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1. Forord 

Rambøll Norge as, Lillehammer, er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide 
reguleringsplan for riksveg 4 parsell Roa-Jaren, lengde ca. 11 km. 

I forkant av selve reguleringsarbeidet er det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for 
valg av systemløsninger for hele strekningen. Sentrale problemstillinger har vært:

• Avklaring av normalprofil
• Hovedgrep for linjeføringen / optimalisering av traséløsningen
• Typer kryss og plassering av kryss
• Behov for andre krysningstyper (vilt, lokalveger, adkomster)
• Antall og plassering av rasteplasser.
• Kunst i vegprosjektet.

Dette dokumentet oppsummerer denne prosessen og viser resultatene og konklusjonene en 
er kommet fram til. 

Dokumentet er utarbeidet av Rambøll Norge AS i samarbeid med Statens vegvesen.

2. Orientering om prosessen

Første del av forprosjektet var en kreativ del, der det bl.a. ble gjennomført en idédugnad 
over 2 dager, inkludert befaringer på planstrekningen.

Deltakere her var representanter for Statens vegvesen, kommunene og rådgiveren:

Etter idédugnaden har rådgiveren arbeidet med vurdering av problemstillingene og det er 
gjennomført 3 møter med ovennevnte personer, med unntak av Bolestam og Reinsborg.

I tillegg til befaringen i forbindelse med idédugnaden er det i etterkant gjennomført 2 
befaringer med landskapsarkitektene, der forskjellige spesielle forhold har vært vurdert.

Det er bestemt at det skal utføres et eget prosjektarbeid mht. kunst i anleggene. Knut Vold 
er knyttet til prosjektet som kunstkonsulent og vil bistå i dette arbeidet. Det skal utarbeides 
et dokument som beskriver prosess og hvordan kunst kan brukes i anleggene. Dette arbeidet 
skal ikke med i forprosjektrapporten, men presenteres på et senere tidspunkt.

Navn Repr.
Senioring. Steinar Robøle Statens vegvesen
Sjefing. Vidar Olderkjær Statens vegvesen
Landskapsarkitekt Grete Kongshaug Statens vegvesen
Senioring. Bjørn Hjelmstad Statens vegvesen
Senioring. Per-Olof Bolestam Statens vegvesen 
Sjefing. Jørn Reinsborg Statens vegvesen 

Gunn Elin Rudi Lunner kommune
Øyvind Sørlie Gran kommune

Tor Christensen Rambøll Norge AS
Landskapsarkitekt Lene Stenersen Rambøll Norge AS

Harald Snippen Rambøll Norge AS
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3. Vurderinger og anbefalinger, sammendrag
I det følgende er gitt en kort oppsummering av de hovedkonklusjoner / anbefalinger en er 
kommet fram til gjennom forprosjektet. For mer detaljerte opplysninger om bakgrunnen for 
de valg som anbefales vises det til kapittel 5.

3.1 Kryss med Rv35 og plassering av ny veg nord for Roa
I tråd med kommunestyrevedtak av 6.mai 2004 er justering av veglinja og plassering / 
utforming av krysset med rv35 vurdert. Sentrale problemstillinger her er:
� Grunnforhold
� Eiendommer / arealbruk
� Lokalvegsystem, gang- og sykkelvegsystem / nærmiljø 
� Sammenheng mellom kryssplassering og veglinje

(Mulighet for valg av krysstyper og -plassering har nøye sammenheng med valg av 
veglinjer, da alle krysstyper ikke kan tilpasses begge de alternative veglinjer.)

Figur 1, Linjeføring og kryss Roa, anbefalt løsning

KONKLUSJON: Basert på de ovennevnte vurderinger ser det ut til å være gunstig å legge 
ny rv 4 i annen trasé vest for den vedtatte og i sammenheng med dette å legge 
krysset som et ruterkryss med lokalveg under, plassert litt nord for eksisterende 
rundkjøring.
(Det tas forbehold om forestående grunnprøver).

Hovedargumentene for konklusjonen er:
God linjeføring for rv4. Krever mindre terrenginngrep øst for Roa enn andre alternativer. 
Kryssløsningen gir gode stigningsforhold på ramper. Kun 1 bru. Frigir arealer øst for dagens 
rundkjøring. Ivaretar eiendommer nord for Roa.
(Kryssplasseringen 2-300m nord for dagens rundkjøring kan være noe ugunstig 
trafikkmessig, men en anser ikke dette for avgjørende. Løsningen vil også være tilpasset 
en evt. omlegging av rv35 i fremtiden).

Det understrekes at kryssløsningen kun er aktuell i forbindelse med justert veglinje og ikke 
gjennomførbar med opprinnelig linje fra kommunedelplan. Det må også tas forbehold om at 
nærmere vurdering av grunnforholdene kan gjøre det nødvendig å vurdere linjeføringen på 
nytt i detaljeringsfasen.
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3.2 Trasé ved Bjørge nedre ca profil 5000-6400
I området omkring gården Bjørge nedre 237/2 er det vurdert å flytte linja lenger ut ved 
gården. 

KONKLUSJON:
Ny veg bør ligge nede ved og inntil skråningsfoten nedenfor tunet, i prinsipp som 
vist i kommunedelplanen. Særlig stor justering ut vil vanskelig kunne oppnås pga. 
kurvaturkravene og dette vil dessuten være uheldig mht støy og synlighet fra tunet. Det er 
foreslått mindre linjejusteringer for best mulig terrengtilpasning.

3.3 Kryss Gran sentrum (sør)
I idédugnad ble det skissert en rekke mulige løsninger, i tillegg til det som er vist i 
kommunedelplanen. Innledningsvis i forprosjektet ble 7 av disse vurdert og beskrevet med 
enkel vurdering av fordeler og ulemper.
Etter dette ble 4 av løsningene vurdert nærmere og sammenliknet ved kostnadsvurdering 
og enkel konsekvensvurdering.

KONKLUSJON: 
Det anbefales å legge alternativ 3 og 7 til grunn for den videre planlegging.

Bakgrunnen for dette er:
� Vurderingene viser at det er flest fordeler og færrest ulemper ved disse løsningene.
� Mange av fordelene ved løsningene vurderes å være av større betydning/omfang enn 

fordelene ved de øvrige.
� Løsningene er økonomisk gunstige.
� Alt 7 vil være mer fleksibel enn løsningene med bru i forhold til separasjon av 

kjørebanene for Rv4 inn mot tunnelen (kfr. neste kapittel).

Alt 3: Ruterkryss med 2 rundkjøringer like øst for dagens rv4.
Alt 7: Kryss med 1 rundkjøring i lokk over rv4, på kulvert med 2-løps tunnelprofil.

� Figur 2:                                                  Alt. 3                                                              Alt 7
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3.4 Tunnel øst for Gran sentrum
Grantunnelen ventes å bli ca 1650m lang. Det er utført forskjellige vurderinger av aktuelle 
tunnelprofiler, størrelser på disse, ett eller to løp, samt krav til rømning, havarilommer, etc.

KONKLUSJON:
� Det skal reguleres for bygging av begge tunnel-løp med full bredde.
� Veg-geometrien og innbyrdes avstand mellom løpene vurderes videre i 

detaljeringsfasen. Tunneltraséen bør ikke flyttes mot vest.

3.5 Linjetilpassing mellom Gran sentrum og Jaren.
Av forskjellige årsaker fremkommer behov for justering av linja fra kommunedelplanen:
• Behov for uttak av mer skjæringsmasser og reduksjon av fyllingsomfang.
• Liten tilgang på brukbare overbygningsmasser i veglinja.
• Fyllinger antas å være mindre heldige mht landskap (sterkt eksponert sett vestfra)

Det er foreslått en alternativ linjeføring der linja er trukket betydelig lenger mot øst.

KONKLUSJON:
Justert linje legges til grunn for den videre planlegging. Det settes i gang nærmere 
undersøkelser av fjellkvalitet og –dybder straks.

Figur 3, Foreslått justert linjeføring nord for Gran. (Kommunedelplan med blått).
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Argumenter for valget er bl.a:

� Linja vil ligge i fjellskjæring, vil kunne tilpasses slik at linja blir mindre synlig på 
avstand (kfr om landskap i kap. 5).

� Det er grunn til anta at fjellkvaliteten er god her. Foreløpige beregninger viser at 
skjæringen vil kunne dekke behovet til vegoverbygningen på anlegget.

� Lokalveg kan i sin helhet føres fram til Jaren på østsida av ny rv4. Adkomst til gammel 
rv kan oppnås ved å krysse under ny riksveg, slik kan også en tilfredsstillende 
viltkryssing oppnås.

� Kurvaturen på justert linje vurderes som noe bedre enn den forrige.
� Samlet sett vil denne linjeføringen gi mindre behov for masseflytting og en slipper 

inntransport av overbygningsmasser oa. fra sidetak.
� Kostnadsmessig vil justert linje sannsynligvis være mer fordelaktig enn den forrige.
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3.6 Stopplasser/rasteplasser

KONKLUSJON:
Det skal etableres en rasteplass i hver retning. 
Det bør etableres en plass ved Holmen (for sørgående trafikk) og en plass ved Vøyen for 
nordgående.
Plassene skal inneholde enkel tilrettelegging med: Oppstilling for 2-4 tunge biler, 5-10 
personbiler, toalett, noen bord, samt evt gangstier ned til Vigga etc.

Figur 4, Områder for plassering av rasteplasser
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3.7 Forhold til vilt
Det er registrert tre trekkruter for vilt innenfor planområdet:

1) Pr. 2200-2400: Rett nord for klubbhuset i Lunner, sesongtrekk for elg.
2) Pr. 4000-4500: Ved Holmen, sesongtrekkrute for elg.
3) Pr. 10500-11000: Ved Kolstadsvingen, markert vilttrekk for bl.a. elg og rådyr.

Foreløpig er en kommet fram til følgende:

• Ved de registrerte trekkene er det snakk om få dyr.
• Trekket ved Holmen er det viktigste.

KONKLUSJON:
Det kan oppnås 3-6 planfrie kryssingsmuligheter for vilt i tilknytning til øvrige 
kryssingspunkt.

Følgende steder er aktuelle:

� Ved Holmen er det aktuelt å føre lokalveg under ny riksveg4. I denne forbindelse kan 
viltkryssing oppnås i tilknytning til dette.

� Ved trekket ved Volla nord for idrettsanlegget kan en kryssingsmulighet muligens 
oppnås i tilknytning til bru over Vigga ved renseanlegget noe lenger nord. Dette må 
vurderes nærmere i detaljeringsfasen.

� På samme måte kan kryssing muligens være mulig ved ny bru over Vigga sør for Gran
sentrum.

� Kryssing vil kunne foregå over tunnelen øst for Gran sentrum.
� Ved Kolstadsvingen er det aktuelt å føre adkomstveg under ny riksveg4. Viltkryssing 

kan oppnås i tilknytning til dette.
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3.8 Kollektivtrafikk

KONKLUSJON: 
Gran: Det er ikke behov for å vurdere nye kollektivanlegg knyttet til kryssene på Gran. 
Ekspressbusser her antas å gjøre bruk av eksisterende rv4 i fremtiden.

Roa: Det bør vurderes om det skal tilrettelegges for et stoppested for ekspressbuss i 
tilknytning til nytt toplanskryss.
Det bør også vurderes om det i tilknytning til det nye krysset ved Roa sentrum kan være 
egnede arealer for en framtidig kollektivterminal/overgangsholdeplass.

3.9 Massedisponering / deponering
Det er utført foreløpige masseberegninger og masseflyttingsbehovet ser ut til å kunne bli i 
følgende størrelsesorden (pfm3):

Byggemasser, enkel disponering:

Fylling i linjer (inklusive utskiftning / fortrengning): 800000 x 1,1 = -880000
Overbygning 241000 x 1,1 = -265000
Grøftepukk etc 35000lm x 0,7 = -30000
Fjell sør for Gran 170000 x 1,5 = 255000
Fjell tunnel 210000 x 1,4 = 294000
Fjell nord for Gran 230000 x 1,5 = 345000
Jordskjæringsmasser som kan brukes i fylling (70% av tot) 290000 x 1,0 290000
Overskudd, m3 9000

I tillegg til ovennevnte mengder ser det ut til å være ca 640000 m3 skrapmasser som 
må disponeres utenom de konstruktive deler av veganlegget

KONKLUSJON:

1. Når det gjelder masser som er brukbare til vegbygging ser det ut til at det kan 
oppnås tilnærmet massebalanse, under forutsetning av indre linje nord for 
Gran.

2. Det anslås å være mulig å deponere ca 250000 m3 i tilknytning til muligheter langs 
/ i veganlegget som er kjent i dag.

3. Det er behov for å finne deponiplass til anslagsvis ca 380000 m3 gjennom 
detaljeringsfasen i tillegg til det som er kjent i øyeblikket.
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4. Formål med forprosjektet

4.1 Kort beskrivelse av vegprosjektet Rv4 Roa-Jaren

Det skal bygges ny Rv 4 mellom Roa og Jaren.

Kommuner: Lunner og Gran
Kostnadsoverslag: fra kommunedelplan på ca 800 mill kr (2004-kr)
Vegtype: Stamveg H1S
Antall felt: 4
Vegbredde: 20m

Utgangspunkt for arbeidet med reguleringsplanen er bl.a:

� Konsekvensutredning for Rv4-Roa-Jaren, godkjent i kommunestyrene 26.06.2003.

� Kommunedelplan for Rv4 Roa- Jaren, alt B7, godkjent i Gran kommunestyre 
26.06.2003

� Kommunedelplan for Rv4 Roa- Jaren, alt A7, godkjent i Lunner kommunestyre 
06.05.2004

Planleggingen omfatter i hovedsak:

• 11 km ny riksveg 4, hovedsakelig i ny trasé
• 3 toplanskryss
• 1700 m tunnel (x to løp)
• 1-2 km omlegging av fylkesveger og kommunale veger
• 15-16 konstruksjoner

Kort beskrivelse:

Prosjektet starter i sør ved brua over eksisterende riksveg 4 litt sør for dagens rundkjøring 
ved Roa, føres ut ovenfor / øst for den gamle bebyggelsen i området og krysser 
eksisterende riksveg ca 500m nord for dagens rundkjøring. Traséen krysser deretter over 
elva Vigga i nærheten av kommunalt renseanlegg og følger så vestsiden av elva fram til 
Gran sør. Ved Gran sør krysses Vigga igjen og vegen føres inn i tunnel like sør for Gran 
sentrum, fram til tunnelmunning mellom eksisterende riksveg og jernbanen nord for Gran 
sentrum. Videre herfra bygges ny veg i nærheten av eksisterende riksveg, fram til 
parsellavlutning ved eksisterende toplanskryss ved Jaren (Haugskrysset).

Det planlegges fullverdige toplanskryss ved Roa og Gran sør, samt nordvendt splittkryss 
ved Gran nord. For øvrig planlegges 12-14 konstruksjoner i forbindelse med kryssing av 
elva Vigga, lokalvegkryssinger, portalbygg for tunneler etc. 
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4.2 Hovedspørsmål

Før selve detaljprosjekteringen settes i gang er det nødvendig å avklare en del prinsipielle 
spørsmål, gjennom dette forprosjektet. Forprosjektet skal derfor, med utgangspunkt i 
foreliggende kommunedelplan, gi svar på bl.a. følgende spørsmål / problemstillinger:

1. Plassering av ny veg nord for Roa, profil ca 1300 – 3000
Justering av linjeføring iht kommunestyrevedtak av 6.mai 2004.

2. Kryss rv 4 / rv 35 Roa
Vurdering av om kryss kan flyttes nordover, iht kommunestyrevedtak av 6.mai 2004.

3. Trasé ved Bjørge nedre
Om veglinja kan justeres for å oppnå bedre terrengtilpasning ved Bjørge nedre, ca 
profil 5000-6400.

4. Kryss Gran sentrum (sør)
Den i kommunedelplanen viste kryssløsning krever stor plass og kryssløsning med 
gjennomgående lokalveg og gang- og sykkelveg, samt andre alternative løsninger skal 
derfor vurderes og presenteres ved hjelp av tegninger og tekstlig beskrivelse med 
enkel konsekvensvurdering.

5. Tunnel øst for Gran sentrum
Avklaring om tunnel kan bygges med tunnelklasse D med 2xT 9,5 profil (ift siktkrav 
etc.), om tunneltraséen bør justeres, om tunnellengden bør justeres i forhold til 
støyulemper, om det er aktuelt med lokale tilpassinger av tunnelinnslagene.

6. Linjetilpassing mellom Gran sentrum og Jaren.
Bearbeide veglinja på strekningen fra Tangen til Kolstadsvingen med tanke på en mer 
optimal terrengtilpassing.

7. Stopplasser/mindre rasteplasser (kfr formingsveileder)
Om en mindre rasteplass (ikke hovedrasteplass) i hver retning kan innpasses på 
strekningen.

8. Kryssinger for vilt
Avklaring av behov for viltgjerder, viltkryssinger og evt utforming av disse

9. Rv 4 kollektivtrafikk
Vurdering av hvordan Roa og Gran tettsteder kan betjenes av ekspressbusser. 
(Lokalbusser forventes i hovedsak å benytte seg av dagens rv 4.)

10. Massedeponering
Grov mengdeoppstilling med vurdering av behovet for deponering av 
overskuddsmasser, for eksempel ved oppfylling av lavtliggende landbruksarealer o.a.
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5. Vurderinger og anbefalinger, detaljbeskrivelse

5.1 Plassering av ny veg nord for Roa, profil ca 1300 – 3000
Lunner kommunestyre vedtok 6.mai 2004: 
”Lunner kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-5 
kommunedelplan for Rv 4 parsell Roa – Gran grense, vegalternativ A7.
Kommunestyret forutsetter at A7 i forbindelse med det videre reguleringsplanarbeid blir 
vurdert justert i hht. kartskisse fra Statens vegvesen datert 30.03.2004 og vegvesenets 
oppsummering og anbefaling. Type kryssløsning rv4/rv35 og tilknytning mellom rv4 og 
rv35 blir vurdert flyttet nordover slik at rv 35 går på nordsiden av eiendommen Sandberg 
gnr. 96 bnr. 5 og 30”.

I tråd med ovennevnte er justering av veglinja vurdert. Sentrale problemstillinger her er 
grunnforholdene, spesielt ute på de flate området ved idrettsplassen, hensynet til 
eiendommene, sammenhengen med kryssplasseringen og føringen av lokalvegsystemet.

MERKNAD: Mulighet for valg av krysstyper og -plassering har nøye sammenheng med valg 
av veglinjer. Bla. kan ikke alle foreslåtte krysstyper tilpasses begge de alternative veglinjer. 
På grunn av denne sammenhengen er konklusjonen mht valg av kryssløsning også tatt 
med her. Når det gjelder de detaljerte vurderinger mht selve kryssløsningen vises det til 
neste kapittel.

Figur 5, Linjeføring og kryss Roa. (Kommunedelplanslinja med blått).

Grunnforholdene er slik at dybden til fast grunn er økende jo lenger vestover man legger 
linja, med dybder på mellom 5 og 12 meter. Imidlertid ser det ut til at forskjellen mellom 
kommunedelplanens linje og den foreslåtte justering ikke er direkte avgjørende. De største 
dybdene opptrer lengst nord, der linjene løper sammen, og varierer lite i dette området. 
Den største forskjellen i grunnforhold opptrer i nærheten av eiendommen Myrvang, der 
opprinnelig linje er ført i terrenget i bakkant av (øst for) eiendommen, mens den nye ligger 
på utsiden. 
(Det tas i denne forbindelse forbehold om supplerende undersøkelser/prøvetaking som skal 
utføres i forbindelse med reguleringsplanen).

Linjeføring:
Opprinnelig linje medfører innløsning av eiendommen Sør Engen 38/5, ”innelukking” av 
eiendommen Myrvang 38/3, samt nærføring til eiendommen Nerengen 42/5. Opprinnelig 
linje ligger her i en S-kurvekombinasjon, med svært dyp skjæring sør for de nevnte 
eiendommer / vest for rundkjøringen på Roa.
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Foreslått linje kan legges i tilnærmet rettlinje, med betydelig mindre skjæring øst for 
rundkjøringen. Linja føres nord for skjæringen ut på fylling forbi idrettsplassen med høyde 
avtagende fra ca 5-7m til 0 over ca 400m. Vegen føres utenom de ovennevnte 
eiendommer, bl.a. vil Myrvang 38/3 på denne måten få vegsystemet på én side av tunet 
(som i dag).

Lokalvegsystem: 
Ved valg av denne løsning vil det være mulig å la lokalvegen (eksisterende rv4) bli liggende 
foran eiendommen Myrvang 38/3, og føre denne videre sørover herfra fram til kryssing 
under ny riksveg like sør for idrettsplassen. På denne måte vil lokalvegen kunne krysse ny 
riksveg ved hjelp av kun en konstruksjon, samtidig som lokalvegen vil bli liggende i 
tilnærmet samme høyde som i dag. (Dette har sterk sammenheng med kryssvurderingene, 
se også neste kapittel).

KONKLUSJON: Basert på de ovennevnte vurderinger ser det ut til å være gunstig å legge 
ny rv 4 i annen trasé vest for den vedtatte og i sammenheng med dette å legge 
krysset som et ruterkryss med lokalveg under, plassert litt nord for eksisterende 
rundkjøring.
(Det tas forbehold om forestående grunnprøver).

Hovedargumentene for konklusjonen er:
God linjeføring for rv4. Krever mindre terrenginngrep øst for Roa enn andre alternativer. 
Kryssløsningen gir gode stigningsforhold på ramper. Kun 1 bru. Frigir arealer øst for dagens 
rundkjøring. Ivaretar eiendommer nord for Roa.
(Kryssplasseringen 2- 300m nord for dagens rundkjøring kan være noe ugunstig 
trafikkmessig, men en anser ikke dette for avgjørende. Løsningen vil også være tilpasset 
en evt. omlegging av rv35 i fremtiden).

Det understrekes at kryssløsningen kun er aktuell i forbindelse med justert veglinje og ikke 
gjennomførbar med opprinnelig linje fra kommunedelplan. Det må også tas forbehold om at 
nærmere vurdering av grunnforholdene kan gjøre det nødvendig å vurdere linjeføringen på 
nytt i detaljeringsfasen.

Ut fra andre hensyn vises det også til detaljer i neste delkapittel vedr. krysset.
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5.2 Kryss rv 4 / rv 35 Roa
I ovennevnte kommunestyrevedtak er det forutsatt: ”…tilknytning mellom rv4 og rv35 blir 
vurdert flyttet nordover slik at rv 35 går på nordsiden av eiendommen Sandberg gnr. 96 
bnr. 5 og 30”.

Ovennevnte er vurdert og det konkluderes med at dette er teknisk mulig å få til, i 
prinsippet med en linjeføring som vist i figur 3 på neste side. Etablering av denne 
omleggingen inngår imidlertid ikke i denne reguleringsplan.

Når det gjelder selve krysset mellom ny rv4 og eksisterende vegsystem ble det i idédugnad 
skissert flere mulige løsninger, i tillegg til det som er vist i kommunedelplanen. Av disse er 
4 løsninger vurdert nærmere og beskrevet nedenfor med enkel vurdering av fordeler og 
ulemper:

MERKNAD: Mulighet for valg av krysstyper og -plassering har nøye sammenheng med valg 
av veglinjer. Kryssalternativene 1 og 3 vurderes å være gjennomførbare ved begge 
alternativer for veglinje, mens alternativ 2 kun anses gjennomførbart med vestre 
linjealternativ (Se konklusjon i kap. 5.1 foran).

1) Kommunedelplanens løsning, splittet kryss med bru over rv4 rett vest for eks. 
rundkjøring samt bru over rv4 ca 300m lenger nord.

Figur 6, Kryssløsning i kommunedelplan

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 32.0 mill.kr.

Fordeler:
� Trafikkmessig gunstig ift. trafikk Oslo-Rv35.

Ulemper:
� Deler opp arealer øst for dagens rundkjøring 
� Krever dyp skjæring øst for dagens rundkjøring 
� Ugunstige stigningsforhold på ramper, opp til 70-80‰.
� 4 bruer, skrå bruer over rv4 samt kryssing av Vigga ved rundkjøring.
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2) Ruterkryss med lokalveg under, plassert noe lenger nord, tilpasset vestre linje for Rv4.

Figur 7, Ruterkryss med lokalveg under ny riksveg

I toplanskryss er det prinsipielt ønskelig at lokalvegen krysser over hovedvegen, dette har 
sammenheng med akselerasjon / retardasjon. På den annen side bør det hensyntas at 
lokalvegen sannsynligvis også vil føre stor trafikk her, denne trafikken unngår i dette 
tilfellet høydeforskjellen ved å skulle krysse over riksvegen. Løsningens andre negative side 
mht. at trafikkstrømmen Rv35 - Rv4 sør får en lenger kjøreveg og derved kan medføre økt 
trafikk gjennom sentrum kan løses ved for eksempel ytterligere trafikkdempende tiltak i 
sentrum, samt eventuelle tiltak ved kryssregulering sør for Roa, evt toplanskryss Roa sør. 
Dersom omleggingen av Rv35 blir gjennomført vil dette problemet også avhjelpes.

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 25.0 mill.kr.

Fordeler:
� Deler ikke opp arealer øst for dagens rundkjøring
� Gode stigningsforhold på ramper
� Kun 1 bru (bru for lokalveg nord for krysset ikke nødvendig). 
� Krever mindre skjæring øst for dagens rundkjøring.
� Ivaretar eiendommer nord for Roa (kfr kap. om linjeføring foran)

Ulemper:
� Trafikkmessig mindre gunstig ift. trafikk Oslo-Rv35.
� Lokalveg krysser under rv4.
� 4 bruer, skrå bruer over rv4 samt kryssing av Vigga ved rundkjøring.
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3) Toplanskryss med rundkjøring i ”lokk” over Rv4, evt. ruterkryss rett øst for eks 
rundkjøring.

Figur 8 (Ill. fra Kommunedelplan)

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser):

Rundkjøring på ”lokk”:  39.0 mill.kr.
Ruterkryss:                  31.0 mill.kr.

Fordeler:
� Trafikkmessig gunstig ift. trafikk Oslo-Rv35.

Ulemper:
� Deler opp arealer øst for dagens rundkjøring Ruterløsningen i enda større grad.
� Krever dyp skjæring øst for dagens rundkjøring 
� Ugunstige stigningsforhold på veg mellom dagens rundkjøring og over ny rv4.
� Krever lokalvegbru nord for Roa og kryssing av Vigga ved rundkjøring.
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KONKLUSJON: Basert på de ovennevnte vurderinger, også sammenholdt med 
anbefalingen fra pkt 4.1 over, anbefales det å legge alternativ 2 til grunn for det videre 
reguleringsarbeid. (Det tas forbehold om forestående grunnprøver).

Sett sørover. Kommunehuset i høyre billedkant. Klubbhuset ved. idrettsplassen i forkant.

Sett nordover fra et pkt over eksist. rundkjøring. Klubbhuset ved. idrettsplassen til venstre.

Figur 9, Anbefalt løsning, perspektiv 
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5.3 Trasé ved Bjørge nedre ca profil 5000-6400

I området omkring gården Bjørge nedre 237/2 er det vurdert å flytte linja lenger ut ved 
gården. Det er konkludert med at linja bør ligge nede ved og inntil skråningsfoten nedenfor 
tunet, i prinsipp som vist i kommunedelplanen. Særlig stor justering ut vil vanskelig kunne 
oppnås pga. kurvaturkravene og dette vil dessuten være uheldig mht støy og synlighet fra 
tunet.

I forhold til kommunedelplanen er linja justert noe i tråd med ovennevnte, slik at skjæring i 
skråningen opp mot tunet kan unngås. På samme måte foreslås det samme ved 
kolleterrenget nord for gården, her med en hor.kurve R=4000 kombinert med noe heving 
av veglinja gjennom et høybrekk ved pr. 5700.

Adkomst til gården skal krysse over Rv4. Bru for dette foreslås lagt vinkelrett på rv4 både 
av estetiske og kostnadsmessige hensyn. 

Figur 10, Justert linjeføring (vist med rød farge) forbi Bjørge nedre.
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5.4 Kryss Gran sentrum (sør)
Vurderingen av kryssutforming og plassering er utført i 3 faser:

- Idédugnad: Her ble det skissert en rekke mulige løsninger, i tillegg til det som er vist i 
kommunedelplanen. 

- Innledende vurdering: Her er 7 løsninger vurdert og beskrevet med enkel vurdering av 
fordeler og ulemper (-/+), se 5.4.1 nedenfor.

- Avsluttende vurdering: Etter dette ble 4 av løsningene vurdert nærmere og 
sammenliknet ved kostnadsvurdering og enkel konsekvensvurdering, se kap. 5.4.2.

5.4.1 Innledende vurdering

1) Ruterkryss sør for Gartneriet. 2 bruer. 

Figur 11
- Avstand fra sentrum
- Nærhet til Vigga (nærføring/kryssing)
- Uheldig oppfylling i dalens trangeste punkt
- Skrå bruer.
Forkastet
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2) Ruterkryss like nord for Gartneriet. 3 bruer.

Figur 12
+ Vinkelrette bruer
- Avstand fra sentrum
- Uheldig oppfylling på flatt område
- Ekstra bru for G/S
- Uryddige forhold for G/S.
Forkastet

3) Ruterkryss lenger nord for Gartneriet. 3 Bruer.

Figur 13
+ Bedre plassering i terrenget (mot eksisterende rygg).
+ Logisk kjøremønster.
+ Ryddig for G/S.
- Ekstra bru for G/S.
Vurdert nærmere
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4) Halvkløverkryss med rundkjøringer plassert forskjøvet, videreutvikling av KDP-løsning. 4 
varianter A, B C og D. 

A Figur 14   B Figur 15

Alt. 4 C Figur 16

Her omtales C, de øvrige ble forkastet under vurderingen da de forutsatte bruplassering 
ute i den flate dalbunnen.

+ Gunstig plassering i terrenget (rundkjøringer på terreng, bru i tilknytning til eksisterende 
rygg i sør)
+ Logisk kjøremønster til og fra rv4
- Komplisert kjøremønster mellom gammel rv4 sør for krysset og sentrum
- Bru over rv4 må krysse 6 felt
- Skrå bruer
- Noe uryddige forhold for G/S
4C er vurdert nærmere
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5) Trompetkryss med kryssing over tunnelmunning og egen bru for lokalveg (eksisterende 
rv4):

Figur 17,  Alt. 5 A

+ Gunstig for lokaltrafikk og G/S (eksisterende vegsystem beholdes) 
+ Arealbruksmessig fordelaktig
+ Innløsning av få hus
- 6 felt i tunnel
- Bru over rv4 må krysse 6 felt
Vurdert nærmere
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6) Kryss med 1 rundkjøring i lokk over rv4, plassert på kulvert betong/stål med 2-løps 
tunnelprofil.

Figur 18,  Alt. 7
+ Lite arealkrevende
+ Fundamenteringsmessig gunstig (?)
+ Estetisk gunstig
+ Landskapsmessig gunstig (lok.veg mot eksist. rygg)
+ Ryddige forhold for G/S
- Krever ekstra overhøyde for lokalveg over rv4
Vurdert nærmere

I tillegg er det i prinsippet ønskelig at ”Fv14-aksen” beholdes, slik at dette bør legges til grunn 
for de alt. som beskrives nærmere.
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5.4.2 Avsluttende vurdering
I foregående kapittel er det konkludert med at alternativ 3, 4c, 5 og 7 skal undersøkes 
nærmere mht kostnader og andre konsekvenser.
For alle alternativer er det bestemt at bru over Rv4 for Fv14 legges til grunn og derfor ikke 
tas med i kostnadsvurdering eller sammenlikningen for øvrig.

3) Ruterkryss lenger nord for Gartneriet. 4 Bruer.

Figur 19

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 25.5 mill.kr.

Fordeler:
� Lokalvegkryssingen etableres ved at brua over Rv4 plasseres i tilknytning til 

terrengryggen sør/øst for kryssområdet. Gunstig landskapsmessig.
� Krysset fremstår som ”ryddig”, med oversiktlige og lettfattelige forhold for trafikantene.
� Ryddige forhold for G/S-trafikken.

Ulemper:
� Vestre rundkjøring blir liggende i høyde 4-5m over eksisterende terreng (kan avhjelpes 

ved at denne legges nede på terreng som vist med stiplet strek)
� Ekstra bru for G/S-trafikken.
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4) Halvkløverkryss med rundkjøringer plassert forskjøvet, videreutvikling av KDP-løsning.

Figur 20

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 30.5 mill.kr.

Fordeler:
� Lokalvegkryssingen etableres ved at brua over Rv4 plasseres i tilknytning til 

terrengryggen sør/øst for kryssområdet. Gunstig landskapsmessig.
� Begge rundkjøringer blir liggende i høyde med eksisterende terreng. Gunstig 

landskapsmessig.
� Krysset gir oversiktlige og lettfattelige forhold for trafikantene til og fra rv4

Ulemper:
� Mer komplisert kjøremønster for lokaltrafikk mellom gammel rv4 sør og sentrum, dette 

gjelder også G/S-trafikken.
� Bru over rv4 blir lang pga at den må krysse 6 felt
� Skrå bru
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5) Trompetkryss med mulig kryssing over tunnelmunning og egen bru for lokalveg 
(eksisterende rv4):

Figur 21,  Alt. 5

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 38,5 mill.kr.

Fordeler:
� Lokalvegkryssingen etableres ved at brua over Rv4 plasseres i tilknytning til 

terrengryggen sør/øst for kryssområdet. Gunstig landskapsmessig.
� Trafikk til og fra rv4 og lokaltrafikk for øvrig skille fra hverandre:

o Gode forhold for lokaltrafikk mellom gammel rv4 sør og sentrum, eksisterende 
vegsystem beholdes.

o Gode forhold for G/S-trafikken.
o Krysset gir oversiktlige og lettfattelige forhold for trafikantene til og fra rv4.

� Kan gi mulighet for bruk av arealer mellom ramper / veger øst for krysset til andre 
formål enn trafikkareal (næring, landbruk?).

� Krever ikke i seg selv innløsning av boligeiendommer.

Ulemper:
� Gir mer veg å vedlikeholde 
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7) Kryss med 1 rundkjøring i lokk over rv4, plassert på kulvert betong/stål med 2-løps 
tunnelprofil.

Figur 22,  Alt. 7

Grov kostnadsvurdering (for sammenlikning, inkl. ikke alle prosesser): 29.5 mill.kr.:

Fordeler:
� Lokalvegkryssingen etableres ved at passasjen over Rv4 plasseres i tilknytning til 

terrengryggen sør/øst for kryssområdet. Gunstig landskapsmessig / estetisk.
� Oppfylling for ramper ligger i nær tilknytning til den samme terrengryggen. Gunstig 

landskapsmessig / estetisk.
� Krysset gir oversiktlige og lettfattelige forhold for trafikantene til og fra rv4.
� Enkelt kjøremønster for lokaltrafikken (kun 1 rundkjøring).
� Krysset krever lite areal.
� Muligens lettere fundamenteringsforhold for kulvert enn bru.

Ulemper:
� Konstruksjonen med kulvert kan kreve større overhøyde for lokalvegen over rv4 enn 

tradisjonell bru.
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KONKLUSJON: 
Det anbefales å legge alternativ 3 og 7 til grunn for den videre planlegging.

Bakgrunnen for dette er:
� Vurderingene viser at det er flest fordeler og færrest ulemper ved disse løsningene.
� Mange av fordelene ved løsningene vurderes å være av større betydning/omfang enn 

fordelene ved de øvrige.
� Løsningene er økonomisk gunstige.
� Løsningene vurderes å være best med hensyn til nærmiljøet (Løsningene fører den nye 

rv4 gjennom området uten å endre nærmiljøets naturlige ferdselsårer / -mønster. 
Dette gjelder både gang- / sykkeltrafikk og lokaltrafikk for øvrig).

� Alt 7 vil være mer fleksibel enn løsningene med bru i forhold til separasjon av 
kjørebanene for Rv4 inn mot tunnelen (kfr. neste kapittel).

Alt 3: Ruterkryss med 2 rundkjøringer like øst for dagens rv4.
Alt 7: Kryss med 1 rundkjøring i lokk over rv4, på kulvert med 2-løps tunnelprofil.

Figur 23:                                                  Alt. 3                                                              Alt 7

� MERKNAD: Det vises til tegning C205. Aksen langs fv14 over Vigga bør i prinsippet 
opprettholdes. Tekniske forhold kan gjøre det nødvendig å kople fv14 til i krysset 
nærmere sentrum. En gangvegakse kan da opprettholdes ved å tilrettelegge for 
gangveg / sti i tilknytning til ny bru over Vigga.
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Sett sørover

Sett nordover. Gran sentrum til venstre.

Figur 24, Alt.3, perspektiv
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Sett sørover

Sett nordover. Gran sentrum til venstre.

Figur 25, Alt.7, perspektiv
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5.5 Tunnel øst for Gran sentrum
Forprosjektet skal avklare om tunnel kan bygges med tunnelklasse D med 2xT 9,5 profil (ift 
siktkrav etc.), om tunneltraséen bør justeres, om tunnellengden bør justeres i forhold til 
støyulemper, samt om det er aktuelt med lokale tilpassinger av tunnelinnslagene.

Grantunnelen ventes å bli ca 1650m lang. Største stigning i tunnelen vil ligge på ca 2%. 

ÅDT gjennom tunnelen er beregnet til 4600 teoretisk i 2000 og 7400 i 2030. (Kfr heftet 
”Notater” (feb 2003) utarbeidet som en del av konsekvensutredningen. 
Dersom ny veg åpnes ca 2012/13 vil trafikken gjennom tunnelen i dimensjoneringsåret (20 
år etter åpning) kunne være ca 7600 kjt.

5.5.1 Tunneltverrsnitt

Tunnelen er i kommunedelplanen konstruert med en 
horisontalradius = 800m.
Krav til geometri i tunnel er angitt i Statens vegvesens håndbok 
021 Vegtunneler. Det er egne krav til bredder som funksjon av 
frisiktkravene. Det opereres bl.a. med et krav til avstand fra 
øyepunkt til tunnelvegg. Denne bredden (B) beregnes ut fra 
formelen 

R = LS2 / 8B    =>  B = LS2 / 8R

LS = siktlinjens lengde i m (stoppsikt)
B = avstand fra bilførerens øye til tunnelveggen

l tovegs tunneler regnes øyepunktet å ligge 1,1 m over kjørebanen og i en 
avstand 1 m fra vegens midtlinje.

I høyrekurve i envegstunneler legges øyepunktet også 1 m fra midtlinjen.

I venstrekurve i envegstunneler legges øyepunktet 1 m fra kantlinjen.

Krav til breddeøkning er som for veg i dagen.
Breddeøkning tas ensidig uten endring av radius for tunnelveggen.

Sentralt ved beregning av den nødvendige bredden B er kravet til stoppsikt. 

For veg i dagen gjelder stoppsiktkrav i håndbok 235 Stamvegutforming. Stoppsiktkrav (LS) 
ved R=800 er da 215m.

For tunnel gjelder andre regler, gitt i håndbok 021 Vegtunneler. Vegtypen får med 
ÅDT>5000, stigningsgrad mellom +7 og -7 % krav til stoppsikt på 178m.

Kravene til stoppsikt er altså forskjellige i dagen og i tunnel. Spørsmålet om dette er 
korrekt tolket ble derfor drøftet i møte i vegdirektoratet den 12.01.2004 der Olav 
Landsverk, Gudmund Nilsen og Steinar Robøle deltok. Det ble konkludert med at 
stoppsiktkravet i tunnel skal være 178m. Dette er i ettertid også klarert med Tor J Smeby i 
Vegdirektoratet.

KONKLUSJON:
I utgangspunktet skal tunnelen bygges med 2 x tunnelprofil T9,5. På grunn av at tunnelen 
ligger i kurve med R=800m kommer en frem til følgende tverrsnitt for de to tunnel-løpene:

Siktkrav B / m Total tunnelbredde / mSiktkrav Ls
høyrekurve venstrekurve høyrekurve venstrekurve

178 m 5 5 10,75 12,25

Nødvendig breddeutvidelse i innerkurver blir da hhv 1,25m og 2,75m.
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5.5.2 Havarilommer / rømning
Behovet for dette er avklart i møtet i vegdirektoratet den 12.01.2004.

KONKLUSJON:
Det skal legges til grunn Havarilommer hver 200m når ÅDT >4 000.
Havarinisjer skal plasseres i ytterkurve, dvs ikke i frisiktsonene (se om bredder over).
Evakuering skal etableres for hver 500m, dette oppnås ved tverrslag til det andre 
tunnelløp. (2 stk tverrslag gir avstand ca 550m mellom hver evakueringsmulighet. Hvorvidt 
dette er tilstrekkelig avklares nærmere i detaljeringsfasen).

5.5.3 Tunneltrasé
I forbindelse med vurderingene ift. breddeutvidelser, beskrevet ovenfor, er det vurdert om 
tunnelen kunne gis en slakere kurvatur. Av hensyn til bl.a. fjelloverdekning og 
vertikalkurvatur synes dette lite aktuelt, da bruk av større kurveradius vil forskyve linja 
mot vest, der terrenget faller og derved fjelloverdekningen avtar.

Tunnel-løpene skal ha en minsteavstand på netto 10m ved påhogg. 
Det sørgående (vestre) løp skal beholde minsteradius 800m. 

Dersom separasjon av kjørebanene utføres slik at disse er parallelle ved påhogg kan 
tunnel-løpene være parallelle gjennom hele tunnelen. Nordgående løp (venstrekurven) vil 
da kunne ha en radius på 820-825, noe som imidlertid kun gir en breddereduksjon på 
15cm. Fordelene ved denne metoden vil være at tverrslagene blir kortere. Ulemper kan 
være at separasjonen av kjørebanene gir større arealbehov utenfor tunnelen. Geometrisk 
sett kompliseres separasjonen i sør ved toplanskrysset ved Gran og i nord ved at veglinja 
her ligger i rettlinje.

Dersom separasjonen av kjørebanene uføres over en kortere strekning vil tunnel-løpene få 
forskjellig retning ved påhuggene. Ved bruk av minsteradius 800m vil dette gi en større 
avstand mellom tunnel-løpene, muligens opp til 50-60m. Fordeler ved dette er mindre 
arealbehov i dagen, samt muligens bedre veggeometri (særlig i nord). Videre vil 
nordgående tunnel-løp få bedre overdekning og vertikalkurvatur. Ulemper kan være at 
tverrslagene blir lengre.

Figur 26, Mulig linjeføring for nordgående løp vist øst for opprinnelig linje.

KONKLUSJON:
Tunneltraséen bør ikke flyttes mot vest. Geometrien og innbyrdes avstand mellom løpene 
vurderes videre i detaljeringsfasen.
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5.5.4 Plassering av tunnelinnslag
Plassering av tunnelinnslagene vil ha sammenheng med forannevnte problemstillinger og 
må bearbeides videre i detaljeringsfasen.

5.6 Linjetilpassing mellom Gran sentrum og Jaren.

5.6.1 Veglinja fra kommunedelplanen
Linja fra kommunedelplanen er vist på nedenstående figurer. 
Denne linja ligger vest for eksisterende riksveg 4 i nordre del av parsellen. Dette vil bl.a. 
medføre behov for store fyllinger i skråningene ned mot Jarenvannet.
Denne linja var ikke optimalisert i kommunedelplanen og det ble konkludert med at denne 
linjeføringen skal vurderes nærmere i reguleringsfasen, bl.a. med sikte på å oppnå en mer 
optimal linjeføring.

Av forskjellige årsaker fremkommer behov for justering av linja:
• Av hensyn til massebalanse kan det være behov for uttak av mer skjæringsmasser og 

reduksjon av fyllingsomfang.
• Liten tilgang på brukbare overbygningsmasser i veglinja ellers (gjelder også 

tunnelmassene, disse bør benyttes til fyllinger og masseutskiftning).
• Fyllinger antas å være mindre heldige mht landskap (sterkt eksponert sett vestfra)

Figur 27, Kommunedelplanens linjeføring nord for Gran.



Statens vegvesen Region Øst Side 36 (51)
Rv 4 Roa-Jaren, Reguleringsplan  -  Forprosjekt

Rambøll Norge AS   NO 915 251 293 MVA 2005-02-17

5.6.2 Justert linje
Det er foreslått en alternativ linjeføring der linja er trukket betydelig lenger mot øst. Sett 
nordover avviker denne linja fra den tidligere fra et punkt ca. 1 km nord for tunnelen og 
ligger deretter øst for eksisterende riksveg fram til innspleising på eksisterende veg. Linja 
er vist på plan- og profiltegningene (se figurer over) med vegkanter og skjærings- og 
fyllingsutslag.

Teknisk vurdering:
Linja vil ligge i fjellskjæring. Avhengig av utformingen av denne mot vest vil denne kunne 
tilpasses slik at den vil kunne bli mindre synlig på avstand (kfr om landskap nedenfor).

Figur 28, Foreslått justert linjeføring nord for Gran. (Kommunedelplan med blått).

Foreløpige vurderinger viser at det er grunn til anta at fjellkvaliteten er god her. Foreløpige 
masseberegninger viser at det er mulighet for at fjellskjæringen vil kunne gi tilstrekkelige 
mengder til å dekke behovet til vegoverbygningen på anlegget.

Videre vurderes kurvaturen på justert linje som noe bedre enn den forrige, bl.a er samlet 
retningsendring mindre.
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Området mellom gammel og ny riksveg vil kunne tas ut for å gi ekstra fjellmasser, samtidig 
vil da dette området kunne gi plass for deponering av utskiftningsmasser etc.

Figur 29, Mulige prinsipper for utforming av skjæring

Samlet sett vil denne linjeføringen gi mindre behov for masseflytting og en slipper 
inntransport av overbygningsmasser oa. fra sidetak. Kostnadsmessig vil justert linje derfor 
sannsynligvis være mer fordelaktig enn den forrige.
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Landskapsmessig vurdering:

I fjernvirkning vil det være vestfra vegen vil kunne bli eksponert.

Området vest for Jarenvannet består av spredt gårdsbebyggelse. Kulturlandskapet i 
området er verdifullt.  Dagens rv4 og jernbanetraseen er i liten grad synlig fra vestlia. Nede 
i dalen ved Jarenvannet er dagens ferdselsårer i liten grad synlig pga. tett vegetasjon både 
langs vestre og østre bredde. Høyere oppe i lia er dagens rv4 noe mer synlig. 

Eksponering av ny rv4 bør vurderes fra et ståsted litt oppe i lia, hvor anlegget vil ha størst 
eksponering.   Inngrepet i området blir størst  i området forbi Nord-Tangen. Der er linja 
lagt tungt i terrenget og det blir store fjellskjæringer inn mot Skjervumsmoen. Det er 
behov for fjell til anlegget og derfor aktuelt å ta ut store partier av fjellet mellom 
eksisterende og ny rv4. Omfanget av inngrepet i dette området vises i 3D-modell.  

Bildet er tatt fra vestsida av Jarenvannet. I forkant til venstre skimtes Nord-Tangen. 
Bebyggelsen lengst frem i østlia ligger ved profil 10300 – 10600. Ny veg ligger i kraftig 
skjæring øst (bak) bebyggelsen. Videre nordover krysser vegen et dalsøkk før den går inn i 
neste kraftige skjæring. De grønne markeringene gir et inntrykk av hvor skjæringene blir 
liggende. Linjene er kun markeringer, og angir ikke eksakt høyde eller omfang av 
inngrepet. Dette vil kunne visualiseres i 3D-modell senere i detaljeringsfasen. Som bildet 
viser blir skjæringen i bakkant av bebyggelsen mest fremtredende. Skjæringen lenger nord 
blir noe mindre synlig pga. ryggen i forkant som delvis skjuler inngrepet. 

Avbøtende tiltak kan være å ikke ta ut alt fjell på vestsida av vegen eller å bygge opp igjen 
terreng med skrapmasser. Avbøtende tiltak vurderes ikke i detalj i denne fasen. Det må 
senere i planfasen ses på ulike muligheter for slike tiltak. Både i forhold til eksponeringen 
mot vest og for opplevelsen av landskapet for reisende og fastboende er det svært viktig 
med tiltak som demper inngrepet. 

KONKLUSJON:
Justert linje legges til grunn for den videre planlegging. Det settes i gang nærmere 
undersøkelser av fjellkvalitet og –dybder straks.
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5.7 Stopplasser/rasteplasser
Det skal i forprosjektfasen vurderes mulig plassering av rasteplasser i området. Det er ikke 
behov for hovedrasteplasser på strekningen, men én mindre rasteplass i hver retning. 
Tiltaket skal vurderes i forhold til trafikantenes behov, utsikt, inngrep, kostnader mm.
Plassene skal inneholde enkel tilrettelegging med: Oppstilling for 2-4 tunge biler, 5-10 
personbiler, toalett, noen bord, samt evt gangstier ned til Vigga etc.

Vurderinger:
Man kom innledningsvis fram til fire forslag til plassering, to alternativer for hver 
kjøreretning.

Områdenes egnethet er vurdert i forhold til terreng, eksponering, trafikantens opplevelse, 
areal og en enkel vurdering av teknisk gjennomførbarhet. Hvert alternativ er skissemessig 
opptegnet med av– og påkjøringsramper og enkelt prinsipp for intern vegføring. 

I forhold til dimensjonerende fart på 90-100 km/t blir retardasjonsfeltets totale lengde 140 
meter og akselerasjonsfeltet 225 meter. Areal egnet til rast og opphold er vist.

Prinsipper for plassering:
Landskapet i Viggadalen er åpent og dalsidene har stor sårbarhet. Veg og rasteanlegg vil 
alltid ha en viss grad av eksponering fra dalsidene. Rasteanleggene er foreslått plassert i 
områder med mindre sårbarhet, hvor det er naturlig med avbøtende tiltak som beplantning 
og terrengforming. 

De to alternativene for sørgående trafikk ligger plassert i dalsiden vest for ny rv 4. 
Områdene avgrenses av vegetasjonskledte rygger. Terrengform og vegetasjon bidrar til 
mindre eksponering, og gir samtidig anlegget en naturlig forankring til landskapet omkring.

De to alternativene for nordgående trafikk ligger i tilknytning til Vigga. På samme måte 
som for overnevnte alternativer gir elva med randvegetasjon anlegget en forankring til 
landskapet. 



Statens vegvesen Region Øst Side 40 (51)
Rv 4 Roa-Jaren, Reguleringsplan  -  Forprosjekt

Rambøll Norge AS   NO 915 251 293 MVA 2005-02-17

Figur 30, Områder for plassering av rasteplasser
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Kort beskrivelse av de fire alternativene (det presiseres at figurene er prinsippskisser 
og at utformingen kan bli betydelig endret):

Figur 31, Alternativ 1A: Rasteplass sør for Flatla Mølleveg for sørgående trafikk

o plassering på dyrka mark i slak helling øst for Nystuen, mulighet for god 
terrengtilpasning

o kvaliteter som gir opplevelse er utsikt mot østre dalside, kryssende bekkedrag som gir 
mulighet for å etablere vannspeil i området, tilknytning til Flatla Mølleveg og 
kulturlandskapet i nærområdet

o ligger eksponert i forhold til bebyggelsen i østlia og bebyggelsen på Nystuen, mulig 
med avbøtende tiltak

o kan gi økt støybelastning for bebyggelsen på Myrstua
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Figur 32, Alternativ 1B: Rastepass ved Holmen for sørgående trafikk

o plassering på dyrka mark nord for Holmen, i en bekkedal i utkanten av 
landskapsrommet rundt gårdene Hval og Dynna.

o ny rv 4 ligger på kraftig fylling i området, forslaget innebærer en videre oppfylling av 
bekkedalen,  ivaretar behovet for massedeponi, terrengforming/tilpassing blir viktig

o en oppfylling av området vil bidra til at ny veg får en bedre forankring til landskapet 
omkring

o kvaliteter som gir opplevelse er utsikt mot østre dalside og et unikt kulturlandskap og 
kryssende bekkedrag som gir mulighet for å etablere vannspeil i området

o ligger eksponert i forhold til bebyggelsen i østlia, ellers liten eksponering
o mulig konflikt med viltkorridor i området, vegetasjon og passasjemuligheter for vilt må 

opprettholdes, endret arealbruk i området kan forstyrre vilttrekket
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Figur 33, Alternativ 2A: Rasteplass sør for Bjørge for nordgående trafikk

o plassering på dyrka mark mellom ny rv 4 og Vigga, terrenget er hellende ned mot elva
o anlegget ligger parallelt med ny rv 4 med et enkelt internt vegsystem
o anlegget blir liggende nært ny rv 4, men lavere i terreng (på nivå med Vigga), 

nivåforskjellen bidrar positivt  til å skape avstand mellom veg og rasteanlegg, mulighet 
for god terrengtilpasning

o kvaliteter som gir opplevelse er utsikt mot østre dalside og et unikt kulturlandskap 
samt nær tilknytning til Vigga som gir økt opplevelse ved f.eks. mulighet for kryssing 
av elva

o anlegget ligger i dalbunnen og berører ikke de sårbare dalsidene
o har en viss eksponering fra bebyggelsen i øst- og vestlia
o anlegget blir liggende tett på både ny og eksisterende rv 4,  støybelastning vurderes, 

mulighet til å knytte anlegget opp mot begge veger
o tilgjengelig areal er begrenset da området er smalt, ønsket standard og tilbud på 

rastepassen må vurderes i forhold til tilgjengelig areal
o det anbefales ikke å trekke anlegget videre nordover ut på områder med større 

sårbarhet, dvs. dyrkamarka tilhørende Bjørge gård
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Figur 34, Alternativ 2B: Rasteplass sør for Vøyen for nordgående trafikk

o plassering på dyrka mark mellom ny rv 4 og Vigga, terrenget er hellende ned mot elva
o anlegget ligger parallelt med ny rv 4 med et enkelt internt vegsystem
o muligheter for å etablere rasteanlegg på en utvidet fylling/massedeponi må vurderes, 

terrengforming/tilpassing blir viktig
o kvaliteter som gir opplevelse er utsikt mot østre dalside og et unikt kulturlandskap, 

Viggas formasjoner i området er spesielle gir landskapet særpreg, i sør er landskapet 
variert og kupert, opplevelsesmulighetene er derfor mange i området

o areal tilgjengelig er større enn for alternativ A
o anlegget ligger lavere enn vegen, mot dalbunnen, har en viss eksponering fra 

bebyggelsen i øst- og vestlia
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For sørgående trafikk er alternativ 1B ved Holmen best egnet. Kvalitetene i området er 
utsikten ut mot kulturlandskapet, nærheten til Vigga og kryssende bekkedrag med 
mulighet for etablering av vannspeil.
Ny rv4 krysser Vigga på en relativt kraftig fylling. En heving av området mellom vegen og 
den bratte ryggen er naturlig. Området er derfor godt egnet til massedeponi, rasteplassen 
etableres på fyllinga. 

For nordgående trafikk er alternativ 2B best egnet. Kvalitetene i området er utsikten ut mot 
kulturlandskapet og nærheten til Vigga. Viggas løp i området er spesielt og variert og byr 
på opplevelser. Nærområdene er spennende med variert vegetasjon flotte terrengformer. 

KONKLUSJON: 
Det bør etableres en plass ved Holmen (for sørgående trafikk) og en plass ved Vøyen for 
nordgående.

Alternativ 1B
Utsikt ut over kulturlandskapet med gårdene Hval og Dynna. Hvalebykampen i bakgrunnen.

Alternativ 2B
Vigga Utsikt mot landskap i sør
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5.8 Forhold til vilt

Registrerte arter og trekk:

I områdene langs planstrekningen finnes både elg og rådyr. Hjort er også observert i 
området.

Mangelen på store sammenhengende skogsområder i Viggadalen gjør at det er relativt lite 
elg nær dagens rv. 4. Konklusjonen i konsekvensutredningens temarapport for naturmiljø 
er at trekkene er av lokal verdi. De er ikke viktige regionale trekk mellom beiteområder for 
mange dyr. Skogsområdene rundt vilttrekket ved Holmen gis middels verdi som 
leveområde for hjortevilt.

Det er registrert tre trekkruter for vilt innenfor planområdet:

1) Pr. 2200-2400: Rett nord for klubbhuset i Lunner ligger et sesongtrekk for elg. 
Trekket har lokal verdi. 

2) Pr. 4000-4500: Ved Holmen, langs grensen mellom Lunner og Granligger også en 
sesongtrekkrute for elg. Dette trekket har også lokal verdi.

3) Pr. 10500-11000: I Gran finnes det et markert vilttrekk ved Kolstadsvingen ved 
avkjøringen til Nordtangen. Her har det jevnlig, men ikke årlig, skjedd påkjørsler av elg 
og rådyr.

For rådyr i Lunner er det kulturlandskapet i nordre del av bygda som er mest attraktiv både 
sommer og vinter. Her finner dyra mat og ly hele året og det foregår betydelig døgn- og 
beitetrekk, i tillegg til vintertrekk. Det er spesielt i brunsttida og vintertid, da dyra er i stor 
aktivitet og rådyrtettheten høy, at faren for påkjørsler er stor. 

Vegnormalenes krav:

I håndbok 018 står bl.a:
Viltgjerder utgjør en permanent barriere for de fleste dyrearter, og bør i utgangspunktet 
unngås.

På veger som går gjennom viltrike områder og der ÅDT er større enn 10 000 anbefales 
bruk av viltgjerder dersom ikke andre tiltak er tilfredstillende i forhold til trafikksikkerheten. 
Der viltgjerder settes opp bør behovet for viltoverganger vurderes og ivaretas. Eksempel på 
andre tiltak er siktrydding. Viltsluser med krysning i plan anbefales ikke brukt.
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Mulige tiltak langs ny Rv4:

Viltkryssinger kan etableres som egne konstruksjoner der viltet kan krysse over vegen, 
eksempelvis med løsmassetunneler av for eksempel 40-60 meters lengde. I andre tilfeller 
er det etablert kryssinger i form av bruer med beplantning og terrengforming oppå. 
Imidlertid er slike løsninger svært kostbare, særlig dersom de ikke kan kombineres med 
øvrige aktuelle kryssinger for lokalveger eller lignende.

Figur 35, Løsmassetunnel (E18 Vestfold)

Figur 36, 20m bred betongbro med beplantning og terreng
(”Ekobro”, Malmø, Sverige)

Alternativt kan viltkryssing foregå under veg, evt. i tilknytning til konstruksjoner som 
etableres i kombinasjon med annen bruk (lokalvegkryssinger, bruer over vassdrag etc.).
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Årsdøgntrafikken for strekningen varierer fra 8000 – 10 000 kjøretøyer. Ved ÅDT over 10 
00 anbefales som nevnt over bruk av viltgjerder, men dette gjelder i viltrike områder. I 
Viggadalen er det registrert relativt lite elg i nærheten av dagens rv. 4, selv om påkjørsler 
forekommer. Det er i Lunner kommune registrert  påkjørsel av gjennomsnittlig 9 elg og 5 
rådyr pr. år.

Man har vært i kontakt med miljøvernkonsulentene i kommunene:
Lunner: Kari Anne Gorset
Gran: Grete Gausemel,

samt Siri Guldseth, naturforvalter i Statens vegvesen. 

Foreløpig er en kommet fram til følgende:

• Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med gjennomgående viltgjerder, da dette utgjør 
en konstant barriere for viltet.

• Ved de registrerte trekkene er det snakk om få dyr.
• Trekket ved Holmen er det viktigste.
• Hyppig viltkryssing i plan over en 4-felts motorvei med midtdeler er ikke ønskelig.
• Ved de viktigste trekkene bør det derfor vurderes tiltak for å hindre vilt i vegbanen.

KONKLUSJON:
Det kan oppnås 3-6 planfrie kryssingsmuligheter for vilt i tilknytning til øvrige 
kryssingspunkt.

Følgende steder er aktuelle:

� Ved Holmen er det aktuelt å føre lokalveg under ny riksveg4. I denne forbindelse kan 
viltkryssing oppnås i tilknytning til dette.

� Ved trekket ved Volla nord for idrettsanlegget kan en kryssingsmulighet muligens 
oppnås i tilknytning til bru over Vigga ved renseanlegget noe lenger nord. Dette må 
vurderes nærmere i detaljeringsfasen.

� På samme måte kan kryssing muligens være mulig ved ny bru over Vigga sør for Gran
sentrum.

� Kryssing vil kunne foregå over tunnelen øst for Gran sentrum.
� Ved Kolstadsvingen er det aktuelt å føre adkomstveg under ny riksveg4. Viltkryssing 

kan oppnås i tilknytning til dette.
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5.9 Kollektivtrafikk

Gran:
Gran sentrum betjenes i dag av:

• Landekspressen og pendlerbussen mellom Dokka/Brandbu og Oslo 
• regionruter mellom Lillehammer og Hønefoss
• lokalruter mellom Brandbu og Roa/Jevnaker/Harestua.  

Bussene har hovedholdeplass ved Gran stasjon, som også benyttes som overgangsterminal 
mellom buss og tog.  Holdeplassen ligger sentralt i Gran og betjener tettstedet godt.

Det er viktig at region- og ekspressrutene kan benytte den nye vegen i størst mulig grad 
for å gi korte kjøretider.  Den foreslåtte vegløsning med kryss nord og sør gir gode 
muligheter for dette samtidig som en opprettholder Gran stasjon som kollektivknutepunkt. 

Det bør derfor ikke være nødvendig med nye kollektivanlegg knyttet til kryssene på Gran.

Roa
Roa er tidligere pekt ut som det regionale kollektivknutepunktet for Hadeland, med 
etablering av en regional skysstasjon.  Grunnlaget for dette var at krysset mellom Rv 4 og 
Rv35 også er møtepunkt for viktige regionale ruter:

• Landekspressen og pendlerbussen mellom Dokka/Brandbu og Oslo
• regionruter mellom Lillehammer og Hønefoss
• regionrute/ Flybuss Hønefoss – Gardermoen (ikke i drift)

Etter en tids drift har det vært stans mht. bussruter mellom Hadeland og Gardermoen. 
Imidlertid er det nylig satt i drift et nytt busstilbud Hønefoss – Klekken - Jevnaker - Roa -
Gardermoen.  Bussen kjøres av Askeladden reiser og transport, og har 8 avganger hver 
veg på hverdager.

Det har vært skissert konkrete arealer ved Lunner rådhus for en skysstasjon, men den er 
ikke etablert.  I dag fungerer holdeplassen ved Roa videregående skole som 
sentrumsholdeplass for Roa.

For ekspress- og regionruter er det viktig at nye vegløsninger ikke gir vesentlig lengre 
kjøreveg.  Ved etablering av ny veg og nytt kryss bør det derfor vurderes om det i 
tilknytting til det nye krysset nord for Roa sentrum kan være egnede arealer for en 
framtidig kollektivterminal/overgangsholdeplass.  Denne bør fungere både som 
overgangsterminal mellom de regionale rutene, som park&ride-terminal for pendlere til/fra 
Oslo, og som sentrumsholdeplass for Roa.

KONKLUSJON: 
Gran: Det er ikke behov for å vurdere nye kollektivanlegg knyttet til kryssene på Gran. 
Ekspressbusser her antas å gjøre bruk av eksisterende rv4 i fremtiden.

Roa: Det bør vurderes om det skal tilrettelegges for et stoppested for ekspressbuss i 
tilknytning til nytt toplanskryss.
Det bør også vurderes om det i tilknytning til det nye krysset ved Roa sentrum kan være 
egnede arealer for en framtidig kollektivterminal/overgangsholdeplass.
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5.10 Massedisponering / deponering

Det er utført foreløpige masseberegning av de tiltak som er vist på vedlagte plan- og 
profiltegninger. 

(Det understrekes at beregningene er beheftet med betydelig usikkerhet og at 
detaljeringsfasen vil gi anledning til å endre bildet i stor grad)

Masseflyttingsbehovet ser ut til å kunne bli i følgende størrelsesorden (pfm3):

Rv4 Kryss Roa Kryss Gran S Tunnel Sum
Jordskjæring 400000 5000 10000 0 415000
Fjellskjæring 400000 0 0 210000 610000
Utskiftningsmasser 350000 50000 50000 0 450000
Fylling (inkl 
utskiftning) 700000 50000 50000 0 800000
Matjord 40000 2000 2000 0 44000
Vegetasjon 60000 0 1000 0 61000
Overbygning av Fk 215000 8000 8000 10000 241000
Pukk til grøfter etc 30000

Det er regnet med en overbygning med en tykkelse på 1m når det gjelder knust fjell 
(Forsterkningslag og nedre bærelag).

Byggemasser, enkel disponering:

Fylling i linjer (inklusive utskiftning / fortrengning): 800000 x 1,1 = -880000
Overbygning 241000 x 1,1 = -265000
Grøftepukk etc 35000lm x 0,7 = -30000
Fjell sør for Gran 170000 x 1,5 = 255000
Fjell tunnel 210000 x 1,4 = 294000
Fjell nord for Gran 230000 x 1,5 = 345000
Jordskjæringsmasser som kan brukes i fylling (70% av tot) 290000 x 1,0 290000
Overskudd, m3 9000

Når det gjelder de masser som er brukbare til vegbygging ser det altså ut til å være mulig 
å oppnå en tilnærmet massebalanse.

Skrapmasser, enkel disponering:

Øvrige masser som må disponeres utenom konstruktive deler av veganlegget ser da ut til å 
bli:

Utskiftningsmasser 450000
Jordskjæringsmasser som ikke kan brukes i fylling (30% av tot) 125000
Vegetasjonsmasser 61000

636000
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KONKLUSJON:

1. Når det gjelder masser som er brukbare til vegbygging ser det ut til at det kan 
oppnås tilnærmet massebalanse, under forutsetning av indre linje nord for 
Gran.

2. Det anslås å være mulig å deponere ca 250000 m3 i tilknytning til muligheter langs 
/ i veganlegget som er kjent i dag. (ca 100000 m3 i tilknytning til fjellskjæring i 
indre linje nord for Gran, ca 100000 m3 i tilknytning til rasteplasser og ca 50000 
m3 i tilknytning til landskapstilpasning ifbm kryss etc.)

3. Det er behov for å finne deponiplass til anslagsvis ca 380000 m3 gjennom 
detaljeringsfasen i tillegg til det som er kjent i øyeblikket. En løsning kan være 
oppfylling av lavtliggende dyrkede områder og i denne forbindelse synes det 
naturlig å ta saken opp med grunneierlagene.

5. VEDLEGG

Tegningshefte med: 

1. Plan- og profiltegninger 1:2000 (C201-209)
2. Perspektivtegninger


