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Innledning og bakgrunn 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn den 24.1.2019 med uttalelsesfrist 11.3.2019.  

Det er pr. 14.3 kommet inn 11 merknader. Innholdet i merknadene er kort referert nedenfor, med 

forslag til behandling/håndtering videre i planprosessen. 

 

 

Terminologi  

I forslag til behandling av den enkelte merknad brukes følgende begrep med respektive mening: 
 

Begrep:  Mening:  

«Tas til følge»  
Statens vegvesen foreslår at planen endres som følge av merknaden. 
Det er tatt med en beskrivelse av hvordan planen foreslås endret.  

«Tas til etterretning»  
Statens vegvesen foreslår ikke at planen endres, men merker seg forholdet og 
angir en forutsetning om at forholdet tas hensyn til i senere prosess 

(byggeplan/bygging).  

«Tas til orientering»  

Statens vegvesen foreslår at planen ikke endres.  

Det angis en forklaring på hvorfor planen ikke bør endres.  
Statens vegvesen merker seg forholdet som en saksopplysning.  

 

 

Innsigelser  

Overordnede myndigheter har innsigelsesrett til reguleringsplaner. I denne saken er det ikke fremmet 

innsigelser til planen. 

 

Liste over innkomne merknader 

Nr Fra Kommentar 

1 Fylkesmannen i Innlandet  

2 Oppland fylkeskommune  

3 NVE  

4 Direktoratet for mineralforvaltning  

5-9 Ingrid Boesen Bråten, Magne T. Lynne, Marianne 

Sagbakken, Ruth Kari Sørumshagen, Oddny Andersen. 

 

10 Kristen Gjefsen  

11 Halvor A. Jakobsen  
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Sammendrag av innkomne merknader med kommentarer og forslag til behandling 

Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Innlandet 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke har noen 

merknader til endringsforslaget. 

 

1. Tas til orientering. 

 

Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Kulturarvenheten 

 

1. Tas til følge: 

Planen endres: 
Bestemmelser suppleres iht merknadsbrevet fra 
fylkeskommunen, som følger:  

 
H570_1: Målet med hensynssonen er å sikre gravhaug 
id. 52626-3 og omgivelsene rundt denne. Det er ikke 
tillatt å oppføre bygg eller gjøre andre inngrep innenfor 
hensynssone H570_1 som kan medføre fare for skade 
på gravhaugen eller fornminnefeltet rundt denne eller 
utilbørlig skjemme dette feltet. Det er tillatt å rydde 
vegetasjon, så lenge det ikke medfører inngrep i bakken. 
Innenfor byggeområde B5 kan hagen opprettholdes og 
skjøttes, så lenge dette ikke medfører større endringer i 
terrenget. Under anleggsarbeidet skal det settes opp et 
midlertidig gjerde langs østsida av hensynssone 
H570_1, som sikrer at det ikke kjøres vest for denne 
(gjerdet kan settes i bunn av dagens vegskråning). 
Gjerdet kan fjernes så snart arbeidet med vegen er 
ferdigstilt. 
 
H730_1: Området er en del av gravfelt id. 52626 og er 
automatisk fredet etter lov om kulturminner § 4 j. Det er 
ikke tillatt å oppføre bygg, kjøre, grave eller gjøre andre 
inngrep innenfor hensynssone H730_1. Det er tillatt å 
rydde vegetasjon, så lenge det ikke medfører inngrep i 
bakken. Alle tiltak i området må avklares med 
kulturminnemyndighetene. 
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Plankartet suppleres med de ovenfor nevnte 
hensynssonene, som vist på figuren fra fylkeskommunen 
gjengitt under: 

 
 

2. Regionalenheten: 

Opplyser at man ikke har noen merknad 

til endringsforslaget. 

 

2. Tas til orientering. 

 

Merknad nr / fra: 3 / NVE 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Generelt innspill ift NVE’s 

ansvarsområder, flom, erosjon og skred, 

vassdrag og grunnvannstiltak og 

eksisterende energianlegg. Minner om 

TEK17, NVE’s veileder 2/2017, NVE’s 

retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare, 

samt NVE’s sjekkliste for reguleringsplan 

mv. 

1. Tas til etterretning: 

Planen hensyntar det som er påpekt og medfører 

ikke endringer ift gjeldende plan mht NVE’s 

ansvarsområder. Det er ikke registrert 

bekker/vassdrag  området ut over det som var 

registrert og vurdert i gjeldende plan.  

 

Merknad nr / fra: 4 / Direktoratet for mineralforvaltning 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke har merknader til 

endringsforslaget 

 

1. Tas til orientering. 
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Merknad nr / fra: 5-9 / Ingrid Boesen Bråten, Ruth Kari 

Sørumshagen, Magne T. Lynne, Marianne 

Sagbakken, Oddny Andersen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Vedr. Steinerud bru: 

 

o Ber om at brua bevares da den benyttes 

til turer, til og fra jobb, som skoleveg mv, 

påpeker negative virkninger for beboerne 

i Steinerud ift adkomst til friområder på 

østsiden av rv. 4. 

o Påpeker helsemessige forhold og behov 

for fysisk aktivitet i hverdagen. 

o Mener brua kan reetableres på enklere 

måte som gangbru e.l. 

o Viser til at brua ble etablert ved bygging 

av ny rv. 4 på 80tallet som kompensasjon 

for at gutuer mv ble avskåret. 

1. Tas til orientering: 

Statens vegvesen har ikke midler til 

gjenoppbygging av brua i forbindelse med 

utvidelsen av rv. 4 nå.  

En viser til Statens vegvesens prosess mht. 

kostnadsbesparende tiltak for rv. 4, notat av 

26.4.2018 med forslag til endringer, der SVV ber 

kommunen om en tilslutning til det foreslåtte 

opplegget for kostnadsbesparelser og finansiering 

av utbedring av rv. 4 over Lygna. En viser videre 

til påfølgende vedtak i Gran kommunestyre 

24.5.2018 vedr dette, der det vedtas at 

rådmannen bes om å undersøke alternative 

finansieringskilder for gjenoppbygging av denne 

brua. 

 

Steinerud bru tas ikke ut av reguleringsplanen, 

men er vist, slik at en eventuell ny Steinerud bru 

kan etableres uten ytterligere regulering mv når 

annen finansiering evt. kommer på plass. 

 

Merknad nr / fra: 10 / Kristen Gjefsen 157/1 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser området har avkjørsel for 

tømmerbil L=22m i dag og at denne blir 

sperret av ny avkjøringsrampe og ny øy i 

rundkjøring. 

 

2. Påpeker at arealet er regulert som 

anleggs- og riggområde. 

 

3. Opplyser at arealet er sett på som 

framtidig industriområde. 

 

4. Påpeker at ny avkjøringsrampe fra rv. 4 til 

reduserer arealet. 

1. Tas til etterretning: Dagens avkjørsel må 

stenges/fjernes. Løsning på avkjørselsspørsmålet 

må finnes gjennom grunnervervsprosessen eller 

detaljprosjekterng ved byggeplan, etter at 

reguleringsplanen er vedtatt.  

 

2. Tas til orientering: Planen endres ikke. 

 

3. Tas til orientering. Planen endres ikke. Arealet er 

vist som LNF-område i gjeldende kommuneplan. 

 

4. Tas til etterretning: 

Statens vegvesen vil erverve nødvendig areal til 

gjennomføring av veganlegget. 
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Merknad nr / fra: 11 / Halvor Arnkværn Jacobsen 157/2 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Ønsker kompensasjon for konsekvenser av 

at eiendommen blir smalere. 

 

2. Krever arealerstatning med pris som for 

industritomt. 

 

3. Viser til innspill i tidligere planprosesser 

med regulering av Mohagen sør i 2009, 

vedr at området ble ønsket omregulert til 

industriformål. Videre vises til merknad 

ved regulering av rv. 4 i 2016, med bl.a. 

ønsker mht vannhåndtering, 

anleggsgjennomføring mv. 

1. Tas til orientering: Statens vegvesen vil erverve 

nødvendig areal til gjennomføring av veganlegget 

og slike spørsmål tas opp i forbindelse med 

dette. 

 

2. Tas til orientering: Arealet er vist som LNF-

område i gjeldende kommuneplan. Kfr pkt. 1 

over. 

 

3. Tas til etterretning: Statens vegvesen vil erverve 

nødvendig areal til gjennomføring av 

veganlegget. Nødvendige tiltak under anlegget 

blir ivaretatt på vanlig måte etter gjeldende 

regler. Overvannshåndtering ivaretas iht. 

reguleringsbestemmelsene mht dimensjonering 

for 200 års flom mv, som er uendret ift gjeldende 

plan. 

 



       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  13.03.2019  2019/4166 
     

  Deres dato:  Deres ref: 18/213353-11 

  24.01.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Philip Mellison, 61 26 60 79 
  
 
 
  

Statens vegvesen Region Øst 
Postboks 1010 
2605 LILLEHAMMER 
 
 

  
 

Gran kommune -  Endring - Reguleringsplan - Rv.4 Sandvoll - Amundrud - 
uttalelse 

Vi viser til oversending med høring av reguleringsplan for Rv. 4 Sandvoll Amundrud i Gran kommune 
og til vårt innspill ved varsels om oppstart av planarbeidet. 
 
Endringen er en følge av at Statens vegvesen ser på mulige kostnadsbesparelser ved utbedring av 
veien. Endringen innebærer i større grad å gjenbruke deler av eksisterende veganlegg. Vi kan ikke se 
at dette går utover de hensyn som fylkesmannen skal ivareta eller intensjonen med det opprinnelige 
planforslaget. Vi har derfor ingen merknader til endringen.   
 
 
Med hilsen 
 
Philip Mellison 
rådgiver 

  
 
 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 



 
 
 

Postadresse: Besøksadresse: Saksbehandler: 
Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer  Irene Skauen Sandodden, kulturarv 

Elisabeth Winsents, regionalenheten 
2626 LILLEHAMMER Bankkonto: 2000 09 50018 Telefon:     
Org. nr: 961382335 E-post: postmottak@oppland.org E-post: irene.skauen.sandodden@oppland.org 

 

Kulturarvenheten og Regionalenheten 

Vår ref.: 201707181-13 Lillehammer, 7. mars 2019 
Deres ref.: 18/213506-16  

   
 

Endring av reguleringsplan for rv.4 Sandvoll-Amundrud - Offentlig ettersyn - Gran kommune 
 
Vi viser til deres brev av 24.1.2019 og til kontakt med deres Ole Kristian Haug. 
 
Merknader fra Kulturarvenheten 
Endringen av planen berører et automatisk fredet kulturminne; fornminnefelt id. 52626. Det består av 
graver, rydningsrøyser og tufter, trolig fra jernalder/middelalder. Etter hva vi kan se, er ikke våre 
tidligere merknader knyttet til denne innarbeidet i gjeldende plan for området, jf. vedlegg. Dette skyldes 
trolig at vårt innspill ved en inkurie ikke ble innarbeidet i fylkeskommunens uttalelse i 2016. Vi har vært i 
kontakt med deres Ole Kristian Haug og avklart at det trolig vil være mulig å innarbeide hensynet til 
kulturminnene i planen. 
  

 
Figur 1 Forholdet mellom planforslaget og avgrensing av lokalitet id. 52626 (blått polygon) med sikringssone (gult) før 
oppdatering av kulturminnebasen Askeladden. Kartet viser at store deler av lokaliteten er bebygd. Kart hentet fra 
Innlandsgis.no den 4.2.2019. 

 

STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
  
   

 

Godkjent signert



 
Figur 2 Forholdet mellom vedtatte planer og forslag til endring av plan. Kart hentet fra Gran kommunes planinnsyn den 
4.2.2019. Fornminnefeltet er i gjeldende plan for Steinerud del av gnr 94 bnr 1, Rognstad m.fl. sist vedtatt i 1992 uheldig 
avmerket i kartet, kun med punktbevaring. Store deler av fornminnetfeltet er ikke sikret i planen. 

Planområdet går tvers gjennom det som en gang var et større sammenhengende fornminnefelt med 
graver, rydningsrøyser, tufter og andre spor etter jordbruk (id. 52626), se figur 1. I dag er kun noen få 
kulturminner bevart, blant annet en gravhaug (id. 52626-3) og en rydningsrøys (id. 52626-5). Deler av 
fornminnefeltet er tidligere undersøkt i forbindelse med eldre planer, en mindre del er regulert til 
bevaring i plan fra 1992 (se figur 2 over), mens flere fornminner er fjernet uten utgravning i 
forbindelse med realisering av vedtatte planer. Den resterende delen av fornminnefeltet er dårlig 
sikret i plan for Steinerud del av gnr 94 bnr 1, Rognstad m.fl. vedtatt i 1992, kun som punktbevaring. 
Dette gir ikke noe godt vern. Ved eventuell revisjon av den denne planen, bør forholdet til 
kulturminnene avklares og kanskje bør man gå for en arkeologisk undersøkelse av det lille som er 
igjen av feltet gjennom dispensasjon etter lov om kulturminner § 8 fjerde ledd.  
 
Gravhaug 52626-3 er fortsatt bevart og ligger rett inntil, men utenfor planområdet i vest. Tiltak 
utenfor sikringssonen rundt den bevarte delen av fornminnefeltet vil kunne være utilbørlig 
skjemmende og medføre fare for skade på gravhaugen. 
 
Inntil gravhaugen i øst er det i planforslaget lagt inn et område med grønnstruktur/friområde (GF3) 
og i nordvest et eksisterende boligområde (B7) kombinert med anleggsbelte #15. Vegformålet annen 
veggrunn vil komme inntil ca. 4 m nærmere den bevarte gravhaugen enn i vedtatt plan fra 2016 
(gjelder formål O-VG28 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn - grøntareal), 
men utvidelsen er fortsatt innenfor det som allerede er opparbeidet som vegskråning i dag. Etter vår 
vurdering vil ikke dette være mer utilbørlig skjemmende enn den virkningen vegen allerede har for 
gravfeltet og krever derfor ikke dispensasjon etter kml § 8 fjerde ledd. Så lenge det ikke innebærer 
fysiske inngrep utenfor dagens vegskråning mot gravhaugen, har vi derfor ingen merknader til dette. 
 



 
Figur 3 Kartet viser planforslaget som er på høring. Vegformålet kommer ca. 4 meter nærmere gravhaugen enn i dag (rød 
stiplet linje er den nye grensa for VG, mens den blå stipla linja markerer grensa for VG i gjeldende plan fra 2016), men 
fortsatt ligger formålet innenfor områder som allerede er opparbeidet som veg. 

Vi vil be om at området grøntstruktur GF3 (det vil si på vestsiden av dagens veg) og deler av B5 
kombineres med hensynssone c og d, jf. plan- og bygningslovens § 11-8 bokstav c, jf. figur 4 under. Til 
hensynssonene bør det settes følgende bestemmelser; 
 
Forslag til bestemmelser for H570_1: 
 
Målet med hensynssonen er å sikre gravhaug id. 52626-3 og omgivelsene rundt denne. Det er 
ikke tillatt å oppføre bygg eller gjøre andre inngrep innenfor hensynssone H570_1 
som kan medføre fare for skade på gravhaugen eller fornminnefeltet rundt denne eller utilbørlig 
skjemme dette feltet. Det er tillatt å rydde vegetasjon, så lenge det ikke medfører inngrep i bakken. 
Innenfor byggeområde B5 kan hagen opprettholdes og skjøttes, så lenge dette ikke medfører større 
endringer i terrenget. 
 
Under anleggsarbeidet skal det settes opp et midlertidig gjerde langs østsida av hensynssone 
H570_1, som sikrer at det ikke kjøres vest for denne (gjerdet kan settes i bunn av dagens vegskråning). 
Gjerdet kan fjernes så snart arbeidet med vegen er ferdigstilt. 
 
Forslag til bestemmelser for H730_1: 
 
Området er en del av gravfelt id. 52626 og er automatisk fredet etter lov om kulturminner § j. Det er 



ikke tillatt å oppføre bygg, kjøre, grave eller gjøre andre inngrep innenfor hensynssone H730_1. Det 
er tillatt å rydde vegetasjon, så lenge det ikke medfører inngrep i bakken. Alle tiltak i området må 
avklares med kulturminnemyndighetene. 
 
Vi vil oversende forslag til avgrensing av hensynssonene som shape- eller sosifil, slik at det kan legges 
inn i planen. 
 

 
Figur 4 Fylkeskommunens forslag av 4.3.2019 til avgrensing av hensynssone knyttet til det fredete området H730 (oransje) 
og områder for å sikre kulturmiljøet rundt denne - H570 (lilla).  

Vi ser at store deler av lokalitet id. 52626 er nedbygd i samsvar med tidligere vedtatte planer. Vi har nå 
oppdatert Askeladden, slik at den bevarte delen av lokaliteten framstår som fortsatt automatisk fredet, 
mens de delene som er fjernet (med eller uten tillatelse etter kml) har endret status. Se figur 5 og 6 
under. 
 



 
Figur 5 Kart som viser lokalitet id. 52626 etter at fylkeskommunen har oppdatert lokaliteten i kulturminnebasen Askeladden 
den 4.3.2019 og avgrensingen av ulike vedtatte planer. Store deler av lokaliteten er fjernet i forbindelse med eldre 
reguleringsplaner (vises med mørkegrått). Den delen som fortsatt er fredet omfatter de to røde sirklene nord i feltet og det 
gule/lysegråe området rundt disse. Kart hentet fra Askeladden den 4.3.2019.

 

Figur 6 Kart som viser lokalitet id. 52626 etter at lokaliteten er oppdatert av fylkeskommunen den 4.3.2019. Store deler av 
lokaliteten er fjernet i forbindelse med eldre reguleringsplaner (vises med mørkegrått). Den delen som fortsatt er fredet er 
vist som mørkeblå. Kart Innlandsgis.no 4.3.2019. 



Merknader fra Regionalenheten 
Regionalenheten er positive til at det totale arealbeslaget blir noe mindre som følge av endringen av 
reguleringsplanen. Vi har ellers ingen vesentlige merknader. 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Loe Kjelstad      Wibeke Gropen Børresen 
fylkeskonservator      Teamleder plan- og miljø 
 Kulturarvenheten      Regionalenheten 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
   
Kopi til: Regionalenheten, Elisabeth Winsents, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

GRAN KOMMUNE, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
 

Vedlegg: Uttalelse til reguleringsplan for Rv 4 Jaren - Amundrud, Gran kommune, forholdet til 
kulturminner 

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

 

   

Vår dato: 06.03.2019         

Vår ref.: 201839862-6     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 24.01.2019 Kristin Hasle Haslestad 

Deres ref.: 18/213353-11 

   

     

1 

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Endring av 

reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud - Gran kommune. 

Vi viser til høringsdokument datert 24.01.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan


 
Side 2 

 

 

 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder 

uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

Mottakerliste: 

Gran kommune 

Statens vegvesen - region øst v/Ole Kristian Haug 
 

  

Kopi til: 

Gran kommune v/Sigrid Lerud 

Høy Therese 

Lunner kommune 

Structor Lillehammer AS v/Tor Christensen 

Søberg Einar 

willy.westhagen@gran.kommune.no 

 



 
 

 
 
   

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  12.02.2019 
Vår ref:  18/03582-4 
Deres ref:   18/213353-11 
 

Uttalelse til offentlig ettersyn av endring av reguleringsplan for 
rv.4 Sandvoll–Amundrud i Gran kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 24. januar 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og 
utbyggingssammenheng.  
 
Et mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og 
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å endre vedtatt reguleringsplan for rv. 4 Sandvoll – 
Amundrud, vedtatt 31.3.2016. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av 
mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen 
medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven.  
 
Vi har derfor ingen merknader til offentlig ettersyn av endring av reguleringsplan for 
rv. 4 Sandvoll- Amundrud i Gran kommune. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Rut Helene Langebrekke Eikeland 
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Mottakere: 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Kopi  ti l:  
Fylkesmannen i  Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

 
 



Fra: Ingrid Boesen Bråten <ingrid.braten@gmail.com> 
Sendt: 23. februar 2019 07:03 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Saksnr 18/213353 
 
Steinerud bru. 
 
Som daglig bruket av Steinerud bru, ber jeg innstendig om at brua vår må bli bevart. 
Den er til stor glede for hele lokalmiljø, til turer, til og fra jobb og skolevei. 
 
Med vennlig hilsen 
Ingrid Boesen Bråten. 
 
Sendt fra min iPhone 



Ang Steinerud bru i f.m utvidelse av riksveg 4 

Leser igjen i avisen Hadeland 30. januar 2019 at Steinerud bru ikke vil bli reetablert etter utbedring 

av riksveg 4. Vi er mange som ikke klarer å forstå behovet for denne utbedringen av riksveg 4, som 

ikke engang ser ut til å bli en fullgod utbedring, pga økonomi. 

At en delvis utvidelse av en forholdsvis ny vei som allerede har 3 kjørefelt, i tillegg skal forårsake 

fjerning av en gang- og sykkelbro som er i daglig bruk av mange, er ikke til å forstå, og langt mindre 

mulig å akseptere. Vi har som beboere i dette området imidlertid liten mulighet til å påvirke denne 

(mis-)bruken av ressurser, selv om vi så gjerne skulle gjort det. Men Steinerud bru må vi allikevel få 

uttale oss om, vi som er daglige brukere av den og ser hvilken betydning den har, ikke bare i 

nærmiljøet, men for turgåere og arbeidsfolk i Mohagen som kommer både fra Brandbu, Jaren og hele 

Moen-området. 

At brua ikke vil bli reetablert slik den framstår i dag, er forståelig. Men om man ikke erstatter den i 

en enklere form for gangbro, er det totalt uforståelig.  

 

Steinerud bru ble etablert i forbindelse med ny R 4 på 80-tallet, noe jeg ser som en helt naturlig og 

selvsagt følge av at en flere 100 år gammel ferdselsveg, med gutuer fra Emse øverst i Sør-Moen til 

Gamle Tingelstad kirke (St.Petri) ble brutt ved omlegging av riksvegen. 

Takket være denne brua, kan man fortsatt vandre disse gutuene uavbrutt fra Gamle Tingelstad kirke 

til skogen ved Emse, som videre har løyper og stier til Øståsen og Lygna.  

Steinerud og Mohagen som ligger på begge sider av R 4 er et område som gjennom de siste 30 årene 

har vært i sterk ekspansjon, med mye utbygging både innenfor  næringsvirksomhet og privatboliger.  

I skrivende stund er det et felt med stadig nye tomter til salgs 300 m nord for Steinerud bru på 

vestsiden av R 4. Fra før, har vi Trulserudfeltet og hele Steinerudområdet med tett bebyggelse , noe 

Gran kommune ikke kan se bort ifra.  

Denne brua kan brukes av skolebarn fra Trulserudfeltet og fra Steinerud-grenda som måtte ønske å 

bruke ski til og fra skolen, og av andre skigåere, da det ofte blir kjørt opp løyper på jordene på 

østsiden av brua fram til Moen skole, hvor man kan gå uavbrutt til løypenettet på Lygna. 

 

Steinerud bru blir daglig brukt av mange året rundt, til turer som lett fører en ut i naturen fra et 

område som har blitt tett bebygget, og til og fra jobb på begge sider av riksveg 4. Om man ikke har 

denne brua, må mange gå en 25 minutters runde for å komme til gutua som fortsetter på andre 

siden av riksveg 4. En runde på 25 minutter i et sterkt trafikkert næringsområde, er mye om man 

ønsker en stille vandring på gutuer som ellers går i terreng med skog og dyrket mark. 

 

Vi er i 2019. Det snakkes om grønt miljø og viktigheten av å legge til rette for myke trafikanter.  Jeg 

velger å tro av verken Vegvesenet eller Gran kommune vil være seg bekjent av å gjøre det stikk 

motsatte.  



From: magnelynne@gmail.com 
Sent: 1. mars 2019 16:29 
To: Firmapost-øst 
Subject: Steinerud bru 
Attachments: ATT00001.txt 
 
Hei!  
Ref sak nr.: 18/213353      Skal på høring 11.mars 2019       
Gjennom nabolaget her på Steinerud har jeg blitt spurt om å skrive til dere for å be om at Steinerud bru blir 
gjenoppbygd etter utvidelsen av R4. Denne gårdsvei (gutu) blir daglig brukt av beboerne i Steinerud til gåturer 
og til raskest mulig å komme seg til friluftsområde lenger øst uten bruk av bil. Uten Steinerud bru mister 
beboerne i dette område sin viktigste turmulighet i nærområdet. 
 
Vennlig hilsen 
Magne T. Lynne 

 



Fra: Marianne Sagbakken <sagbakken@live.no> 
Sendt: 20. februar 2019 21:47 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Saksnummer 18/213353 
 
Hei,  
 
Det gjelder saksnummer 18/213353 og riving av Steinerud bru.  
Er det noen som helst mulighet for å revurdere denne saken? Er det virkelig nødvendig å rive denne 
broen?  
Er det ikke i så fall mulig å bygge opp den opp hjem dersom den virkelig må rives?  
 
Personlig synes jeg dette er en viktig bro å bevare. Hvor skal man ellers gå over hen?  
 
Hilsen Marianne Sagbakken  



Fra: Oddny Andersen <oddny58@gmail.com> 
Sendt: 9. mars 2019 10:48 
Til: Firmapost-øst 
Emne: saksnr.18/213353 
 
 
Ang. sanering av Steinerud bru i forbindelse med utbygging av Riksvei 4.  
Denne brua er et naturlig bindeledd for alle som ferdes til fots i nærmiljøet i Moen. Slik har det vært, 
slik er det nå og slik bør det være i framtida. Ikke alt kan måles i kroner og øre, selv om det blir 
framstilt slik. At Steinerud bru blir erstattet som turvei er svært viktig , og planen om å fjerne dette 
bindeleddet må revurderes. Det legges jo fra helsepolitisk hold stor vekt på fysisk aktivitet i 
hverdagen, og da blir det jo veldig feil å fjerne ei bru som fører ut i skog og mark, uten biltrafikk og 
støy. La oss beholde brua ! 
Mvh. 
Oddny Andersen  



From: kristen@btvvs.no 
Sent: 11. mars 2019 23:49 
To: Firmapost-øst 
Cc: postmottak@gran.kommune.no 
Subject: 18/213353 
 

Innspill til endring reguleringsplan rv. 4 Sandvold-Amundrud 
Saksnummer 18/213353 
  
Viser til åpen kontordag på anleggsrigg på Roa den 14.02.2019 der vi pratet om punktene 
som kommer under. 
  
Som grunneier av 157/1 ved rundkjøring på Sandvold har jeg følgende innspill til endring 
reguleringsplan rv. 4 Sandvold-Amundrud. 
  
Punkt 1 
Det er adkomst til eiendomen fra veien mellom rundkjøring og rv. 4 . Denne har BK 10 hele 
åre.  
Og har standar for tømmerbil 22 m, personbil og traktor. 
Det kommer en ny avkjøringsrampe fra riksveg 4 til dagens rundkjøring vest for krysset. 
Det kommer en ny trafikkøy fra rundkjøring og østover mot riksveg 4 for å skille møtende 
trafikk. 
Var i møte med Gran Kommune angående de merknader som er i punkt 1. 
  
Punkt 2 
Areale er planlagt som riggområde. 
  
Punkt 3 
De siste 15 – 20 åra er areale sett på som fremtidig industriområde. 
I 2009 når areale til Mohagen sør ble ble solgt til Gran kommune var areale med, men da ble 
riksveg 4 valgt som skille. 
Avkjøringsrampe fra riksveg 4 til dagens rundkjøring vest for krysset reduserer det areale 
som er utenfor byggeforbudssona. 
  
Kristen Gjefsen 
  
  
  



From: Halvor Arnkværn Jacobsen <halvor.arnkvaern.jacobsen@hadeland-
energi.net> 

Sent: 11. mars 2019 21:24 
To: Firmapost-øst 
Cc: postmottak@gran.kommune.no 
Subject: Saksnummer 18/213353 
 

Innspill til reuleringsplan for rv. 4 Sandvoll-Amundrud. 

 

Jeg ønsker å komme med følgende innspill/krav til reguleringsplanen: 

 

Når vegvesentet tar en del av en eiendom som i utgangspunktet er smal, blir denne 

eiendommen enda smalere etter vegutbygging. 

Dette medfører at eiendommen blir vanskelig tilgjengelig, og kan bli mindre attraktiv for 

utbygging av industri-/boligbebyggelse i fremtiden, det er derfor ett krav at det gis rimelig 

erstatning for dette tapet. 

 

Det var allerede i 2009 ett ønske fra undertegnede sin side, sammen med eier av 

naboeiendommen, om å omregulere gjeldende område til industri. 

Dette i forbinnelse med daværende regulering av Mohagen-sør, da vi mente at områdene 

burde ses i sammenheng med hverandre. 

Vi sendte også den gangen innspill til Gran kommune angående dette. 

Henviser forøvrig til tidligerer mail av 1/2-2016, fra undertevnede, og at det blir tatt høyde for 

innspill fra denne mailen. 

 

Jeg forventer således at det betales tomtepris som for industri, for det arealet som utbygges til 

ny veg. 

 

Med vennlig hilsen 

Halvor A. Jacobsen 

Storlinna 117 

2770 Jaren 

 

 

 

  



Trygt fram sammen

Statens vegvesen

Region øst

Prosjektavdeling øst

Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER

Tlf: (+47) 22073000

firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no
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