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Forord
Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner kommune satt i gang et planarbeid for
å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på strekningen fra Roa til
Gran grense i Lunner kommune.
Behovet for en ny trasé på denne strekningen skyldes lav vegstandard i forhold til vegens
funksjon, dårlig trafikksikkerhet, tidvise problemer med trafikkavviklingen og
miljøproblemer for nærliggende bebyggelse.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra et idéseminar avholdt 30. november 2010 på
rådhuset i Lunner. Deltakere var i hovedsak representanter for regionale myndigheter, lag og
organisasjoner, politikere, administrasjonen i Lunner kommune og Statens vegvesen.
Innspill i forhold til traseer og utforming som framkom på idéseminaret er innarbeidet i
denne oppsummeringen.
Hos Statens vegvesen ledes arbeidene av planprosessleder Ole Kristian Haug. Idéseminaret
ble ledet av Harald Rapp Nilsen.
Multiconsult AS er engasjert som rådgiver med Vegard Meland som rådgivers
oppdragsleder. Denne oppsummeringen er skrevet av Meland, med innspill fra
gruppesekretærene.
Oslo, desember 2010
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Innledning

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Rv. 4 er klassifisert som stamveg og er en del av rute 20 (Oslo–Mjøsbrua). Vegen har funksjon
både som lokalveg og som hovedfartsåre mellom Oslo og Gjøvik.
Vegen er en alternativ rute til E6 mellom Oslo og Mjøsbrua. Etter utbygging av tverrforbindelsen mellom Lunner og Nannestad er rv. 4 sammen med rv. 35 også regionenes
viktigste tilknytning til Gardermoen.
Vegen brukes også av et stort antall dagpendlere fra Hadelandsområdet.
Standarden på vegstrekningen fra Roa til Gran grense er generelt ikke tilfredsstillende i forhold
til vegens funksjon. Vegen har varierende standard, gjennomsnittlig vegbredde er 7–9 meter og
det er ikke separat gang- og sykkelveg. Kurvaturen er heller ikke tilfredsstillende. Skiltet
hastighet er stort sett 60 km/t. Det er spredt boligbebyggelse langs vegen.
Andelen alvorlige ulykker på strekningen er høyere enn landsgjennomsnittet for tilsvarende
veger.

1.2 Tiltaket
Tiltaket omfatter ny rv. 4 mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune, Oppland fylke,
Strekningen er ca. 4 km (målt etter dagens veg) mellom rundkjøringa på Roa og Gran grense.
Tiltaket omfatter:
ny rv. 4 med kryss og tilførselsveger
parallellveg, inkl. nedklassifisering av dagens veg
eventuelt behov for gang- og sykkelveg

1.3 Historikk
Planleggingen av ny rv. 4 har tatt lang tid. Denne parsellen ble planlagt som en del av ny rv. 4
mellom Roa og Jaren. En gjennomgang av historikken er gitt i tabellen på neste side.
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Tabell 1-1: Planlegging av ny rv. 4 i Lunner og Gran kommuner
År

Beskrivelse

1998

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

2000

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

2001

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

2002

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

2003

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

2004

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

2005

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

2006

Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av
SVV sin innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september.
Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD.
MD har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune.
Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune ble vedtatt i Gran kommunestyre 13.
desember. Kommunestyret ba samtidig om at vegprosjektet må deles dersom behandling av
reguleringsplanen i Lunner ble utsatt.

2007

I mars ba Lunner kommunestyre om at prosessen med opphevelse av gjeldende KDP ble igangsatt og
ba samtidig Samferdselsdepartementet (SD) om å utrede bygging av tunnel fra Roa fram til Gran
grense.
Statens vegvesen ber Vegdirektoratet vurdere statlig regulering i Lunner. Behandles videre i SD og
vedtas ev. i MD. SD gjør i brev til Lunner kommune i mai oppmerksom på at kommunens videre
håndtering av planleggingen vil påvirke grunnlaget for prioritering i neste NTP.
Fylkeskommunen støtter i brev i juni Statens vegvesens anmodning om statlig regulering.
Vegdirektoratet (VD) oversender i august anmodningen om statlig reguleringsplan til Miljøverndepartementet. VD ber MD om å beslutte å gjennomføre statlig reguleringsplan for ny rv. 4 i Lunner
kommune.
I oktober blir anmodningen oversendt fra administrasjonen til politisk ledelse i SD.

2008

I etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 er Roa–Jaren ikke omtalt.
Anmodning om statlig regulering avslått i Samferdselsdepartementet, brev 15. februar.

2009

Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 ble lagt frem i mai. Roa–Jaren er her delt i to etapper, Roa–
Gran (Gran sentrum sør) og Gran–Jaren (forlenget 1,5 km til Sandvoldkrysset). Gran–Jaren er
prioritert for utbygging i perioden 2014–2019 forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis
bompengefinansiering.
August: Avklart i Samferdselsdepartementet at utbyggingen i Gran skal skje i henhold til vedtatt
reguleringsplan, det medfører at grensa mot Lunner blir ”fastpunkt” for videre planlegging i Lunner.
Videre ble det avklart at Lunner kommune og SVV vil starte en planprosess for å se på mulige
løsninger i Lunner. Det skal utarbeides planprogram, konsekvensutredning og kommunedelplan med
sikte på å komme med i NTP 2014–2019.

2010

Ny planprosess i Lunner (planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning) starter opp.
Mål: ferdig vedtatt kommunedelplan i februar 2012.
April: Reguleringsplan for utvidelsen i nord, Jaren–Sandvold vedtatt i Gran kommunestyre.
September: Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for Gran grense–Jaren starter opp.
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1.4 Planprogram
Arbeidet med ny rv. 4 er nå inne i planprogramfasen. Dette arbeidet består av flere deler:
åpen prosess med offentlige møter
idéseminar med deltaking fra bl.a. interessegrupper og politikere
overordnet vurderinger av prissatte og ikke prissatte tema av foreslåtte løsninger
utarbeiding av forslag til planprogram
Planprogrammet beskriver de ulike alternativene som skal konsekvensutredes, antatte
problemstillinger for miljø, samfunn og naturressurser og krav til utredning. Programmet vil bli
gjenstand for offentlig høring, og blir deretter endelig fastsatt gjennom politisk vedtak i Lunner
kommune, som er planmyndighet og ansvarlig myndighet for dette tiltaket.
Målene i planprogramfasen er å:
konkretisere mål for prosjektet
sørge for nødvendig lokal og politisk forankring og avklaring
overordnet vurderinger av alternativer for å kunne begrense antall alternativer som er
aktuelle å utrede nærmere
utarbeide et planprogram med tilstrekkelig detaljering som grunnlag for videre arbeid
med kommunedelplan og konsekvensutredning
Planprogrammet spesifiserer videre prosess for utarbeidelse av kommunedelplan og konsekvensutredning.
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2 Foreliggende alternativer
Gjennom tidligere arbeid er en rekke alternativer for ny rv. 4 utredet. Et utvalg av disse er
fortsatt aktuelle, og de beskrives kort her. Disse alternativer ble også vist som senterlinjer på
utdelte kart til gruppene (se figur 2-1).
Alternativ A1
Alternativ A1 starter i eksisterende rundkjøring ved Roa. Tilknytningen til rv. 35 og lokalt
vegnett på Roa blir via rundkjøringen. En ny femte arm fra rundkjøringen gir forbindelse til
lokalvegen nordover. Ny veg legges over på vestsiden av Løkenmyra og vest for Lunner
renseanlegg. Vegen krysser under fv. 17 vest for gamle Hadeland meieri og fortsetter på
vestsiden av Vigga. Ved Holmen krysser vegen en slyng på Vigga, og elva foreslås her omlagt
på østsiden av ny veg. Det vil bli planskilte kryssinger for atkomstveger til Helgeland.
Alternativ A2
Alternativ A2 starter i dagens rundkjøring og ny veg blir liggende på vestsiden av dagens veg
forbi idrettsplassen og fram til Myrvang. Her svinger vegen vestover, krysser Vigga ved
renseanlegget og går under fv. 17 ved det gamle meieriet. Fortsettelsen nordover er identisk med
A1. Tilknytning til rv. 35 og kryssinger av lokale veger blir som for A1.
Alternativ A6
A6 starter i dagens rundkjøring og svinger inn mot dalsiden nord for Sannstad. Ved Nerengen.
føres vegen i en 1 000 m lang tunnel fram til Flågenvegen. Nordover fra Flågenvegen blir ny
veg liggende på østsiden av eksisterende fram til Holmen. Her krysses rv. 4 og Vigga, og
alternativet fortsetter på vestsiden av Vigga som alternativ A1. Kryss ved Roa og kryssinger av
lokale veger blir som for alternativ A1.
Alternativ A7
Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen, dvs. ca. 600
meter sør for rundkjøringen på Roa. Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er vist som et planskilt kryss med en delt kryssløsning sør og nord for Sannstad. Dagens rv. 4 kan da fjernes
mellom parsellstart og rundkjøringen. Alternativ A7 går langs foten av lia nordover på dyrket
jord. Eksisterende riksveg krysses nord for Myrvang og fortsetter i en sving over på vestsiden av
Vigga ved Volla. Fra fv. 17 er alternativet identisk med alternativ A1.
Alternativ A7, justert
Dette alternativet er en videreutvikling av A7 som ble gjort i reguleringsplansprosessen. Det
skiller seg fra A7 ved at det er lagt litt lenger mot vest, noe som muliggjør et mer kompakt kryss
rett nord for idrettsbanen. Vigga krysses ved Volla, og videre går alternativet som A7.
Alternativ A8
Alternativ A8 er identisk med alternativ A7 fram til Nerengen. Her er alternativet lagt videre i
tunnel som A6. Kryss ved Roa og kryssinger av lokale veger blir som for alternativ A7.
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Figur 2-1: Foreliggende alternativer av ny rv. 4
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3 Innledende
presentasjoner
3.1

Innledning

Det ble sendt ut invitasjon til idéseminaret 22. oktober 2010 med påmeldingsfrist 10. november.
Etter påmeldingsfristen ble det også tatt oppfølgende kontakt med aktuelle deltakere som ikke
var påmeldte ved fristens utløp. Deltakerliste ligger som vedlegg 1.

3.2

Program

Programmet for seminaret er gitt i vedlegg 2.

3.3

Innledende presentasjoner

Ordfører Anders Larmerud ønsket velkommen. Han påpekte at det har vært en veldig lang
prosess rundt trasévalg for ny rv. 4, og at det ses fram til en endelig beslutning rundt dette. Det
ble heller ikke lagt skjul på at den regulerte løsningen (A7) ikke var ønsket av kommunen.
Harald Rapp Nilsen, SVV gikk så gjennom programmet for dagen.

3.3.1

Overordnede føringer

Ole Kristian Haug, Statens vegvesen sin planprosessleder for prosjektet gikk gjennom
organisering av vegplanleggingen i Prosjekt Vest-Oppland, overordnede føringer for arbeidet og
litt om historikken til prosjektet.
Organisering
Organiseringen av vegplanlegging i Prosjekt Vest-Oppland er gitt i figur 3-1.
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Figur 3-1: Organisasjonskart for Statens vegvesen, Prosjektavdeling Øst, Prosjekt Vestoppland
Vegstandard
Trafikkgrunnlaget tilsier firefeltsveg. I Gran bygges klasse S8. Det er også den mest sannsynlige
normalen for rv. 4 i Lunner. S8 er for stamveger med ÅDT mellom 12 000 og 20 000 og en
fartsgrense på 100 km/t. Bredden er 19 meter.

Figur 3-2: Tverrprofil S8
En utvidelse av dagens rv. 4 er vurdert, men anses ikke som en aktuell løsning. Det er i dag
mange direkte avkjørsler, og en utvidelse av rv. 4 til ønsket standard vil medføre behov for
bygging av ny lokalveg på store deler av strekningen. I tillegg vil en slik løsning medføre
innløsning av flere hus som ligger ved rv. 4.
Avgrensning av parsellen
Parsellen starter i skjæringa sør for Sand. Herifra kan dagens rv. 4 følges fram til rundkjøringa
på Sand eller en føring på østsiden av rv. 4. I nord er parsellgrense satt ved Gran grense. I Gran
kommune er traseene videre regulert, og det er startet opp arbeid med byggeplan på parsellen
Gran grense–Jaren. Planlagt oppstart på bygging i Gran er 2013, og ferdig veg i 2016.
Figur 2-1 viser parsellgrensene.
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Framdrift
Det er mange forhold som er viktig for framdriften for ny rv. 4 mellom Roa og Gran grense.
Både detaljplanlegging og bygging er avhengig av bevilgninger. Alt dette er imidlertid igjen
avhengig av at denne fasen munner ut i et vedtatt alternativ vist i kommunedelplan. Planlagt
framdrift er vist i figuren nedenfor.

3.3.2

Trafikkvurderinger i et 20 -års perspektiv

Bjørn Nyquist, Statens vegvesenet presenterte trafikkvurderinger.
Dagens trafikk
Trafikkbelastningen på rv. 4 mellom Oslo og Gjøvik varierer, se figur 3-3. Det er størst trafikk i
Osloområdet, mens den gradvis går ned til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7000 forbi Stryken. Den
øker så til 8300 på Roa og 11 660 rett sør for Gran sentrum. Nord for Gran avtar trafikken raskt,
og er omtrent 5000 forbi Lygna.
Dette betyr at det er mye lokaltrafikk på rv. 4 i Gran og Lunner. Dette kommer trolig av trafikk
til og fra Gran sentrum, bl.a. tilknyttet handel.
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 dagens med minst trafikk.
Når en ser på avstand og reisetid mellom Oslo og Trondheim er reisetiden om en kjører E6 eller
rv. 4 så godt som helt lik. Rv. 4 er imidlertid 16 km kortere. E6 mellom Gardermoen og
Kolomoen er nå under utbygging, og når hele denne parsellen står ferdig vil det bli seks
bomstasjoner på strekningen (to er allerede satt i drift). Hvilken betydning dette har for
trafikkfordelingen er uvisst, men det er ikke utenkelig at flere velger å kjøre rv. 4 grunnet høye
bompenger på E6. Rv. 4 har per i dag bomstasjon utenfor Raufoss, men det vil også bli
bompenger på parsellene Gran–Sandvoll og Lygna sør.
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Figur 3-3:Trafikkmengde på rv. 4 som ÅDT i 2008
Nasjonale prognoser
Trafikkprognoser utarbeides av regjeringen og legges til grunn i Nasjonal transportplan (NTP).
Trafikkbelastningen er avhengig av en rekke faktorer bl.a.:
Økonomisk utvikling
Lokalisering av aktiviteter, boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, butikker, off.
kontorer, etc.
Transportstandard
Det er forventet følgende vekst:
2010–2020: +10 %
2010–2030: +22 %
Dette gir en trafikk ved Gran i 2020 på 11 100 kjt./døgn, mens den blir 12 300 kjt./døgn i 2030.
Disse trafikkmengdene tilsier at det må bygges firefelts veg på strekningen.
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4 Gruppearbeid
4.1

Innledning

Idéseminaret besto i stor grad av at deltakerne skulle arbeide i grupper med på forhånd avklarte
oppgaver. Det ble inndelt i fem grupper med 6–7 personer i hver gruppe. Hver gruppe hadde en
gruppeleder til å lede diskusjonene og en sekretær for å referere arbeidene.
Sekretærene var utpekt før seminaret og var representanter fra Statens vegvesen og konsulent.
Gruppelederne ble utpekt på seminaret ved innledning til gruppearbeidet.
Det ble poengtert følgende:
Formidle egne synspunkter.
Diskutere (i motsetning til å stadfeste) styrker og svakheter med egne synspunkter.
Lytte til andres synspunkter.
Diskutere (i motsetning til å kritisere) styrker og svakheter med andres synspunkter.
Dette er stedet for å løfte fram løsninger som ingen har tenkt på før!

4.2

Oppgaver

4.2.1

Oppgave 1

Hva er det viktigste overordnede grepet for prosjektet?
Alle skrev på ”postit”-lapper det man mente var de viktigste forholdene en ny veg skal
løse. Dette ble så satt opp på en flippover.
Innspillene ble så sortert i grupper. Innholdet og mening med tekst på lappene ble
diskutert som grunnlag for sorteringen.
Gruppeleder foretok en presentasjon for resten av deltagerne.

4.2.2

Oppgave 2

Hvilken løsning mener du skal etableres på strekningen?
Hver enkelt fikk utlevert et ortofoto i A2-format over planområdet. På dette skulle den enkelte
skissere sine egen ideelle løsning for hvordan rv. 4 skulle framføres. Kartene ble så sendt rundt
på sirkulasjon i gruppa, og det ble gitt poeng til de ulike løsningene.
Etter den første runden ble deltakerne utfordret til enten å tegne et helt nytt alternativ eller
forbedre det de allerede hadde tegnet. Dette gikk så på sirkulasjon mellom gruppedeltakerne
som ga poeng til løsningene.

4.2.3

Oppgave 3

Hva kan forbedres på de løsningsalternativene som kommunestyret og Statens vegvesen så langt
har gått inn for?
Linjer fra forrige konsekvensutredning (se kap. 2) ble lagt til grunn for dette arbeidet, og hver
gruppe fikk et alternativ å arbeide med. Oppgaven var å skissere løsninger som kunne danne
forbedringer av de foreliggende alternativene. Forbedringer kan ligge i alt fra nye linjer til små
endringer, tunnelstrekninger innenfor foreliggende traseer osv.
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4.2.4

Oppgave 4

Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere besvarelsen på oppgave 1.
Lag et slagord.
Gruppene skulle diskutere sine resultater fra oppgave 1, prioritere og eventuelt omformulere
svarene i oppgave 3 ved å vurdere besvarelsen som man gjorde i oppgave 1.

4.3

Besvarelse/diskusjon

4.3.1

Gruppe 1

Gruppa besto av:
Gruppeleder:
Gruppeleder:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppesekretær:

Bjørn Morstad Haugen, kommunestyrerepresentant Lunner kommune
(leder til og med oppgave 3)
Anders Larmerud, ordfører Lunner kommune (leder fra oppgave 4)
Trygve Brandrud, Lunner Bondelag
Emil Rehnstrøm, Medlem i Grunneierlaget for rv. 4 i Lunner
Geir Albertsen, representant for barn og unge i Lunner kommune
Øyvind Sørlie, fagansvarlig plan Gran kommune
Merete Stokke Hestvedt, Multiconsult

Oppgave 1
Hva er det viktigste overordnede grepet for prosjektet?
Gruppa mente at det var mer hensiktsmessig å få fram de overordnede målene for prosjektet, og
valgte å omdefinere oppgaveformuleringen til: "Hva er de viktigste overordnede målene for
prosjektet?" Alle skrev ned punkter på lapper og festet disse til tavlen. Deretter ble punktene
sortert og gruppert som vist i oversikten under.
Politikk

Miljø

Vegen
Kvalitet

Sikkerhet

Rask planavklaring gjennomføring

Hensyn til natur

Bedre veg

Sikker veg

Lokal medbestemmelse

Bevare Hadelands kulturlandskap

Trafikkavvikling

Hindre ulykker

Avklaring/enighet Gran/Lunner

Klima og miljø

God og lik
vegstandard for rv. 4

Trygg veg

Fremme Hadeland som
turistområde

Optimalt jordvern

God trafikkavvikling

Trafikksikkerhet

Miljøhensyn

God sammenhengende veg

Trafikksikkerhet

Veglinje som tilpasses miljø tar hensyn til
dette

I gruppa var det fokus på at det var viktig med en god prosess som ga rask planavklaring, lokal
medbestemmelse, hensynet til miljø og god og sikker veg. Av miljøhensyn var jordvern spesielt
tungtveiende, men også å ta vare på Hadelands kulturlandskap.
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Figur 4-1: Viktige punkter for målene. Gruppe 1
Oppgave 2
Hvilke løsninger mener du skal etableres på strekningen?
Alle deltakerne tegnet sitt alternativ for strekningen. Deretter ga deltakerne stemmer til
alternativene fra de andre i gruppa. De to alternativene som fikk flest stemmer ble presentert i
plenum.
Alternativ som ble foreslått var:
lang tunnel fra Roa/Sand til Gran grense
lang tunnel fra Engeli til Gran grense
modifisert A6 med tunnelinnslag lengre øst og med tunnel til Flågenvegen
modifisert A6 med tunnelinnslag øst for Nerengen og tunnel frem til Flågenvegen
Det ble også vurdert kort om det var mulig å legge ny vegtrasè parallelt med jernbanen, forutsatt
at det ble samtidig ble foretatt en utretting av jernbanesvingene. Dette ble forkastet på grunn av
at det ikke er satt av penger til utbedring av denne jernbanestrekningen i samme periode som
vegprosjektet er forventet gjennomført.
Etter avstemning ble to alternativer presentert i plenum:
1. Modifisert A6
tar utgangspunkt i A6, men søndre tunnelpåhugg trekkes lengre øst, følger A6 videre
en kompromissløsning med god lokal støtte
godt jordvern
2. Lang tunnel
optimalt jordvern
små landskapsinngrep
kostbar
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Figur 4-2. Gruppe 1 tegner og diskuterer forslag til trasé
Oppgave 3
Hva kan forbedres på de løsningsalternativene som kommunestyret og Statens vegvesen så langt
har gått inn for?
Gruppe 1 fikk i oppgave å optimalisere A1. Gruppa kom fram til følgende:
A1 er det alternativet som vegvesenet tidligere har sagt de primært vil ha, og som et enstemmig
kommunestyre Lunner har sagt nei til. Det ble kommentert at A1 ikke er et gjennomførbart
alternativ for Lunner kommune. A1 er det mest konfliktfylte alternativet, spesielt med hensyn til
beslag av dyrket mark, og at alternativet går i mot alle "lapper" under miljøhensyn. I tillegg
påvirker det kryssingsmuligheter på tvers av bygda for barn/unge, turveger og landbruket.
Gruppa så ingen eller i beste fall få forbedringsmuligheter av alternativet. Omgjøring til to-felts
veg ville være en forbedring, men er ikke aktuelt. Alternativet kan muligens trekkes nærmere
Vigga, men dette er usikkert på grunn av dårlige grunnforhold. Gruppa antok at årsaken til at A1
ligger i dalesiden nettopp fordi det er dårlig grunn i dalbunnen langs Vigga. Gruppa ble
utfordret av prosessleder til å se de positive sidene av alternativet. Det eneste positive gruppa
kunne se var at A1 er et billig alternativ.
Oppgave 4
Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere besvarelsen på oppgave 1
Siden A1 er det mest konfliktfylte alternativet for Lunner kommune, vil alternativet gå mot de
fleste målsettingene fra oppgave 1 både politisk og miljømessig. Gruppa syntes derfor det var
svært vanskelig å svare på oppgaven.
Gruppa hadde et par alternative slagord:
A1 - vekk me'n
A1 - Det "billige" alternativet
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På plakat i plenum ble det presentert:
A1 = Umulig alternativ!!
Vanskelig å justere/modifisere
Kan muligens trekkes noe nærmere Vigga. Problematisk grunnet grunnforhold og
oppdeling av landbruksjord
Vanskelig tilgjengelighet til landbruksjord mellom Vigga og ny rv. 4
Behov for mange overganger for å opprettholde bygda som en enhet

Figur 4-3. Oppgave 4 presentert i plenum
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4.3.2

Gruppe 2

Gruppa besto av:
Gruppeleder:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppesekretær:

Elin J. Skovly, kommunepolitiker AP
Anne Grønvold, Lunner kommune
Gunn Elin Rudi, Lunner kommune
Erik Skirstad, Hadeland Skogeierlag
Haavel O. Stastad
Olaf Espen, Hadeland Skogeierlag
Harald Tyrdal, kommunepolitiker AP
Ole Kristian Haug, Statens vegvesen

Oppgave 1
Hva er det viktigste overordnede grepet?
Alle skrev ned hva de selv mente var de
viktigste punktene for den nye vegen.
Lappene ble delt inn i tre kategorier, hvor
kategorinavnet også stammer fra en lapp.
Figur 4-4 viser de ulike punktene.
Gruppas hovedfokus var:
miljøhensyn
jordvern
trafikksikkerhet
Det var en forutsetning at alle nye veger
skulle få løsninger som vil gi god
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.
Et annet viktig punkt var at ny løsning
måtte ivareta en god kryssløsning ved
Roa.

Oppgave 2
Hvilken løsning mener du skal etableres
på strekningen Roa–Gran grense?

Figur 4-4: Besvarelse fra gruppe 2

Alle tegnet sitt forslag på en tegning. Tegningene ble så sendt rundt, slik at man kunne stemme
på de forslagene man likte best. Forslagene skilte ikke mye fra de alternative traseene som
allerede er beskrevet, bortsett fra ett, der det ble foreslått lang tunnel fra rundkjøringa helt til
kommunegrensa. Dette fikk ikke nok stemmer. Tre forslag var noe mer populære enn resten.
A8
A1 trekt øst i terrenget
A8/A2 med påkjøringsrampe/bru i sør (Sand)
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Figur 4-5: De mest populære alternativene fra gruppe 2
Oppgave 3
Hva kan forbedres på alternativ A2?
Alternativ A2 var i utgangspunktet ikke det mest populære. Følgende punkter ble foreslått som
bedringer (se også figur 4-6):
rv. 4 i eget plan med på- og avkjøringsramper (dvs. ikke rundkjøring på Sand)
faunapassasje ved Gran grense
drifts over/underganger for landbruket mellom Volla og Gran grense
Oppgave 4
Gruppa kom presenterte følgende slagord for alternativ A2:
”Trafikksikkerhet for alle penga”

Figur 4-6: Forbedringer av alternativ A2 (gruppe 3)
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4.3.3

Gruppe 3

Gruppa besto av:
Gruppeleder:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppesekretær:

Arve Høibybråten, Lunner bonde og småbrukerlag
Ingun B. Juul-Hansen, Lunner kommune
Kjersti Moltubakk, Fylkesmannen i Oppland
Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund
Arne Nygaard, Lunner fotballklubb
Bjørn Nyquist, Statens vegvesen
Jon Wefald, Statens vegvesen

Oppgave 1
Hva er det viktigste overordnede grepet for prosjektet?
Alle skrev ned hva de selv mente var de viktigste punktene for den nye vegen. Lappene ble delt
inn i tre kategorier, hvor kategorinavnet også stammer fra en lapp. Alle lapper er tatt med i
tabellen under:
Miljø

Trafikksikkerhet

Effektiv trafikkavvikling

Sikre natur og miljøkvaliteter

Bedre trafikksikkerhet

Trafikkfremkommelighet

Miljø, jordvern

Bedre trafikksikkerhet

Kontakt med lokalt vegnett øst-vest

Jordvern

Trafikksikkerhet

Vigga

Trafikksikker veg

God landskapstilpasning

Framtidsrettet løsning

Godt tilpasset landskapet

Miljøhensyn og trafikksikkerhet viste seg å være
gruppas hovedfokus. Etter at oversikten var satt opp
var alle enige om at dette var noe gruppa kunne stå
inne for. Man la til grunn at alle nye veger vil få
løsninger som vil gi god trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper. Et annet viktig punkt var at ny
løsning må legge opp til at trafikanter på tvers av
dalen vil få et godt tilbud mht. krysningspunkter. Det
ble videre fremholdt at det er viktig å legge opp til et
sikkert vegsystem hvor barn og ungdom kan ferdes
trygt til og fra lokale målpunkt som idrettsbaner etc.
Oppgave 2
Hvilken løsning mener du skal etableres på
strekningen Roa–Gran grense?
Alle tegnet sitt forslag. Tegningene ble så sendt
rundt slik at man kunne stemme på de forslagene
man likte best. Forslagene skilte seg ikke mye fra de
alternative traseene som allerede er beskrevet. To
forslag var noe mer populære enn resten.
1: Forlenget tunnelløsning
Ofrer utsatt bebyggelse ved Roa, men sørger for
bedre jordvern. Trekker linja lenger øst på nordre del
av parsellen.
Figur 4-7: Viktige punkter for
2: Tunnelløsning
overordnede grep. Gruppe 3
Tunnelløsning med 2-planskryss ved søndre
parsellgrense.
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Figur 4-8: Gruppe 3 diskuterer hverandres forslag til trasé
Oppgave 3
Hva kan forbedres på alternativ A7 justert?
Tabellen nedenfor viser hva gruppa mente var de positive og negative sidene ved alternativ A7
justert. Det ble poengtert at vegtraseen var flat. Dette vil føre til reduserte klimautslipp, spesielt
fra tungtransporten.
Positivt

Negativt

Kortere trase

Tre Vigga-krysninger

Minst høydeforskjell

Meget dårlig jordvern

Mindre klimautslipp

Vanskelige grunnforhold

Gruppa gikk gjennom alternativet bit for bit, og hadde en åpen diskusjon rundt de forskjellige
utfordringene alternativet fører med seg. Vi kom til slutt fram til følgende punkter:
Liten gevinst ved mindre justeringer
Forslag til to halve planskilte kryss sør og nord for Roa
Kan legges utenom elva på nordre del for å slippe to ekstra krysninger av Vigga
o Positivt for naturmiljø
o Negativt for vern av dyrka mark
Alternativ 7 justert ser ut til å være den korteste traseen, og betraktes som en effektiv løsning.
Det ble uttrykt misnøye med det markante inngrepet på dyrka mark langs store deler av
parsellen. Ved å etablere to halve planskilte kryss ved Roa skaper man en lettfattelig løsning fra
rundkjøringen ved Roa, samtidig som at inngrepet på dyrka mark blir noe bedre enn ved en
tradisjonell toplanskryssløsning.
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Figur 4-9: Gruppeleder og sekretær presenterer trasévalg til gruppe 3

Oppgave 4
Viktige punkter/slagord
”Effektiv trafikkavvikling, men kan vi ofre jorda?”

Figur 4-10: Gruppene i arbeid
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4.3.4

Gruppe 4

Gruppa besto av
Gruppeleder:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppesekretær:

Tore Molstad Andresen, rådmann Lunner kommune
Stein Oppen, senkingslaget Volla
Odd Haakenstad, Norges Lastebileier-Forbund
Petter Erik Haga, La Viggadalen leve
Vidar Olderkjær, Statens vegvesen
Laila Nersveen, landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Oppland
Lars Hjermstad, Multiconsult

Oppgave 1:
Hva er det viktigste overordnede grepet
for prosjektet?
Haga tok opp at premissene for seminaret
var feil da han mener at Stortinget har
bestemt at hele strekningen fra Lunner til
Gran sentrum skal ses på for å redusere
inngrepet på dyrket mark.
Prosjektledelsen mener begrensingen er
Roa til Gran grense. Hagas innpill vil bli
besvart i eget brev. Rammen for seminaret
er derfor kun strekningen i Lunner
kommune.
Prosessleder avklarte at oppgaven var
hvilke behov og mål som må
tilfredsstilles. Gruppa foreslo en rekke
mål og behov. Disse ble igjen gruppert
under noen felles overskrifter som var:
trafikksikkerhet (ingen ulykker
for kjørende på vegen eller
trafikantgrupper som ferdes langs
eller på tvers av vegen)
vern av dyrket mark (lite totalt
beslag av dyrket mark, god
arrondering)
Figur 4-11: Besvarelse av oppgave 1 fra gruppe 4
framkommelighet (lite kø)
transportkvalitet (gode kjøreforhold)
hensyn til nærmiljø (beboere, støy, barriere)
vern av miljø (natur, kultur, landskap)
regional utvikling (større arbeidsmarkedsregion, reduserte transportkostnader)
langsiktig løsning

Oppgave 2
Hvilken løsning mener du skal etableres på strekningen?
Alle deltakerne tegnet sin løsning. Deltakerne ga etterpå stemmer til så mange av de andre
deltakernes alternativer som de ville. De to alternativene som fikk flest stemmer, ble så
presentert i plenum.
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Alternativer som ble foreslått var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variant av A1 nærmere Vigga
A6-variant (i dagen)
A8-variant
A8 med tunnel nesten til Gran grense
Variant nær A8, men liggende i dalen på platå forbi Kråksrud
”Lommeløsningen” langs eksisterende veg
Tunnel fra Roa til Gran sentrum

Alternativ 2 og 5 oppnådde flest stemmer og ble presentert i plenum som løsning A og B.
Løsning A i østre li om Kråksrud har følgende egenskaper:
ligger i dagen og bør derfor være relativt rimelig i investering
antas å ha gjennomgående uproblematiske grunnforhold
tar mindre verdifull dyrket mark enn alternativer i dalbunn eller vest for Vigga
kan være uheldig landskapsmessig
unngår Vigga
unngår likevel ikke store arealbeslag av dyrket mark

Figur 4-12. Deler av gruppe 4
Løsning B i tunnel som A8 har følgende særtrekk:
tar relativt lite dyrket mark
god for nærmiljøet
unngår Vigga
tunnel kostbart, men er det vesentlig dyrere enn løsninger med svært dårlig
grunnforhold?
Felles for både løsning A og B er at kryssløsningen på Roa kan utvikles både med rundkjøring i
plan og ”dasslokk-variant” i dagens rundkjøring, eller med planskilt kryss øst for Sand med
nordlig, mellom eller sørlig lokalisering. Av hensyn til dyrket mark er kanskje sørlig løsning en
variant som bør ses nærmere på i forhold til hva som er gjort hittil.
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Oppgave 3
Hva kan forbedres på de løsningsalternativene som kommunestyret og Statens vegvesen så langt
har gått inn for?
Gruppe 4 fikk i oppgave å optimalisere A6. Gruppa kom fram til følgende:
sørlig påhugg bør vurderes flyttet fra vestsiden til østsiden av Nerengen
dagens rv. 4 bør vurderes lagt inntil ny veg som framtidig parallellveg for å redusere
arealbeslaget
parallellvegen børe føres slik at lange smale jordlapper unngås, for eksempel ut fra Sand
i sør
tunnelmasser bør vurderes brukt til å etablere dyrket mark i sumpskog ved Volla.
Steinen kan brukes til å fortrenge dårlig masse og heve arealet. Man blir samtidig kvitt
tunnelmasse.
Oppgave 4
Prioriter, eventuelt omformuler svarene i oppgave 3 ved å vurdere besvarelsen på oppgave 1.
Gruppa vurderte det slik at jordvern er det viktigste målet i dette prosjektet da gruppa tror at alle
løsninger vil være trafikksikre og oppfylle regionale utviklingsmål, samt kunne bygges iht.
vegvesenets normalkrav. Gruppa hadde også inntrykk av at de fleste lokalt var enige om at noe
trengs å gjøres med dagens veg. Gruppa landet derfor på en formulering som bygger opp under
tunnel og vern av dyrket jord:
”Spar jord og ord – bygg tunnel nå!”
Haga, fra ”La Viggadalen leve” var gått på dette tidspunkt, men det er ikke unaturlig om han
ville foreslå nettopp ”La Viggadalen leve”.

Figur 4-13: Gruppe 4 i arbeid
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4.3.5

Gruppe 5

Gruppa besto av:
Gruppeleder:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppemedlem:
Gruppesekretær:

Peder Flatla, Grunneierlaget for rv. 4 i Lunner
Steinar Mæhlum, Statens vegvesen
Martha-Marie Olimb, ungdomsrådet i Lunner
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune
Gudbrand Johannessen, landbrukskontoret for Hadeland
Vegard Meland, Multiconsult

Oppgave 1
Hva er det viktigste overordnede grepet
for prosjektet?
Alle medlemmene i gruppa kom med
flere forslag. Disse var:
god fremkommelighet
god veg for framtiden
god fremkommelighet på
lokalvegnettet
god fremkommelighet for alle
grupper
ny rv. 4 skal være en sikker veg
hensynet til Vigga
begrense forurensning (også for
dyrking av mat)
gang- og sykkelveg
passasjer for landbruket
begrense støybelastningen
miljø
lave byggekostnader
lokalvegnettet skal også være
sikkert for alle trafikanter
Disse punktene ble videre gruppert til
fire hovedpunkter:
Figur 4-14. Besvarelse på oppgave 1 fra gruppe 5
God fremkommelighet for alle grupper
Under dette punktet ble det poengtert at det skal gjelde for alle trafikantgrupper og ikke bare på
ny rv. 4. Det betyr at det i planene også må vurderes fremkommelighet på lokalvegnettet for
bilister og myke trafikanter (gang- og sykkelveg) og fremkommelighet for landbruksmaskiner
(driftskryssinger på rv. 4).
Trafikksikkerhet for alle trafikanter
Ny veg skal være sikkert for alle trafikantgrupper, lokalvegnettet skal også være sikkert. Det
betyr at det må vurderes gang- og sykkelveg, driftsunderganger for landbruket og lignende (se
for øvrig forrige punkt)

27

Rv. 4 Roa–Gran grense
Idéseminar

Miljøhensyn
Under dette punktet ble det trukket fram flere punkter. Jordvern er sentralt, det er et viktig grep
at det tas jordvernhensyn i planleggingen av ny veg. Støybelastning fra firefelts motorveg ble
også trukket fram som et problem, ikke minst siden dalformen gjør at trafikkstøy når langt.
Forholdet til Vigga var viktig for flere, det er viktig at ny veg ikke forringer miljøkvalitetene i
og ved elva. Vegforurensning (inklusiv salting) ble trukket fram som et mulig problem, også i
forhold til dyrking av mat langs ny rv. 4. Bevaring av kulturlandskap ble også vektlagt.
Kostnader
Under dette punktet ligger det kostnader til bygging og drifting av ny veg ikke må være
uforholdsmessig store.
Oppgave 2
Hvilken løsning mener du skal etableres på strekningen?
Alle i gruppa fikk utdelt hvert sitt kart hvor de skulle skissere mulige traseer for ny rv. 4. Startog sluttpunkt var gitt. Gruppa vurderte ikke tekniske løsninger som stigning, lengde på tunneler
og bruer, kostnader, etc.
Alternativene som ble foreslått var som følger.
Modifisert A6
Påhugg lenger sør for å begrense beslaget av dyrket jord. Se på mulighetene for å legge
alternativet nærmere dagens rv. 4 for å begrense arealbeslaget av dyrket jord.
Modifisert A6, endringer i nord
En variant av A6 der dagens rv. 4 følges til rett nord for Holmen før dagens rv. 4 og Vigga
krysses. Dette vil trolig spare noe dyrket jord.
Lang tunnel
Start i rundkjøringen, så raskt som mulig inn i tunnel som går helt til kommunegrensa. Dette
alternativet gir lite beslag av dyrket jord.
A7
A7 (juster), som vist på utdelt kart (uten endringer).
Tunnel under Volla 1
A2 fram til Myrvang, tunnel rett under Volla til Flågenvegen. Videre dagsone som A6/A8.
Tunnel under Volla 2
A2 langs dagens rv. 4. Alternativet dreier østover og går inn i tunnel like nord for Myrvang.
A6/A8-tunnelen treffes, og videre som disse.
Dagløsning på bru
A2 fram til der A2 og A7 krysses. Videre nordover på lang bru (viadukt) for å unngå beslag av
dyrket jord.
Kombinasjon A2 og A6
Alternativ som følger A2 fram til fv. 17. Deretter dreier det noe nordøstover og krysser Vigga
og dagens rv. 4 og følger alt. A6 videre.
Etter avstemming i gruppa fikk de to A6-variantene fleste stemmer.
Positive sider ved alt. A6 er:
gunstig med tanke på jordvern
tunnelføring begrenser støypåvirkning
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tunnel opprettholder mulighet for vilttrekk
tunnel begrenser negativ påvirkning av nærmiljøet på Volla
Justeringer av foreslått løsning eller tegning av helt ny linje.
For de to A6-variantene ble det langt inn en faunapassasje ved Holmen.
Oppgave 3
Optimalisering av alternativ A8
Det enkleste grepet for å spare dyrket jord er å starte i rundkjøringen istedenfor 600 m lengre
sør. Dette tilsvarer imidlertid alt. A6, og er derfor ikke innenfor oppgaven.
Flytte tunnelpåhugg sørover for å unngå innløsning/nærføring til Nerengen.
Optimalisere linjen slik at den blir liggende så nær dagens rv. 4 mellom Flågenvegen og
Holmen for å begrense arealbeslaget av dyrket jord.
To løsninger mellom Holmen og parsellslutt.
1. Vist løsning men med lang bru over dagens rv. 4 for å opprettholde vilttrekk her.
2. Følge dagens rv. 4 noe lengre og krysse Vigga rett før parsellslutt for å spare dyrket
jord.
Oppgave 4
Jordvern var i fokus under hele gruppearbeidet. Slagordet ble derfor:
La jorda leve.
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5 Oppsummering
Alle grupper hadde sammenfallende synspunkter for målsetning av ny riksveg. De tre
hovedpunktene trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø ble trukket fram av alle gruppene.
Av miljøhensyn var jordvernet nevnt som en viktig premiss for arbeidet.
Flere ulike alternativer ble foreslått, men jevnt over kan en konkluderte med at de ikke avviker
mye fra de alternativene som allerede foreligger. Dette er naturlig siden parsellen er forholdsvis
kort, og lengden kombinert med landskapet gir et begrenset antall muligheter. De eneste
alternativene som skilte seg markant fra de foreliggende er:
lang tunnel på hele strekningen (en forlenging av A6/A8 fram til kommunegrensa).
alt. A6/A8 som dagsone
Oppgavene med å forbedre eksisterende linjer ga en del gode innspill som vil bli tatt med i den
videre prosessen.
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Organisasjon/etat
Lunner kommune
Lunner kommune
Lunner kommune
Lunner kommune
Lunner kommune
Lunner kommune
Ungdomsrådet i Lunner
Lunner kommune
Lunner Fotballklubb
Senkingslaget Volla
Hadeland Bonde- og s. lag
Gran kommune
AP politiker i Lunner
AP politiker i Lunner
Høyrepolitiker i Lunner
Hadeland skogeierlag
Hadeland skogeierlag
Lunner Bondelag
Landbrukskontoret for Hadeland
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
La Viggadalen Leve
Grunneierlaget for rv. 4 i Lunner
Grunneierlaget for rv. 4 i Lunner
Gårdbruker, Bjørge
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland
Multiconsult
Multiconsult
Multiconsult

Navn
Anders Larmerud
Gunn Elin Rudi
Ingun Juul-Hansen
Kari-Anne Steffensen Gorset
Anne Grønvold
Tore Molstad Andresen
Martha-Marie Olimb
Geir Albertsen
Arne Nygaard
Stein Oppen
Arve Høibybråten
Øyvind Sørlie
Elin Skovly
Harald Tyrdal
Bjørn Morstad Haugen
Olaf Espen
Erik Skirstad
Trygve Brandrud
Gudbrand Johannessen
Guttorm Tysnes
Odd Haakenstad
Petter Erik Haga
Peder Flatla
Emil Renstrøm
Haavel O Stastad
Harald Rapp Nilsen
Ole Kristian Haug
Bjørn Nyquist
Vidar Olderkjær
Jon Wefald
Steinar Mæhlum
Kjersti Moltubakk
Laila Nersveen
Vegard Meland
Merete Stokke Hestvedt
Lars Hjermstad

E-post
anders.larmerud@lunner.kommune.no
ger@lunner.kommune.no
ijh@lunner.kommune.no
kari-anne.steffensen.gorset@lunner.kommune.no
anne.gronvold@lunner.kommune.no
tore.molstad.andersen@lunner.kommune.no
martha-marie.olimb@hotmail.com
gea@lunner.kommune.no
arne.nygaard@akersolutions.com
stein.oppen@flatla-gaard.no
ahoeiby@online.no
oyvind.sorlie@gran.kommune.no
elin.skovly@hadeland-energi.net
harald.tyrdal@nittedal.kommune.no
bhaugenm@online.no
oespen@online.no
o-skirst@online.no
trygve@brandrud.no
gudbrand.johannessen@gran.kommune.no
hedopp@lastebil.no
odd-h@online.no
pettererikhaga@gmail.com
pflatla@hotmail.com
emilrehn@online.no
harald.nilsen@vegvesen.no
ok.haug@vegvesen.no
bjorn.nyquist@vegvesen.no
vidar.olderkjar@vegvesen.no
jon.wefald@vegvesen.no
steinar.mahlum@vegvesen.no
kmo@fmop.no
ln@fmop.no
vegard.meland@multiconsult.no
merete.stokke.hestvedt@multiconsult.no
lars.hjermstad@multiconsutl.no

Stilling/rolle
Ordfører
Tjenesteleder arealforvaltning.
Arealpalnlegger.
Miljøvernkonsulent.
Rådgiver politikk/samfunn
Rådmann
Leder
Repr. barn og unge
Leder
Leder
Leder
Fagansvarlig plan
Kommunepolitiker
Kommunepolitiker
Kommunepolitiker
Leder
Styremedlem
Leder
Leder
Regionsjef
Regionleder
Leder
Formann
Medlem
Prosjektleder
Planprosessleder
Planleggingsleder
Prosjektleder
Trainee
Kommunikasjonsrådgiver
Miljævernavdelinga
Landbruksavdelinga
Oppdragsleder
Landskap
Veg
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3
4
5
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Deltakerliste ideseminar 30.11.2010. Rv. 4 Roa - Gran grense.

Vedlegg

6 Vedlegg
Deltakerliste

31

Rv. 4 Roa–Gran grense
Idéseminar

6.2
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Program

Region øst
Postboks 1010 Skurva
2600 Lillehammer
815 22 000
firmapost-ost@vegvesen.no

