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Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud -  kommentarer til materiale innsendt før 
offentlig ettersyn. 
 
Generelt: 
Gran kommune minner om ordlyden i plan- og bygningslovens § 12-14: For utfylling, endring og 
oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 
Materialet vi mottok den 22.11 er mangelfullt på en del punkter og en del av kommunens krav og 
merknader ved planoppstart er ikke fulgt opp. Bl. a er en rekke forhold som er nevnt i referat fra 
oppstartsmøte ikke tatt hensyn til. Gran kommune forutsetter at Statens vegvesen endrer 
plandokumentene i tråd med kommunens anvisninger før utleggelse til offentlig ettersyn. Vi ber om 
at rettet materiale oversendes kommunen for kvalitetssikring før utsendelse. 
Vi minner også om at planforslaget skal følges av et planskjema ved oversendelse til regionale og 
statlige myndigheter. 
 
SOSI-fil: 
0_SGS1 har feil planid. 
Det skal ikke være flere vertikalnivå innenfor nivå2. 
 
Plankart: 
 
Generelt: 
 
Alle plandokumenter må ha riktig plannavn. Korrekt navn på planen er «Endring av reguleringsplan 
for rv. 4 Sandvoll – Amundrud» og planID er E271 – jfr referat fra oppstartsmøte. 
 
Mottatt kartmateriale er i tre vertikalnivåer. Gran kommunes forvaltningsbase er foreløpig ikke i 
stand til å takle dette. Vi ber SVV om å heller benytte kombinerte formål, eller 
bestemmelsesområder der dette er nødvendig. 
 
Det hadde vært flott om dere kunne ha navnet pdf-filene slik at det framgår av filnavnet hvilken 
strekning de gjelder. 
Når et arealformål deles opp på flere pdf-filer, må feltnavnene gjentas med påskrift på hvert 
plankart. 
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Midlertidig anleggsområde bør ikke legges ukritisk over alle arealer innenfor plangrensen. Gran 
kommune forventer at det gjøres en vurdering av behov, særlig på områder regulert til bolig og 
landbruksformål og ikke mist fordi at endringen medfører mindre omfattende utbygging. 
Dere bør kvalitetssikre bruk av annen veggrunn opp mot eiendomsgrenser og vurdere justering. 
 
Tittelfelt på plankartene: 
Gran kommune ønsker ikke at saksbehandlingsdatoene for E-249 står på dette tittelfeltet. 
Dato for «Kunngjøring av oppstart av planarbeidet» må fylles inn. 
«1.gangsbehandling i planutvalget» må fjernes.  
«Offentlig ettersyn 04.12.2015 til 01.02.2016» må endres til riktige datoer 
Navn på plan må være likt øvrige plandokumenter, se egen kommentar 
 
Hensynssone RPFARE 
Det er lagt inn faresone for høyspentlinje i linjetraseer der luftstrekket er fjernet. Har dere 
dobbeltsjekket med Glittre energinett om kablene ligger på samme sted som luftstrekket tidligere 
gikk? 
For øvrig mangler H370_2 i SOSI-fila. Finnes den? Hvis ikke må nummerereringen rettes. 
 
Friområder og grønnstruktur: 
Samtlige grønne områder er vist som offentlige i planen, uavhengig av eiendomsstruktur. 
o_G1 og o_GF1 er de eneste som er i kommunens eie, mens de øvrige er privat eiet. Gran kommune 
har ikke ønske om å innløse og drifte disse områdene. Eierform må derfor endres til privat på 
o_GF2, 3 og 5. 
For o_GF4 har Statens vegvesen selv nylig gjennomgått eiendomsforholdene og overført arealer til 
berørte eiendommer etter at vegarbeidet var ferdig. Disse områdene bør derfor reguleres til 
boligformål i tråd med de avtalene dere har inngått. 
 
Plankart 1, Sandvollkrysset: 
Planområdet er utvidet etter varslingen. 
Atkomst til skogteig 157/1 mangler. 
Bør det vurderes en byggegrense mot jernbanen i anleggsperioden? 
Formål på o_GF1 endres til frittliggende boligbebyggelse. 
Midlertidig anleggsbelte går relativt langt inn i Mohagen sør. Særlig nærmest Sandvoll-krysset er 
dette uheldig. 
I o_SVG9, o_SVG20, LL4 og gjennom Sandvollkrysset går det bekker. Spesielt bekken gjennom 
krysset og langs fv.34 kan ha stor vannføring. Bekkene må vises i plankart.  
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Det er regulert et framtidig boligområde vest for Rv 4. Dersom støyberegning for endret plan viser 
at støyen øker for boligområdet, må det reguleres inn støyskjerming. 

 
 
Plankart 2 Mohagenkrysset: 
Plankartet må endres, slik at atkomst til framtidig industriområde Mohagen sør reguleres inn. Gran 
kommune ønsker at det reguleres inn areal til rundkjøring som vist i reguleringsplan for Mohagen 
sør, E-221 og rekkefølgebestemmelser til dette. 
Øvrige reguleringsformål er heller ikke slik de var vist i opprinnelig reguleringsplan for Mohagen sør, 
i området rundt Søndre Mohagaveg. 

 
Gran kommune kan ikke akseptere at en så stor del av framtidig industriområde beslaglegges som 
midlertidig anleggsområde. SVV bes redusere omfanget. 
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Plankart 3 Steinerud 
Steinerud bru reguleres uten å ta i bruk eget nivå over bakken. Den er nå vist som undergang 
(UNDG1), noe som er helt i strid med hva vi tidligere er blitt enige om. 
 
Vegen Steinerudsvingen må reguleres som bygget/ faktisk situasjon. Annen veggrunn må avgrenses 
av eiendomsgrenser. 

 
 

Turveg skal videreføres fra reguleringsplan for Steinerud 
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Plankart 4 Rognstad 
 

 Kulverter reguleres uten å ta i bruk eget nivå under bakken. 

 Det er tegnet inn et formål for bekk o_VFV1 og 2 ved profil 2530. Bekken er lukket. Det 
krysser/går langs med en like stor bekk ca. ved profil 2200-2250 som ikke er tegnet inn.  

 Krysser også en bekk ved profil 2910 som heller ikke er tegnet inn.  

 Utløpet på undergang UNDG3 mot vest deler seg i to. Den viktigste traktorvegen går rett 
mot vest, men er ikke vist på plankartet. Merket som sti i kartgrunnlaget. Den må vises på 
plankartet tilsvarende stien mot nord.  

 SKV5 er kommunal langs område LL8 (fra Rognstadvegen til der den går over i gangveg). 
Videre er det en privat veg. Formålet må deles. Den kommunale delen er en del av 
gangvegnettet og kan eventuelt reguleres til gangveg der adkomst til eiendommene er 
tillatt (i praksis bare 94/5 siden boligen på 94/21 forutsettes innløst).  

 Område B4 er ikke i samsvar med reguleringsplanen E-202 Hagen. B4 går inn på areal avsatt 

til felles adkomst. Det er uheldig og bør rettes (Dette var en feil som ble gjort i gjeldende 

plan for rv.4 (E-249), nå har vi sjansen til å rette det). 

 
Plankart 5 Amundrud sør. 
OK 
 
Kommentarer til reguleringsbestemmelsene 
 
Generelt: 
PlanID er «E271». 
Gran kommune sitt kommunevåpen skal ikke vises. 
Dato for henvisning til plankart vises to steder og begge må vise til samme kartdato. 
 
Bestemmelsene i nummerrekkefølge: 
1 Generelt: Nummering av feltnavn mangler. «FLV» står to ganger. 
1.1: Endres fra «plankrav» til «Formål» 
2.3: Det er ikke mulig å tilrettelegge for UU alle steder, f.eks o_SGS6  
2.4: Klimapåslaget skal være 40 %. Gran kommune aksepterer ikke dimensjonering for 100-års 
nedbør.  
2.5: Det må inn ny bestemmelse om fremmede arter slik at disse ikke skal spres internt i 
planområdet eller ut av planområdet. 
2.6: Det må inn ny bestemmelse om anleggsfasen, der det gjøres tydelig at kantsonen til Skjerva 
ikke skal berøres.(Grense 6 m) 
3 Bebyggelse og anlegg: Her må det inn henvisning til hvilke eksisterende reguleringsplaner med 
bestemmelser som skal gjelde for de ulike feltene.  
4.1: SKV5 er ikke nevnt 
5 Grøntstruktur: Eierform endres i tråd med kommentarer til plankartet. GF1 endres til bolig og de 
andre feltene må omnummereres (også i kart). Eierform for G1 må også angis i 
reguleringsbestemmelsene.  
7.1: Det må være rekkefølgekrav for når midlertidig anleggs- og riggområde skal istandsettes. Jfr vår 
kommentar ang midlertidig anleggsområde i industriområde Mohagen sør. 
7.2: Planen slutter ved profil 3720. Det bør derfor ikke henvises til et mulig massedeponi utenfor 
planområdet – spesielt ikke siden det da kan berøre Skjerva. 
8.1: Tiltakene må være ferdigstilt ca. samtidig som når anlegget blir satt i trafikk. Det kan ikke gå et 
år. Mulig at dette kan ferdigstilles samtidig?  
8.3: Dette er feil. Det er trafikken i krysset mellom Mohagavegen og vegen inn i Mohagen sør som er 
dimensjonerende for denne bestemmelsen og det er det krysset som skal erstattes med en 
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rundkjøring, jfr. reguleringsplanen for Mohagen sør (E-221). Slik bestemmelsen er foreslått nå, kan 
det gi kommunen meget store utgifter fordi den 5-armede rundkjøringen er svært kostbar og 
dersom den ikke bygges kan ikke kommunen selge tomter etter et visst tidspunkt. Vi ønsker at SVV 
tar inn følgende bestemmelse i stedet: Dersom trafikkbelastningen i krysset o_SKV3 
(Mohagaveien)/Mohagen sør overstiger 7500 ÅDT, skal det etableres rundkjøring som vist i 
plankartet. Frem til en eventuell kapasitetsoverskridelse, kan kysset utformes som T-kryss. Det er 
den rekkefølgebestemmelsen som ble vedtatt i reguleringsplan for Mohagan sør. 
8.5: Det må være rekkefølgekrav som sikrer trygg skoleveg til Moen skole under rv. 4 også i 
anleggsperioden.  
 
Planbeskrivelsen 

 Vurdering av KU-plikt mangler. 

 Det står at hele området tidligere er regulert og at det derfor ikke er gjort nye undersøkelser ift. 
Kulturminner. Den nye avkjøringsrampa ved Sandvollkrysset medfører inngrep i et areal som 
tidligere ikke er regulert. 

 Innhold som er relevant i planbeskrivelse til E-249 må innarbeides/ kopieres inn i ny 
planbeskrivelse. Hele gjeldende plan blir erstattet av denne endringen og det er viktig at alt 
relevant blir med videre. 

 Anleggsfasen må beskrives i planbeskrivelsen. 

 Planbeskrivelsen må inneholde en arealoversikt (tabell) over hvilke eiendommer som berøres av 
permanent erverv og midlertidig arealbeslag (anleggsområde). Kan med fordel også 
sammenlignes med gjeldende plan. Er det laget W-tegninger som kan vedlegges planforslaget? 

 Hvordan er innkomne innspill til planoppstart vurdert? Disse skal kommenteres i 
planbeskrivelsen.  

 Mangler vurdering etter Naturmangfoldloven. Se vurderingen som ligger i planbeskrivelsen til 
gjeldende plan. Den er veldig bra og kan sikkert kopieres. 

 De ulike kartutsnittene bør påføres stedsnavn/ vegnavn slik at det blir lettere å orientere seg. 

 Oppgitt areal under virkninger av planen må kvalitetssikres. Første oppgitte tall her er under 
1.3.1. Her er økning oppgitt til ca. 6 daa, mens våre beregninger viser at dette er 11,5 daa. 
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 Tredje siste avsnitt i forordet må skrives om. Endringene er for store til at de kan tas som 
endring med delegert myndighet.  

 Under «Forord», siste avsnitt, eller et annet sted i dokumentet, bør det beskrives hva som 
menes med midlertidige og permanente rådighetsinnskrenkninger. Det er ikke et språk som 
menigmann forstår.  

 Under Planprosessen - Offentlig ettersyn, skal det stå at Gran kommune skal ha kopi av 
høringsuttalelser. 

 Kap 1. Utforming av Mohagakrysset påvirkes egentlig av hva som gjøres med Amundrudkrysset. 
Dette bør i det minste nevnes. 

 1.3.1. Plankart R01, «Vurdering av endringene» 
o Det står at føring av ramper for nordgående retning i krysset ikke endres, inngrep mot 

eksisterende boligeiendom her reduseres/ unngås. Her må det skrives konkret hvilket 
gnr/bnr det gjelder. 

o Figur 3 endres med nøyaktig plassering av økt arealbeslag.  

 
Oppgitt økt arealbeslag er angitt til ca. 6 daa, men beregninger viser at dette er 11,5 daa 
nordvest for Sandvoll-krysset og 0,6 daa nordøst for krysset. Hvorfor er utvidelsen 
nordøst for krysset nødvendig? 
 

 1.3.2. Plankart 02, «Vurdering av endringene»: Tredje kulepunkt må skrives om. Mohagen sør er 
allerede regulert og denne reguleringsplanen for rv.4 må vise ny kryssløsning når regulert 
adkomst fjernes. Hvis ikke, er ikke konsekvensene av reguleringsplanen godt nok utredet og 
Gran kommune må vurdere om det er akseptabelt at Statens vegvesen forestår utleggingen.  
Området er kalt Mohagen sør og ikke Gjefsenmoen.  

 1.3.3. Plankart 03, «Vurdering av endringene»: Steinerud bru må omtales. Beskrivelsen viser til 
overgang, mens kartet viser undergang. Det er heller ikke beskrevet at ny bru ikke blir bygget.  
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 1.3.4:  
o Planbeskrivelsen må omtale at gangvegen ikke tilfredsstiller UU-krav (for det gjør den 

vel ikke?)  
o Figur 9 er ikke samsvarende med mottatt plankart R-004. Arealregnskapet for dyrket 

mark er feil.  
o Det går mindre dyrket mark med nytt forslag. Det som beslaglegges av o_SGS6 er ikke 

dyrket, mens det som frigjøres langs Rognstadvegen øst for rv.4, er dyrket.  
 

 2.3 Grunnerverv og omdisponering av areal. Bør deles i to overskrifter:  
o Må inneholde en arealoversikt (tabell) over hvilke eiendommer hvor permanent erverv 

og midlertidig arealbeslag (anleggsområde).  
 

o Omdisponering av areal, må vise tabell med oversikt over tap av dyrket mark (fulldyrka 
jord, overflatedyrka og innmarksbeite) og dyrkbar mark, både for eksisterende plan og 
planforslag. Dette er tall kommunen som fylkesmannen krever oppgitt i planen og som 
skal rapporteres inn i KOSTRA. 

 

 2.4. Det gjøres oppmerksom på at veileder for ROS-analyse er endret etter at gjeldende plan ble 

vedtatt. Vi har opplevd at fylkesmannen har hatt innsigelse til manglende ROS og ROS etter feil 

mal tidligere. Det er viktig at bekkekryssingene som er omtalt i kommentarene ovenfor 

behandles i ROS. 

 
Forhold som kommunen forventer blir innarbeidet i planbeskrivelsen på bakgrunn av innspill ved 
planoppstart: 
Fra fylkesmannen: 
«Klima  
Det er nylig vedtatt ny statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.  
Det er mye myr i området. Dette er et forhold som kan påvirke vannhusholdning og 
klimagassutslipp. Det må derfor ses på muligheter for å minimere fjerning og drenering av myr som 
følge av veiutbyggingen.  
Samordnet areal- og transportplanlegging  
Det er positivt at det ses på kostnadsbesparende tiltak, men fylkesmannen oppfordrer til at det ikke 
går på bekostning av gående og syklister og at ikke trafikk som kan gå på rv4 flyttes over på 
lokalvegnettet som følge av mindre fleksible kryssløsninger. Dette er forhold som må drøftes i 
planbeskrivelsen.» 
 
Fra NVE: 
«Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi 
ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.» 
 
Fra Oppland fylkeskommune: 
«Dersom inngrepssonen blir endret i den nye planen, ber vi om at vi blir varslet om dette for dialog 
med kulturarvenheten og vurdering av eventuelle nye områder i forhold til kulturminner.» 

mailto:ro@nve.no.
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«Det er viktig at interessene til de berørte lokalsamfunnene i Gran kommune blir ivaretatt. Vi 
oppfordrer Statens Vegvesen til å finne løsninger som er trygge og velfungerende for de berørte 
områdene i Gran kommune.» 
 
Fra BaneNor: 
«Varselet gjelder endring av en reguleringsplan der en mindre del av planområdet som er regulert 
til landbruk og midlertidig riggområde grenser inn mot Gjøvikbanen. Ut ifra varselet er det litt uklart 
hvilke deler av planområdet som vil bli berørt av endringen, men vi leser det slik at endringen ikke 
vil berøre jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.» 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
 
Sigrid Lerud 
fagansvarlig plan 
Saksbehandlers telefon:  61338499 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Statens Vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER  
 
 
Kopi til:  
Brann og Redning, Sturla Bråten, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Plan, bygg, oppmåling, Gro Nordal, 2770 JAREN 
Plan, bygg, oppmåling, Anne Lise Koller, 2770 JAREN 
Plan, bygg, oppmåling, Anne Borgedahl, 2770 JAREN 
Landbrukskontoret for Hadeland, Einar Teslo, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Kultur og samfunn, Leif Arne Vesteraas, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Samferdsel og park, Arne Olav Olsen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Statens Vegvesen, Region øst, Ole Kristian Haug, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
Structor Lillehammer AS, Fåberggata 116, 2615 LILLEHAMMER 
Vann og avløp, Trygve Rognstad, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 


