge skade på 

rødlistearter / 

verneområder 

 Sikre at sårbare områder hensyntas med tanke på 

mulig påføring av skade fra anleggsvirksomhet. 

 

                                                
5
 Det er planer om å holde åpent kontor på rådhuset i Lunner en gang i måneden 

under byggingen.  
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5.3 Behov for hensynssoner 

På bakgrunn av det identifiserte risikobildet p.t., er det ikke behov for å innføre hensynssoner 

som del av planarbeidet, annet enn for høyspentlinjer som skal beholdes. Det forutsettes at det 

videre planarbeidet fokuserer på områder med høy verdi slik at inngrepene blir minst mulig og at 

unødvendig skade påføres. 

 

Eksisterende hensynssoner knyttet til høyspentlinjer videreføres, og etableres ved evt. 

omlegginger av linjene. 
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6. ANALYSE AV RISIKO I DRIFTSFASE 

6.1 Brann i kjøretøy 

Grunnlagsinformasjon 

Det er ikke planlagt tunneler på ny trasé. Det er ingen tunneler langs dagens trasé. Om lag 10 

min responstid for brannvesen og 5 minutter for ambulanse (for ambulanse er responstiden gitt 

at det er enheter på stasjonen). 

 

Årsaker 

Brann i kjøretøy kan forårsakes av trafikkulykker, elektrisk/hydrauliske/mekaniske feil på 

kjøretøyene, overoppheting, etc. 

 

Sannsynlighet 

Det er ingen egenskaper ved vegstrekningen som tilsier at kjøretøy har høy sannsynlighet for 

overoppheting, verken ved dagens regulering eller ved planlagt tiltak. Elektriske feil i kjøretøyene 

eller andre mekaniske feil forekommer, men i svært liten grad. Brann som følge av ulykker kan 

forekomme, men sannsynligheten vurderes som svært lav. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av brann avhenger av situasjonen. Ved feil i elektriske systemer eller overoppheting 

vurderes konsekvensen for liv og helse som lav. Dette fordi det antas at forulykkede kommer seg 

ut av bilen før brannen medfører personskade. Konsekvens av brann som følge av trafikkulykke 

kan være svært alvorlig hvis forulykkede sitter fastklemt i kjøretøy. Spesielt gjelder dette ved 

møteulykker. 

 

Ved fastklemte personer i brennende kjøretøy er det nødvendig at brannvesen kommer raskt til 

ulykkesstedet. Midtdelere uten mulighet for krysning mellom kjøreretningene kan forverre 

situasjonen for brannvesen og ambulanse i forhold til fremkommelighet, selv om brannvesen kan 

trekke slanger og annet utstyr over eller gjennom midtdelere. Konsekvensen ved brann i kjøretøy 

har derfor et større potensial enn ved dagens situasjon. På dagens rv. 4 vil det derimot være mer 

sannsynlig at personer sitter fastklemt ved brann i kjøretøyet på grunn av møteulykker. Samlet 

sett vurderes konsekvensen som uendret sammenlignet med dagens situasjon.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Risikoen for hendelsen vurderes som lav og redusert sammenlignet med dagens situasjon. 

Reduksjonen begrunnes med den reduserte sannsynligheten for møteulykker.  

6.2 Trafikkulykker generelt på strekningen 

Grunnlagsinformasjon 

Om lag 10 min responstid for brannvesen og 5 minutter for ambulanse (for ambulanse er 

responstiden gitt at det er enheter på stasjonen).  

 

Årsaker 

Kjøretøy kan komme over i feil kjørefelt og dermed frontkollidere med møtende kjøretøy. 

Kjøretøy kan kollidere ifm. feltskifteulykke på ny veg, kollidere i kryss/rundkjøringer, eller kjøre 

på andre kjøretøy bakfra. 

 

Sannsynlighet 

Siktforholdene blir generelt forbedret med tanke på vegens kurvatur. Midtdeler vil eliminere 

risikoen for møteulykker så fremt ikke barrieren brytes grunnet høy hastighet eller at kjøretøy 

ved feil havner i feil kjørefelt ut av plankrysset ved Roa. Ved eventuell kjøring i feil kjøreretning 

ut av krysset vil bilisten bli møtt av tydelig varselskilting.  
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Eksisterende veg har vegskulder på ca. 0,5 m. Ny veg vil få 1,5 m. Det er ikke planer om å 

etablere havarilommer på strekningen.  Ved motorstopp vil ikke dette være nok til å plassere 

bilen helt ut av kjørefeltet, men det er like fullt større plass enn hva som er på eksisterende rv. 

4. Trafikken vil ha høyere hastighet enn på eksisterende veg. Dette medfører at bilistene har 

mindre mulighet til å bremse ned hvis et kjøretøy skulle få motorstopp eller lignende, både 

sommerstid og vinterstid.  

 

Nytt kryss med rundkjøringer ved Roa vil medføre endring i kjøremønster. Det forutsettes at 

krysset skiltes godt, utformes slik at det er lett leselig, og er i henhold til gjeldende håndbøker. 

Gitt at disse momentene ivaretas vurderes ikke at sannsynligheten for trafikkulykker vil øke i 

vesentlig grad som følge av krysset. 

 

I dagens situasjon kan rundkjøringen i Roa sentrum være utfordrende å lese, spesielt for førere 

som kommer fra Roa. Erfaring tilsier at kjørende fra Roa i retning E 16 kjører inn i feil 

kjøreretning i rundkjøringen; rundkjøringen mistolkes for å være et vanlig kryss. Plan for nytt 

tiltak tilsier at valgt løsning for rundkjøring vil medføre en forbedring av eksisterende forhold; 

innkjørselen fra Roa flyttes 20 m mot vest, slik at den får en mer rett vinkel i forhold til 

avkjørselen til E 16. Dette vil gi en forbedring av kryssets lesbarhet, og redusere sannsynligheten 

for møteulykke.    

 

Ny avkjørsel på eksisterende rv. 4 ved Statoil på Volla er planlagt etablert over et høybrekk i sør. 

Dette vil medføre noe begrenset sikt. Samtidig vil ÅDT som følge av plantiltaket reduseres kraftig 

på dagens rv. 4. Samlet vurderes denne endringen å gi ingen større endringer i sannsynlighet for 

en ulykke.   

 

Det kan potensielt oppstå farlig situasjoner knyttet til snøbrøyting av broene over ny rv. 4 ved at 

snø og is faller ned i vegbanen under. Det forutsettes at det etableres gode rutiner for håndtering 

av dette mulige problemet.   

 

Konsekvens 

Møteulykker, som medfører mest alvorlige skader, vil kunne bortfalle ved ny rv. 4. Dette 

innebærer at ulykkesbildet vil endres som følge av etableringen. Videre vil sideterrenget på 

strekningen utformes i henhold til gjeldende normaler, noe som vil kunne påvirke 

alvorlighetsgraden av en utforkjøring. Samlet vurderes konsekvensen av trafikkulykker som 

redusert sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Trafikkulykker inntreffer i dag og vil også inntreffe i fremtiden, både på ny rv. 4 og eksisterende 

rv. 4. Sannsynligheten for ulykker vil reduseres som følge av midtdeler på hele strekningen og 

utbedring av rundkjøringen i Roa. Samtidig får eksisterende rv. 4 redusert ÅDT. Konsekvensene 

vurderes å bli mindre alvorlig på ny rv. 4 da møteulykker vil kunne bortfalle. Samlet vurderes 

risiko som redusert sammenlignet med dagens situasjon. 
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6.3 Utforkjøring, inkludert ved bro over Vigga 

Grunnlagsinformasjon 

Planlagt trasé for ny rv. 4 vil krysse Vigga ved Holmen. Vegen vil gå i en slak kurve ved 

krysningspunktet.  

 

Årsaker 
Årsaker til hendelsen kan være glatt vegbane (ising) knyttet til lokale forhold ved på strekningen, 

spesielt ved broen over Vigga.   

 

 

Sannsynlighet 

Vinterstid kan Vigga føre til glatt vegbane på og ved broen. Da dagens rv. 4 ikke krysser Vigga 

på strekningen, kan den planlagte traséen med bro medføre noe økt sannsynlighet for 

utforkjøring i det aktuelle området. Det er likevel ikke nødvendigvis kun elver som virker inn på 

sannsynligheten for utforkjøring ved broer. Ved temperaturendring, fuktighet i lufta spesielt 

høst/vinter vil alle broer være utsatte områder fordi vegfylling er varmere enn lufttemperaturen, 

noe som gir fare for tidligere ising på bro. Likevel er det broen ved Vigga som er mest utsatt i 

gjeldende planområde. Med tillegg av kurve inn mot broen øker sannsynligheten for at kjøretøy 

kan få dårligere friksjon i overgangen inn på bru. 

 

Også i tilfeller der vegfyllinger er kaldere enn temperatur i luft (spesielt vinter/vår), øker 

sannsynligheten for utforkjøring. 

 

Konsekvens 

Krysningspunktet over Vigga vil være sikret med rekkverk. Ved utforkjøring vil kjøretøy havne i 

grøft som er utformet i henhold til gjeldende håndbok.     

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

I dagens situasjon krysser ikke rv. 4 Vigga. Økt sannsynlighet for ising på vegen pga. ny kryssing 

vil således kunne føre til en økning i sannsynligheten for utforkjøring ved dette punktet. På 

resten av strekningen vil vegens kurvatur forbedres betraktelig. Samlet gir dette redusert 

sannsynlighet for hendelsen.  

 

6.4 Påkjørsel bakfra ved overgangen til fire-felts veg sør for Roa.  

Grunnlagsinformasjon 

Rampene i sør opp til plankrysset ved Roa begynner ved de høye skjæringene sør for 

planområdet. For trafikk fra sør er sikten noe begrenset ved skjæringene. Det er et systemskifte 

(fra to-felt til fire-felt) like sør for to-plans krysset.  

 

Årsaker 
Dersom det inntreffer en hendelse som reduserer fremkommeligheten inn mot rundkjøringen i to-

plans krysset i Roa og for vestgående retning på E 16, vil det raskt kunne bli kødannelse ned 

rampen og videre i nordgående kjørefelt på rv. 4. Rampene har også en stigning på 5 % noe som 

kan føre til at tunge kjøretøy kjører seg fast under glatte vegforhold. Dersom disse hendelsene 

inntreffer kan de medvirke til at stillestående biler i nordgående kjørefelt blir påkjørt bakfra.  

 

Sannsynlighet 

Sannsynligheten for en påkjørsel bakfra i det aktuelle området vil være størst ved vanskelig vær- 

og lysforhold, men den begrensede sikten ved skjæringene og fartsgrense 90 km/t gjør 

hendelsen aktuell året rundt.  
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Konsekvens 

Konsekvensen ved en påkjørsel bakfra varierer med den relative størrelsen på de involverte 

kjøretøyene. Gitt tillatt hastighet på strekningen, vil hendelsen kunne bil alvorlige personskader.  

 

Vurdering av risiko og endringer i denne som følge av planen 

Det er ikke systemskifte på strekningen i dag. Risikoen vurderes som økt.  

 

 

6.5 Møteulykke ved overgangen til to-felts veg ved Roa  

Grunnlagsinformasjon  

I sør vil det være et trafikalt systemskifte som sjåfører må forholde seg til – skifte mellom to-

felts og fire-felts veg.  Skiftet fra fire-felts til to-felts veg for sørgående trafikk kan påvirke 

risikoen knyttet til møteulykker.   

 

Årsaker 

En del av trafikken på strekningen vil være gjennomgående trafikk i retning Oslo. Som følge av 

utbygging til fire-felts veg, vil mange sjåfører på sørgående trafikk kunne ha kjørt på fire-felts 

motorveg over lengre tid når de kommer til systemskiftet ved Roa. Dette kan medføre en 

psykologisk tilvenning til fire-felts veg. Overgangen til to-felts veg for sørgående trafikk vil 

således kunne føre til at kjøretøy havner i motgående kjørefelt. 

 

Sannsynlighet 

Forutsatt at overgangen skiltes godt og utformes etter gjeldende normaler, vurderes 

sannsynligheten for en ulykke ved systemskifte som liten.  

 

Konsekvens 

Ved en møteulykke i tillatt hastighet, vil konsekvensen kunne være dødsfall.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen  

Det er ikke systemskifte fra fire-felts til to-felts veg på dagens strekning. Risikoen for hendelsen 

vurderes derfor som økt sammenlignet med dagens situasjon.  

 

6.6 Påkjørsel av myke trafikanter 

Grunnlag 

Det vil være forbudt for syklister og gående å ferdes på ny rv. 4. Det etableres egen gang- og 

sykkelveg fra Roa til Flågenvegen. Det er sannsynlig at denne vil bli etablert mellom dagens rv. 4 

og ny rv. 4. Nordover fra Flågenvegen vil tiltak være avhengig av valg av løsning for tilstøtende 

planstrekning / anlegg i Gran kommune. Det utredes p.t. alternative løsninger for å bedre 

forholdene for gående og syklende på denne strekningen. En mulig løsning er at kjørefeltene 

innsnevres noe for å gi plass til bredere skuldre for myke trafikanter, evt på den ene siden. 

 

Årsaker 

Fotgjengere og syklister kan bli påkjørt som følge av ferdsel på eller ved veg, eller ved kryssing 

av veg.  

 

Sannsynlighet 

I det planlagte tiltaket blir traséen for ny rv. 4 lagt lengre vest. Dette gir lengre avstand til vegen 

for de tettbebygde områdene i Roa. Sammen med ferdselsforbudet på ny veg for myke 

trafikanter vil dette gi en reduksjon i sannsynligheten for påkjørsel av myke trafikanter. I forhold 
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til dagens rv. 4, vil etablering av gang- og sykkelveg, reduksjon i ÅDT, samt senkning av 

fartsgrensen til 60 km/t bidra ytterligere til denne reduksjonen.  

Etableringen av ny rv. 4 vil være i konflikt med turstier og tidligere brukte gangveger. Dette 

gjelder turstien som krysser planområdet ved Holmen, og adkomstvegen fra sørøst inn mot Roa 

sentrum. Man antar at flere personer har etablert vaner for ferdsel på disse vegene, og derfor i 

noen tilfeller kan komme til å følge dagens etablerte gangmønstre. Spesielt aktuelt kan dette 

være i forbindelse med adkomstvegen sørøst for Roa. Ny rv. 4 vil medføre en merkbar omveg for 

gående som skal til Roa sentrum og vice versa (over bro ved skjæringene i sør), og å krysse ved 

nytt plankryss vil gjøre distansen kortere. 

I dag er det planlagt næringsvirksomhet, men det kan ikke utelukkes at det vil bli etablert mer 

boliger i dette området i løpet av livsløpet til ny rv. 4. Sentrumsutviklingsplaner ved 

rundkjøringen på Roa vil også kunne gi flere målpunkter for gående. 

 

Konsekvens 

Påkjørsel av myke trafikanter kan i verste fall medføre død. Konsekvens avhenger av flere 

faktorer, blant andre kjøretøyets fart og tyngde. Konsekvensen tilknyttet hendelsen blir ikke 

endret som følge av tiltaket. Hendelsen vil kunne medføre samme konsekvens uavhengig om ny 

rv. 4 bygges eller ikke.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Nye tiltak for fotgjengere og syklister, og lavere trafikkmengde og hastighet på eksisterende rv. 4 

vil redusere sannsynlighet for påkjørsel av myke trafikanter. Tungtrafikk vil også mest sannsynlig 

gå langs ny rv. 4 og bort fra tettbebygde strøk. Samlet risiko vurderes som redusert 

sammenlignet med dagens situasjon.  

 

6.7 Utforkjøring med landbrukskjøretøy 

Grunnlagsinformasjon 

Ny rv. 4 vil medføre at det blir bratte skjæringer ned fra eiendommer ved Volla og ved 

Kreggerud. På de relevante eiendommene er det trafikk av landbrukskjøretøy, og terrenget er 

stedvis bratt.  

 

Årsaker 

Hendelser kan forårsakes av at landsbrukskjøretøy kommer for nær de bratte skjæringene. 

Landbrukskjøretøy er tunge, noe som kan føre til at grunnen kan svikte nær skjæringene.  

 

Sannsynlighet 

Det foregår mye aktivitet på dyrket mark i området. Sannsynligheten for hendelsen vil kunne øke 

dersom det utføres arbeid med landbrukskjøretøy på de aktuelle stedene under vanskelige vær- 

og kjøreforhold.  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av en utforkjøring med landbrukskjøretøy vil bli alvorlig. Dersom nordgående biler 

på ny rv. 4 blir truffet, vil hendelsen kunne medføre en større ulykke med dødsfall.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

I dagens situasjon er det også noen bratte skjæringer på strekningen som kan skape problemer 

for landbrukskjøretøy. Etableringen av ny rv. 4 vil likevel gi økt risiko for hendelsen. 
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6.8 Påkjørsel av vilt 

Grunnlagsinformasjon 

Vilttråkkene på dagens strekning inkluderer elgtråkk ved Holmen og rådyrtråkk ved 

idrettsplassen på Volla.  

 

Gitt dagens kunnskap rundt tråkk og kryssinger er det ikke aktuelt med viltoverganger på 

strekningen. Viltgjerde er planmessig mulig, men basert på tilgjengelig kunnskap er ikke tiltaket 

vurdert som nødvendig.    

 

Årsaker 

Vilt som krysser veg og blir påkjørt av kjøretøy. Mangelfull sperring langs veg kan forårsake 

hendelsen. 

 

Sannsynlighet 

Ifølge SVV og politiet, har det tidligere vært få påkjørsler av vilt på strekningen. De rapporterte 

tilfellene involverer påkjørsel av rådyr sør for Løkenmyren idrettsplass.  

 

Det er ikke utført tellinger av vilt i forbindelse med planarbeidet, men det observeres ofte flere 

rådyr på jordene på vestsiden av dagens rv. 4 mellom Roa og Volla. Erfaring tilsier at det er lite 

elg som krysser planområdet, men da dette er udokumentert kunnskap er det knyttet usikkerhet 

til den reelle hyppigheten av elgkryssinger.  

 

Konsekvens 

Konsekvens av påkjørsel av vilt kan være svært alvorlig, både for bilister og dyr.  På eksisterende 

veg er hastigheten 70 km/t, noe som gjør at hendelsen kan gi alvorlig personskader. At 

hastigheten på ny rv. 4 blir 90 km/t kan medføre en gjennomsnittlig økning med tanke på 

konsekvens; hendelsen vil oftere kunne medføre dødsfall.   

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Konsekvensene kan bli noe større enn ved dagens situasjon pga. noe høyere hastighet. Samlet 

risiko vurderes som økt sammenlignet med dagens situasjon.  
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6.9 Ulykke med farlig gods 

Grunnlagsinformasjon 

Med farlig gods menes: 

 

 Eksplosive stoffer og gjenstander 

 Gasser, brannfarlige faste stoffer 

 Selvantennende stoffer 

 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann 

 Oksiderende stoffer 

 Organiske peroksider 

 Giftige stoffer 

 Etsende stoffer 

 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander 

 

Årsaker 

Ulykke med farlig gods kan forårsakes av trafikkulykker. Kjøretøy kan kollidere eller kjøre utfor 

vegen og lasten kan antenne, forurense miljøet, etc. 

 

Sannsynlighet 

Det transporteres farlig gods på vegstrekningen i dag, og det vil det i fremtiden også. 

Sannsynligheten for ulykke med farlig gods vurderes som redusert sammenlignet med dagens 

situasjon. Dette fordi sannsynligheten for trafikkulykker generelt vurderes som redusert (se 

avsnitt 6.2).  

 

Konsekvens 

Konsekvensen av ulykke med farlig gods avhenger av hvor alvorlig ulykken er og hvilke 

kjemikalier som fraktes. Typiske farer tilknyttet ulykker med farlig gods er eksplosjon, 

forgiftning, brann, etsning og radioaktiv stråling. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Ny rv. 4 med midtdeler vil kunne redusere risiko tilknyttet frakt av farlig gods, sammenlignet 

med dagens situasjon.  

6.10 Forurensning 

Grunnlag 

I dagens situasjon dreneres overvann fra rv. 4 ut i Vigga. Målinger viser at Vigga er belastet av 

partikkel-forurensing, men at dette i hovedsak skyldes utslipp fra landbruk og kloakk. I Vigga er 

det ikke registrert noen problemer med miljøgifter fra veg per i dag. SVV har heller ikke fått 

pålegg om tiltak knyttet til vegsalting. 

 

Det er 5 private brønner i området. 2 av disse forsvinner pga. tiltaket. De andre er lokalisert i 

hellingen over ny rv. 4. Grunnvannet ligger høyt i området    

Årsaker 

Overvann havner i Vigga, samt punktvis utslipp til Vigga.  

 

Sannsynlighet 

I samsvar med ROS-analysen som ble gjennomført i forbindelse med konsekvensutredning for 

kommuneplan, er det lite trolig at salting av ny rv. 4 vil påvirke naturmiljøet knyttet til Vigga. 

Det er p.t. ikke lagt opp til oppsamlingsbasseng for overvann. Det vil bli utført beregninger for 

redusere usikkerheten rundt denne mulige problematikken.  

 

Konsekvens 
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Konsekvensen av forurensning varierer hvilke materialer som slippes ut. I gjeldende planområde 

forurensning av Vigge knyttet til salting av veg mest aktuelt. I norsk sammenheng er ikke denne 

type forurensning noe som er spesielt ved dette veganlegget.    

 
Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Overvann fra vegen havner i Vigga gjennom vegens dreneringssystem også i dagens situasjon. I 

normal situasjon vurderes det nye tiltaket å medføre uendret risiko forurensning.   

6.11 Ekstrem nedbør og flom 

Grunnlagsinformasjon 

Ifølge St. mld. 15 (2011-2012) [4] må man forvente at klimaendringer vil medføre endringer i 

lokale nedbørsforhold, noe som i neste omgang skaper flom og økt fare for skade langs mindre 

elver og bekker.     

 

Årsaker 

Ekstrem nedbør kan komme i form av snøfall eller regn og vil variere mellom årstidene. Flom er 

spesielt aktuelt dersom snøsmelting sammenfaller med ekstreme nedbørsmengder i form av 

regn. Videre kan tette stikkrenner føre til flom (f. eks. knyttet til skogsbilveger).  

 

Sannsynlighet 

Det er ikke kjent om området er spesielt utsatt for ekstrem nedbør, men generelt må man 

forvente mer nedbør som følge av klimaendringer. Dagens rv. 4 på strekningen har vært stengt 

én gang de siste 40 år pga. flom. 

 

Lysåpning på broen over Vigga er dimensjonert for 200-års flom. På andre deler av strekningen 

er vegen også dimensjonert for 200-års flom og er gjennomgående forhøyet med 0,5 m. 

Stikkrenner og kulverter dimensjoneres opp i forhold til dagens situasjon.6  

 

Masseutskifting kan også påvirke flomsituasjonen i Vigga. Ved å fjerne bløte områder er det 

mulig at deler av Viggas buffer/magasin for vann fjernes. Undersøkelser knyttet til dette mulige 

problemet er ikke ferdigstilte, men foreløpige vurderinger tilsier at utskiftingen de bløte massene 

ikke vil påvirke vassdraget nevneverdig. Dette forholdet vil bli utredet nærmere som en del av 

planarbeidet. 

 

Konsekvens 

Det forutsettes at kulverter og bruer som blir bygd på ny trasé er dimensjonert for å håndtere 

flom i bekker og elver. Det er flere punkter hvor ny trasé krysser eksisterende bekker og elver. 

Konsekvenser av flom er vanligvis forbundet med økonomiske konsekvenser, men oversvømt veg 

kan skape farlige trafikksituasjoner på vegen. Ekstrem nedbør kan forårsake overvann på vegen 

hvis ikke det er tatt høyde for dette i prosjekteringen. Langsgående dreneringer, stikkrenner, og 

lignende kan ha for dårlig kapasitet.  

 

Vannplaning kan i dag skape farlige situasjoner og i verste fall møteulykker på eksisterende rv. 4. 

På ny trasé vil trolig ikke vannplaning kunne forårsake møteulykker, da strekningen får 

midtdeler. Hastigheten på vegen øker sannsynligheten for alvorlige skader gitt en ulykke.  

 

Ekstrem nedbør kan også medføre utgravinger og skred. Vegen kan få ødeleggelser som kan 

medføre farlige situasjoner for trafikantene. Det er derimot ingen lokale forhold som tilsier at ny 

rv. 4 blir mer sårbar for ekstrem nedbør i forhold til utgravinger eller skred, sammenlignet med 

dagens situasjon; en slik situasjon kan også oppstå på dagens veg.   

 

                                                
6 Dette er i henhold til et 20 % flomdimensjoneringspåslag pga. klimaendringer. 
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Eksisterende renner for overvann sør for Volla har i dagens situasjon ikke god nok kapasitet og 

vil bli oppgradert. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Sannsynligheten for ekstrem nedbør og flom påvirkes ikke av planlagt ny rv. 4. Konsekvensene 

avhenger av hvorvidt stikkrenner, kulverter, bruer og andre dreneringer har kapasitet til å 

drenere bort vannet fra vegen, og videre om det er etablert rutiner for å renske stikkrenner og 

kulverter i tilgrensende områder. Samlet sett vurderes risikoen knyttet til flom og ekstrem 

nedbør som uendret.   

6.12 Grunnbrudd/skred 

Grunnlag 

Sør i området er det påvist delvis bløte avsetninger over sand og silt/grus. De bløte avsetningene 

består av leire og kvikkleire under torv. Mektigheten på disse bløte avsetningene varierer fra 0 til 

8 m. Midtre del av planområdet består hovedsakelig av faste morene-masser som inneholder 

sand, grus, silt og noe leire. Det er registrert en del dårlig/forvitret fjell i deler av området.  

Nordre del av planområdet består hovedsakelig av elveavsetninger og inneholder en del silt og 

noe leire. Her er det påvist kvikkleire med siltlag. 

 

Årsaker 

Utført anleggsarbeid kan medføre at de identifiserte bløte massene i området kan bli mer 

ustabile. Store nedbørsmengder kan føre til at grunnen gir etter i bløte/ustabile områder.  

 

Det etableres bratte skjæringer på enkelte punkter langs ny rv. 4.  

 

Sannsynlighet 

Det er påvist bløte masser med bl.a. kvikkleire i planområdet, og det er mulig at grunnbrudd kan 

forekomme, spesielt i ekstreme nedbørsperioder. Det er ingen kjente tidligere grunnbrudd-

/skredhendelser i området.  
 

Massestabiliteten vil bli utredet av geoteknisk rådgiver ved dokumentasjon av tilstrekkelig 

sikkerhet, eller ved å prosjektere tiltak for veganlegget slik at brudd ikke oppstår.7   

 

Konsekvens 

Konsekvensen av grunnbrudd varierer med faktorer som størrelse, tidspunkt, sted, etc. Dersom 

bebyggelse eller trafikken vegnettet blir rammet, kan følgene være fatale. Det er likevel ingen 

forhold med planen om ny rv. 4 som innebærer at konsekvensene av et skred blir mer alvorlig 

enn ved dagens situasjon. 

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Det er p.t. ikke identifisert faktorer som gjør at risikoen for skred endres som følge av planen. 

Gitt at det utføres grundige undersøkelser og nødvendige tiltak iverksettes vurderes risikoen for 

hendelsen som uendret.   

6.13 Støy 

Grunnlagsinformasjon 

                                                
7 For reguleringsplan er det viktig at veganlegget (inkl. avsatt areal til vegformål) er dokumentert 

gjennomførbart. Dvs. at kritisk profil og partier for vegparsellen avklares med hensyn til stabilitet og 

setninger ned til et nivå som avklarer behov for geotekniske tiltak og ca. størrelsesorden på tiltakene. 

Detaljering og optimalisering av tiltak er en del av byggeplanfasen.  
 



 

RV. 4 ROA – GRAN GRENSE 39 (50) 

 

 

 

 

Ramboll 

Det foreligger på møtetidspunktet ikke støyberegninger for ny rv. 4 etter implementering av 

støyreduserende tiltak. De støyberegningene som foreligger gjelder dagens rv. 4 og ny rv. 4 uten 

støyreduserende tiltak. Generelt viser disse en gjennomgående økning av støynivået for 

strekningen, i hovedsak på grunn av trafikkøkning fram til 20 år etter åpning, dvs ca år 2037. 

 

Det er under planlegging støyreduserende tiltak iht gjeldende regelverk ved aktuelle steder langs 

ny rv. 4. Støyskjermings-alternativene skal tilpasses ønsker om bevaring av jord. 

 

Årsaker 

Støy fra trafikk 

 

Sannsynlighet 

Eksisterende veg har tettest bebyggelse som blir påvirket av økt trafikkmengde. I framtiden vil 

mesteparten av trafikken gå langs ny rv. 4. med støyskjerming. Det vil medføre redusert støy på 

eksisterende veg. 

 

Det blir satt opp støyskjermer i de mest sårbare områdene langs vegstrekningen. I det tettest 

befolkede området langs strekningen (ved Roa) vil rampene til to-plans krysset ha støydempende 

effekt. På lignende måte vil massedeponiet ved Flågenvegen, supplert med støyvoll kunne bidra 

til at støy reduseres i dette området. 

 

Vest for rv. 4 er støy generelt ikke vurdert å utgjøre noen fare. Mer problematisk er det derimot 

for bebyggelsen i øst. Mye av denne bebyggelsen ligger i skrentene over ny rv. 4, og det er 

derfor vanskelig å implementere effektive støyreduserende tiltak. Bebyggelse som ligger innenfor 

sone for uakseptabel støy vil bli innløst. 

 

Konsekvens 

Konsekvens av støybelastning kan være stress eller ubehag med negative helsemessige effekter 

av dette. Støy kan også få negative konsekvenser for dyrelivet i planområdet.  

 

Vurdering av risiko og endring av denne som følge av planen 

Ny rv. 4 vil redusere trafikken på eksisterende veg. Støyeksponeringen for boligområdene blir 

således redusert som følge av tiltaket. Risiko tilknyttet støy vurderes som redusert sammenlignet 

med dagens situasjon gitt at støydempende tiltak blir iverksatt.   
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7. EVALUERING AV RISIKO I DRIFTSFASE 

7.1 Evaluering av risiko i driftsfase 

I tabellen under er det vist hvordan planen endrer risikonivået for de enkelte aktuelle 

farer/sårbarheter. 

 

Tabell 8: Liste over identifiserte farer med endring i risikonivå sammenlignet med dagens situasjon 

# Identifiserte farer/sårbarheter 

Endring i risiko 

sammenlignet med 

dagens situasjon 

1 Brann i kjøretøy Redusert 

2 Trafikkulykker generelt på strekningen Redusert 

3 Utforkjøring, inkludert ved bro over Vigga Redusert 

4 Påkjørsel bakfra ved overgangen til fire-felts veg ved Roa Økt 

5 Møteulykke ved overgangen til to-felts veg ved Roa Økt 

6 Påkjørsel av myke trafikanter Redusert 

7 Utforkjøring med landbrukskjøretøy Økt 

8 Påkjørsel av vilt Økt 

9 Ulykke med farlig gods Redusert 

10 Forurensning Uendret  

11 Ekstrem nedbør og flom  Uendret 

12 Grunnbrudd/skred Uendret 

13 Støy Redusert  

 

Som tabellen ovenfor viser er det identifisert fire (4) farer som får et økt risikonivå i driftsfasen. 

Det er identifisert seks (6) farer som får redusert risikonivå og to (2) som er vurdert som 

uendret, sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Generelt vil det planlagte tiltaket medføre redusert risiko for stekningen i normal drift. De 

hendelsene som vil gi et økt risikonivå er knyttet til spesifikke punkter på strekningen der ulike 

forhold kan gi en økt risiko for enkelte identifiserte hendelser. Disse punktene må følges opp i det 

videre planarbeidet.      
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7.2 Risikoreduserende tiltak 

I tabellen nedenfor er det listet opp aktuelle tiltak som kan redusere risiko og som anbefales 

implementert i det videre planarbeidet. Tiltakene er listet i prioritert rekkefølge. 

 

Tabell 9: Liste av anbefalte tiltak som er identifisert i analysearbeidet 

# Formål/hensikt Beskrivelse av tiltak 

1 Forebygge mot møteulykker 

ved parsellstart i sør 

 Midtdeler bør føres så langt som mulig sørover 

innen parsellen. Midtdeler bør da etableres under, 

og sør for broene ved kryss Roa nord. Både med 

tanke på eventuell fremtidig fire-felts veg videre 

sørover og fare for snø i vegbane (grunnet 

snøbrøyting på broer). 

2, 3 Forebygge mot påkjørsel 

bakfra i nordgående 

kjørefelt sør for to-plans 

kryss ved Roa nord. 

 Påse at siktforholdene ved de høye skjæringene 

sør for Roa ivaretas ved god belysning og 

hensiktsmessig konstruksjon av ramper til kryss 

for å unngå stopp ved glatt føre. 

 Vurdere å implementere elektroniske skilt som 

varsler kø for nordgående trafikk sør for Roa. 

4 Redusere konsekvensen av 

trafikkulykker 

 For å muliggjøre at utrykningskjøretøy kan endre 

kjøreretning, må det sikres at det etableres 

katastrofeåpninger i midtrekkverket på ny rv. 4. 

5, 6, 7 Forebygge mot påkjørsel av 

myke trafikanter.  

 

 

 

 

 Vurdere mulighetene for å etablere gangveg i 

kulvert under ny rv. 4 sør for krysset ved Roa. 

Dette vil gi en kortere gangavstand mellom Roa 

sentrum og området i sørvest. Fjerne/tilpasse 

gamle vegstubber som leder inn mot ny rv. 4. 

 Påse at skjæringene ved Holmen ikke innbyr til 

kryssing av veg ved eksisterende turvegtrasé.  

8 Forebygge mot utforkjøring 

av landbrukskjøretøy 

 Sikre at det planeres buffere og settes opp 

gjerder/trerekker eller lignende på punktene med 

høye skrenter nedenfor landbruksareal. 

9, 10 Forebygge mot flom og 

konsekvenser av ekstrem 

nedfør 

 Etablere og videreføre rutiner for periodisk 

kontroll og rensk av stikkrenner og kulverter 

oppstrøms. I dette arbeidet er det viktig å sikre at 

også kulverter og stikkrenner i tilgrensende 

områder inkluderes, da tette renner kan endre 

elve-/bekkeløp, og gjennom dette gi negative 

konsekvenser i gjeldende planområde.8   

 Det må vurderes om masseutskiftning i 

myrområdene mellom Roa og Volla kan føre til en 

heving av elvebunnen i Vigga og gi endringer som 

kan påvirke risikoen for flom i området (f. eks. 

ved å fjerne myrområder, kan mulig 

                                                
8 Videreføring av stikkrenner fra offentlig veg og inn på privat eiendom er ikke vegeiers ansvar i h.h.t. 
vegloven, men påhviler den enkelte grunneier. Vegeiers ansvar er innenfor vegens areal - Dagens 
driftskontrakter har allerede etablerte rutiner for drift av stikkrenner- Dersom noen av de planlagte 
videreføringene er mer utsatte enn andre bør dette kartlegges og etableres egne rutiner og avtaler for.  
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# Formål/hensikt Beskrivelse av tiltak 

buffer/magasin for Vigga bortfalle).  

 

11 Forebygge mot viltpåkjørsler  Iverksette tellinger. 

 

7.3 Behov for hensynssoner 

På bakgrunn av det identifiserte risikobilde p.t., er det ikke behov for å implementere nye 

hensynssoner som del av det videre planarbeidet. Eksisterende hensynssoner knyttet til 

høyspentlinjer videreføres, og etableres ved evt. omlegginger av linjene. 
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8. KONKLUSJON 

I analysearbeidet er det identifisert totalt 22 farer/sårbarheter i planområdet som er analysert i 

forhold til dagens situasjon og planlagt tiltak. 9 av disse er tilknyttet anleggsfasen, mens 13 er 

tilknyttet driftsfasen. 

 

I anleggsfasen vil 8 av de identifiserte farene/sårbarhetene få et økt risikonivå. En 

anleggsperiode vil medføre en endring for trafikanter og omgivelser sammenlignet med dagens 

situasjon og vil alltid gi en kortvarig økning i risiko i den aktuelle perioden.  

 

Det er identifisert fire 4 farer/sårbarheter som får et økt risikonivå i driftsfasen. Det er identifisert 

seks 6 farer som får redusert risikonivå og 3 som er vurdert som uendret, sammenlignet med 

dagens situasjon. Generelt vil det planlagte tiltaket medføre redusert risiko for strekningen i 

normal drift. De hendelsene som vil gi et økt risikonivå er knyttet til spesifikke punkter på 

strekningen der ulike forhold kan gi en økt risiko for enkelte identifiserte hendelser. Disse 

punktene må følges opp i det videre planarbeidet. 

 

I analyseprosessen er det identifisert tiltak som kan redusere risiko for mennesker og omgivelser 

ved gjennomføring av planforslaget. Disse er som følger og anbefales gjennomført: 

 

Anleggsfase 

 

 Komme tidlig i gang med grunnerverv slik at man unngår problemer knyttet til etablering 

av anleggsveger og videre unødvendig anleggstrafikk på eksisterende rv. 4/lokalveger.   

 Sikre god koordinering av masseflytting slik man unngår at masser må fraktes på 

eksisterende vegsystem og til midlertidige lagre. Mangelfull koordinering vil kunne 

medføre økt behov for anleggstrafikk på eksisterende vegsystem. 

 Etablere gode avkjørsler der anleggsveger koples til det eksisterende vegnettet. 

Rundkjøringer kan vurderes. 

 Sikre at ikke brannvesen og ambulanse blir hindret av vegarbeid ved utrykning til og fra 

Roa i anleggsperioden.  

 Anleggsarbeidene fører til en midlertidig økning av befolkningen i kommunen. Her kan 

Lunner kommune lære av hvordan dette er håndtert av Gran kommune i forbindelse med 

byggearbeidene av ny rv. 4 mellom Gran og Jaren. Det må også sikres god dialog med 

entreprenør rundt dette på et tidlig tidspunkt (så raskt som mulig etter entreprenør er 

valgt). 

 Sikre at geofaglige anbefalinger blir fulgt i det videre planarbeidet. 

 Sikre at gjeldende retningslinjer blir fulgt i anleggsarbeidet og ved lagring av sprengstoff. 

 Utrede om og hvor teknisk infrastruktur (kabler, rørledninger, etc.) ligger i grunnen i 

planområdet og sikre at infrastrukturen i grunnen blir hensyntatt i anleggsarbeidet. 

 Det må settes av et belte langs Vigga som ikke skal benyttes til massedeponering. Beltet 

må være minst 6 m.  

 Sikre at masser som midlertidig deponeres i hauger beskyttes/overdekkes for å hindre 

avrenning til Vigga.  

 Iverksette undersøkelser med henblikk på den mulige påvirkningen evt. masseutskifting i 

myrområdene mellom Roa og Volla kan ha på grunnvannstanden.     

 Generelt i forbindelse med større byggeprosjekter er kommunikasjon med befolkningen i 

influensområdet viktig. Med tanke på støy, må det sikres at befolkningen får god varsel 

og informasjon i forkant arbeider som medfører økt støy, både før og under anleggsfase. 

I denne forbindelse, kan det tas lærdom av informasjonsarbeidet som er gjort i 

forbindelse med utbyggingen av E6 mellom Minnesund-Kleverud/Labbdalen. Det finnes 

bl.a. SMS-tjenester som kan benyttes til å varsle befolkningen om sprengning. I tillegg 



 

44 (50) RV. 4 ROA – GRAN GRENSE 

 

 

 

 

Rambøll 

kan informasjon distribueres via kommunens facebook-side, hjemmeside, og ved å holde 

åpent kontor.  

 Sikre at sårbare områder hensyntas med tanke på mulig påføring av skade fra 

anleggsvirksomhet.  

Driftsfase 

 

 Midtdeler bør føres så langt som mulig sørover innen parsellen. Midtdeler bør da 

etableres under, og sør for broene ved Roa. Både med tanke på eventuell fremtidig fire-

felts veg videre sørover og fare for snø i vegbane (grunnet snøbrøyting på broer). 

 Påse at siktforholdene ved de høye skjæringene sør for Roa ivaretas med god belysning 

og hensiktsmessig konstruksjon av ramper til to-plans kryss for å unngå stopp ved glatt 

føre. 

 Vurdere å implementere elektroniske skilt som varsler kø for nordgående trafikk sør for 

Roa. 

 For å muliggjøre at utrykningskjøretøy kan endre kjøreretning, må det sikres at det 

etableres katastrofeåpninger i midtrekkverket på ny rv. 4. 

 Vurdere mulighetene for å etablere gangveg i kulvert under ny rv. 4 sør for krysset ved 

Roa. Dette vil gi en betydelig kortere gåavstand mellom Roa sentrum og området i 

sørvest.  

 Fjerne/tilpasse gamle vegstubber som leder inn mot ny rv. 4. 

 Påse at skjæringene ved Holmen ikke innbyr til kryssing av veg ved eksisterende 

turvegtrasé. 

 Sikre at det planeres buffere og settes opp gjerder/trerekker på punktene med høye 

skrenter nedenfor landbruksareal.  

 Etablere og videreføre rutiner for periodisk kontroll og rensk av stikkrenner og kulverter 

oppstrøms. I dette arbeidet er det viktig å sikre at også kulverter og stikkrenner i 

tilgrensende områder inkluderes, da tette renner kan endre elvene/bekkenes løp og 

gjennom dette gi negative konsekvenser i gjeldende planområde.   

 Det må vurderes om masseutskiftning i myrområdene mellom Roa og Volla kan føre til en 

heving av elvebunnen i Vigga og gi endringer som kan påvirke risikoen for flom i området 

(f. eks. ved å fjerne myrområder, kan mulig buffer/magasin for Vigga bortfalle).  

 Iverksette tellinger av vilt. 
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VEDLEGG 1 

 

 

SJEKKLISTE ROS 
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Forhold 

Normal 

drift: Før 

gjennom-

føring 

Normal drift: 

Etter  

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred X X X 

2 Steinras/ steinsprang - - - 

3 Snøskred/ isras - - - 

4 Flomras X X X 

5 Elveflom X X X 

6 Tidevannsflom - - - 

7 Radongass - - - 

8 
Skade ved forventet 

vannstandheving 
- - - 

Vær/ vind 

9 
Spesielt vindutsatt, ekstrem 

vind 
- - - 

10 
Spesielt nedbørutsatt, 

ekstrem nedbør 
X X X 

Natur og kulturområder, medfører planen skade på: 

11 Sårbar flora/ rødlistearter 

Behandles i egne utredninger, kfr 

kommunedelplan med KU. 

12 
Sårbar fauna/ fisk/ 

rødlistearter 

13 Verneområder 

14 Vassdragsområder 

15 Fornminner 

16 Kulturminner 

 

17 Forurenset grunn  - - - 

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag X X X 

19 Akuttutslipp til grunn X X X 

20 
Avrenning fra fyllplasser, 

etc. 
- - - 

21 
Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale 
- - - 

22 Støv og støy fra industri - - - 

23 Støv og støy fra trafikk X X X 

24 Stråling fra høyspent - - - 

25 
Andre kilder for uønsket 

stråling 
- - - 

Transport, er det fare for: 

26 Ulykke med farlig gods X X X 

27 
Trafikkulykker, påkjørsel av 

myke trafikanter 
X X X 

28 Trafikkulykker, møteulykker X X X 

29 Trafikkulykker, utforkjøring X X X 
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Forhold 

Normal 

drift: Før 

gjennom-

føring 

Normal drift: 

Etter  

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

30 Trafikkulykker, andre  X X X 

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk - - X 

32 
Trafikkulykke i tunnel/ 

bilbrann i tunnel 
- - - 

33 Skipskollisjon - - - 

34 Grunnstøting med skip - - - 

Lek/ fritid 

35 Ulykke under lek/ fritid - - - 

36 Drukningsulykke - - - 

37 
Hærverk, bevisst 

ødeleggelse 
- - - 

 

38 Havn, kaianlegg - - - 

39 Sykehus/-hjem, kirke - - - 

40 Brann/ politi/ sivilforsvar - X X 

41 Kraftforsyning - - X 

42 Vannforsyning - X X 

43 Forsvarsområde - - - 

44 Tilfluktsrom - - - 

45 
Konflikter mellom områder 

for idrett/ lek 
- - - 

46 Park, rekreasjonsområder - X X 

47 Gassanlegg, gassledninger - - - 

Diverse 

48 
Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/ terrormål 
- - - 

49 
Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 
- - - 

50 

Påvirkes planområdet av 

regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker 

is, endringer i vannstand, 

dambrudd med mer 

- - - 

51 

Påvirkes planområdet av 

naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare 

- - - 

52 
Gruver, åpne sjakter, 

steintipper, etc. 
- - - 

53 Brann i bygningsmasse - - - 

Spesifikke anleggsrelaterte hendelser 

54 Setningsskader - - - 

55 Sprengningsulykker - - X 
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Forhold 

Normal 

drift: Før 

gjennom-

føring 

Normal drift: 

Etter  

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

56 Fallulykker - - - 

57 
Elektrisk støt, kontakt med 

strømførende ledninger 
- - - 

58 Brann/ eksplosjon - - X 

59 Støy fra anleggsarbeider - - X 

60 
Spredning av forurensede 

masser 
- - - 
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