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Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - 
sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til endring av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud, med plankart sist revidert 18.03.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 og planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart sist revidert 18.03.2019, nr 1 – 5 Ja 
Reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 Ja 
Planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019 Ja 
Merknadsdokument med samlede merknader Ja 
Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen Ja 
Gran kommunes kommentarer til planmaterialet før høring Ja 
 
 

Oppsummering 
Statens vegvesen foreslår en redusert oppgradering av Rv 4 fra Sandvollkrysset til Amundrud, som 
en del av fullføringen av Rv 4 – prosjektet på Hadeland. Endring av reguleringsplan fremmes til 
sluttbehandling.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Statens vegvesen Region øst utarbeidet reguleringsplan for Rv. 4 Sandvold-Amundrud i 2015-2016.   
Planen ble vedtatt av kommunestyret i Gran den 31.3.2016.  

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget            
Kommunestyret            
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Etter dette har finansieringssituasjonen, gjennom bompengesak og Stortingets vedtak av ny Nasjonal 
Transportplan (NTP) gjort det nødvendig for Statens vegvesen å bygge en lengre strekning på rv. 4 
Hadeland enn tidligere forutsatt.  
 
Som følge av dette er Statens vegvesen nå pålagt å bygge 3 delstrekninger av rv. 4 på Hadeland:   
• Roa-Gran grense i Lunner  
• Sandvoll-Amundrud i Gran  
• Almenningsdelet-Lygnebakken (Lygna) i Gran.  
 
Denne situasjonen har gjort det nødvendig å foreta justeringer for kostnadsreduserende tiltak på de 
tidligere planlagte strekningene (Roa-Gran grense og Sandvoll-Amundrud).  
 
For delstrekning Sandvoll-Amundrud innebærer dette bl.a. at man er nødt til å gå fra tidligere 
planlagt full utbygging av strekningen etter standardklasse H5 til å utbedre dagens rv. 4 til 
utbedringsstandarden U-H5. Dette innebærer at man i stedet for å rette ut kuver ved full ombygging 
av dagens veg foretar en ren breddeutvidelse av eksisterende rv. 4 uten utretting av kurver. Videre 
vil man i stedet for å bygge nye bruer foreta utvidelse av de eksisterende, samt ikke foreta tidligere 
planlagt oppgradering av kryss Mohagen med rundkjøringer mv. Innsparingstiltakene gjør også at 
Steinerud bru ikke kan reetableres etter utvidelsen av riksvegen. 
  
Disse tiltakene medfører behov for endring av gjeldende reguleringsplan.  
I utgangspunktet kunne dette være mindre endringer, men da strekningen er lang og justeringene 
kan gi noen endringer i støyforhold mv har en i samarbeid med Gran kommune kommet til at planen 
fremmes på vanlig måte. 
  
Det er også avtalt med Gran kommune at Statens vegvesen etter plan- og bygningslovens § 3-7 
overtar de oppgavene planadministrasjonen i kommunen normalt har med å organisere planarbeidet 
og utarbeide planforslag. Dette innebærer at Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget og lagt 
dette ut til offentlig ettersyn. 
  
Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge vegens beliggenhet og utforming. Det framgår av 
planen hvilke arealer som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til midlertidige og 
permanente rådighetsinnskrenkninger. Forslaget til reguleringsplan er utarbeidet på grunnlag av 
teknisk detaljplan der utformingen av veganlegget er prosjektert i detalj.  
Eventuelle tiltak i Amundrudkrysset inngår ikke i denne plan og utredes og reguleres sammen med 
reguleringsplan for Almenningsdelet-Lygnebakken, som også er under utarbeidelse.    
 
Vegen er planlagt iht Standardklasse U-H5. Dette innebærer at selve kjørevegen med skuldre har en 
bredde på 14,25 meter, inkludert forbikjøringsfelt i nordgående retning på hele strekningen.  
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Tverrprofil U-H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,25 m. 
Dette er samme profil som lå til grunn for gjeldende plan.  
  
Imidlertid har standardklasse H5 som var lagt til grunn for gjeldende plan en minste horisontalradius 
på 450 meter, mens U-H5 tillater kurver med radius ned til 250 meter. Dette gjør det da mulig å 
utbedre dagens veg med en ensidig utvidelse mot øst (mot høyre sett i retning oppover mot Lygna), i 
stedet for å rette ut kurver med større inngrep i sideterrenget. Minste radius som benyttes i dette 
prosjektet er 395 meter. 
 
Hovedgrep i planendringen. 
Sandvollkrysset: 
I gjeldende plan var dagens kryss opprettholdt, bortsett fra at Sandvoll bru var utvidet til fem felt. I 
endret plan beholdes dagens fire felt over Sandvollbrua og det lages ny avkjøringsfil fra nord utenom 
brua. 
Friområde endres til boligformål i tråd med inngåtte avtaler mellom grunneiere og Statens vegvesen. 

 

Gjeldende plan med fem filer over Sandvollbrua 
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Endret plan med ny avkjøringsfil utenom brua 
fra nord. 

 
Mohagankrysset: 
I gjeldende plan var det planlagt nye ramper i Mohagenkrysset, inkludert rundkjøringer på 
Mohagavegen og omlegging av denne øst for Mohagen bru. Det var også planlagt riving av 
eksisterende bru og bygging av ny.  
  
I endret plan foreslås det å utvide dagens Mohagen bru mot øst, i stedet for å bygge ny bru.  
Dagens kryssramper og T-kryss med Mohagavegen beholdes som i dag, med mindre tilpasninger ift at 
rv. 4 utvides mot øst. Akselerasjons- og retardasjonsfeltene langs rv. 4 forlenges slik at de 
tilfredsstiller dagens krav for standardklasse U-H5 (de er for korte i dag). 
  
Endringen er gjort på en sånn måte at en del av vegsystemet i gjeldende plan blir liggende igjen, uten 
at det er mulig å bygge den.  
I og med at Statens vegvesen selv har lagt planen ut på offentlig ettersyn, fikk ikke kommunen 
mulighet til å korrigere dette før planen ble lagt ut. Rådmannen sendte derfor ut varsel om 
oppheving av del av gjeldende plan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud den 12.02.2019. På denne måten 
vil krysset som er regulert i reguleringsplan for Mohagen sør (E-221), vedtatt av Gran kommunestyre 
07.05.2015, erstatte den delen av planen som blir opphevet og til sammen vil dette gi en fullverdig 
kryssløsning. 
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Gjeldende plan 

 

Endret plan med kryssløsning i 
gjeldende plan. Området merket 
med rødt blir ikke endret og må 
derfor oppheves i eget vedtak. 
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Endret plan sammen med kryss 
regulert i plan for Mohagen sør. 
Bestemmelsene til Mohagen sør-
planen åpner for at krysset kan 
bygges som T-kryss, så lenge 
trafikken ut og inn av Mohagen 
sør ikke overstiger 7500 ÅDT. 

 
 
Steinerud bru 
Steinerud bru vil ikke inngå i ombyggingsprosjektet, men reguleringen av brua opprettholdes slik at 
den kan bygges senere hvis det kan skaffes annen finansiering. 
 
Rognstad/Moen  
I gjeldende plan var det planlagt noe kurveutretting, dvs flytting av vegen mot øst fra området sør for 
Moen undergang og videre nordover. Dette krevde også riving av eksisterende Moen bru, med 
bygging av ny bru litt lenger øst. Videre var det forutsatt riving av Moen gangkulvert. med føring av 
gangveg langs Rognstadvegen under ny bru i stedet.   
I venstrekurven nord for Moen bru var det forutsatt kurveutretting ved forskyvning av rv. 4 mot vest 
inkludert fylling utenfor eksisterende veg. Den eksisterende Gulstuen undergang er ikke vist i 
gjeldende plan. 
 
Endringen medfører at kurven ikke rettes og at eksisterende trase breddeutvides. Dette medfører 
reduserte inngrep på østsiden, bl.a. inn mot boligbebyggelse. Breddeutvidelsen åpner også for at 
Moen bru kan beholdes og utvides mot øst, samt at Moen fotgjengerundergang kan beholdes.  
I venstrekurven nord for Moen bru følges i stedet eksisterende veg med utvidelse mot øst. Dette 
medfører marginalt større arealinngrep på østsiden (ca 1 daa), men en større reduksjon på vestsiden 
(ca 4 daa).  
Gulstuen undergang er lagt inn i planene igjen etter avtale med Gran kommune, da dette ble ansett å 
være en forglemmelse ved behandlingen av gjeldende plan. Eksisterende kulvert forlenges da mot 
øst. 
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Gjeldende plan. 
Ny g/s-veg følger Rognstadvegen under 
Moen bru. 
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Endret plan. 
Eksisterende gangkulvert og g/s-veg 
opprettholdes. Mindre arealbeslag. Moen 
bru utvides mot øst og Gulstuen 
undergang opprettholdes. 

 
 
Gulstua/Lauvlibråtan 
I gjeldende plan var det planlagt utretting av kurve fra radius ca 400 til 450 meter over ca 5-600 
meter, før vegen ble ført ut på eksisterende vegareal igjen på de nordligste ca 300 m av parsellen, inn 
mot Amundrudkrysset.   
Dette innebar at ny veg ble liggende ca 1,5 vegbredder øst for eksisterende veg i nevnte kurve, med 
tilsvarende arealbeslag og inngrep.  
 
I endret plan følges eksisterende veg med radius ca 400 m, med breddeutvidelse mot øst. Tiltaket 
avsluttes sør for kryssingen med Skjerva, som vist i gjeldende plan.   
Dette gir redusert arealbeslag på østsiden med ca 12 daa. På vestsiden gjøres ingen inngrep, men 
eksisterende vegfylling reguleres nå til Samferdselsformål (annen veggrunn, grøntareal) i stedet for 
tilbakeføring til LNF som i gjeldende plan (ca 3 daa).  
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Gjeldende plan med utretting av kurve. 



 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 

Endret plan med utvidelse mot øst i 
dagens trase 

 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen den 24.01.2019 med høringsfrist 
11.03.2019. 
I høringsperioden kom det inn 11 merknader. Under vises Statens vegvesens sammenfatning av 
merknadene med kommentarer, samt rådmannens kommentar. Statens vegvesens 
merknadsdokument med kopi av alle høringsuttalelser i sin helhet er vedlagt saken. 

 
Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Innlandet 

Hovedinnhold: SVVs kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke har noen 

merknader til 

endringsforslaget. 

1. Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: 

1. Tas til orientering 

Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 
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Hovedinnhold: SVVs kommentar og forslag til behandling: 

1. 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. 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 

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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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. 
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. 
Uttalelsen inneholder skisser og forslag til 
bestemmelser. 

Plankartet suppleres med de ovenfor nevnte  
hensynssonene, som vist på figuren fra  
fylkeskommunen gjengitt under: 

 
 

 

 1. Rådmannens kommentar: 

        Tas til etterretning. 

2. Regionalenheten: 

Opplyser at man ikke har noen 

merknad til endringsforslaget. 

2. SVVs kommentar: 
    Tas til orientering. 

     

2. Rådmannens kommentar: 
    Tas til orientering. 

Merknad nr / fra: 3 / NVE 

Hovedinnhold: SVVs 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. 

 

Rådmannens kommentar: 

I forbindelse med tilbakemelding på planmateriale 

før offentlig ettersyn, gjorde kommunen 

oppmerksom på svakheter i gjeldende plan. Det 

tas til etterretning at Statens vegvesen ikke har 

ønsket å rette opp dette gjennom planendringen. 

Merknad nr / fra: 4 / Direktoratet for mineralforvaltning 

Hovedinnhold: SVVs kommentar og forslag til behandling: 
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1. Opplyser at man ikke har merknader til 

endringsforslaget 

1. Tas til orientering. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tas til orientering. 

Merknad nr / fra: 5-9 / Ingrid Boesen Bråten, Ruth Kari 

Sørumshagen, Magne T. Lynne, 

Marianne 

Sagbakken, Oddny Andersen 

Hovedinnhold: SVVs 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. 
 

Rådmannens kommentar: 
 

Gran kommune beklager at det ikke er økonomi til å 
ivareta myke trafikanter i dette prosjektet.  
 
Statens vegvesen som trafikksikkerhetsetat, har som 
myndighet å ivareta gående og syklende i 
reguleringsprosesser. Når reguleringsplaner med 
privat forslagsstiller sendes på høring, stiller Statens 
vegvesen vanligvis krav om rekkefølgebestemmelser, 
som sikrer at tiltak for gående og syklende blir 
gjennomført før regulerte tiltak kan tas i bruk.  
 
Rådmannen merker seg at dette ikke gjelder når 
Statens vegvesen selv er forslagsstiller. 
 

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

Hovedinnhold: SVVs kommentar og forslag til behandling: 
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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. 

 

Rådmannens kommentar: 

 

1. Rådmannen mener at det er uheldig at 

landbruksatkomst ikke reguleres i planen, all 

den tid temaet ble tatt opp allerede på 

oppstartsmøte for reguleringsendringen. 

2. Erstatning for bruk av areal til anleggs- og 

riggområde henvises til 

grunnervervsprosessen. 

3. I gjeldende kommuneplan er området vist 

som LNF-område. Eventuell endring til andre 

formål må tas opp som revisjon av 

kommuneplanens arealdel og atkomst mm 

må utredes. 

4. Henvises til grunnervervsprosessen. 

Merknad nr / fra: 11 / Halvor Arnkværn Jacobsen 157/2 

Hovedinnhold: SVVs 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. 
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Rådmannens kommentar: 

 

1. Henvises til grunnervervsprosessen. 

2. I gjeldende kommuneplan er området vist 

som LNF-område. Eventuell endring til andre 

formål må tas opp som revisjon av 

kommuneplanens arealdel og atkomst mm 

må utredes. Det erstatningsmessige henvises 

til grunnervervsprosessen. 

3. I forbindelse med tilbakemelding på 

planmateriale før offentlig ettersyn, gjorde 

kommunen oppmerksom på svakheter og 

mulig underdimensjonering av lukkede bekker 

i Sandvollområdet i gjeldende plan. Det tas til 

etterretning at Statens vegvesen ikke har 

ønsket å rette opp dette gjennom 

planendringen. 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Alle planer skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av 
vedtaket. 
 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
 
Statlige planretningslinjer og andre føringer: 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
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«Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester..» 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
«Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter PBL. RPR gir kommunene et bedre grunnlag for å integrere og ivareta 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging, samt å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.» 
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
«Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.» 
 
Universell utforming 
Reguleringsplaner er sentrale verktøy for å oppnå universell utforming. Universell utforming er et 
spesifisert tema i plan- og bygningslovens kapittel om reguleringsplaner som det kan settes 
bestemmelser om, jamfør § 12-7 nr.4 
 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, revidert 21.10.2014 
Kommunedelplan for klima og energi 2018 – 2022 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016, sak 37/16 
Reguleringsplan for Mohagen sør, vedtatt  07.05.2015, sak 38/15 
 
Gjeldende vedtak 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016, sak 37/16 
Reguleringsplan for Mohagen sør, vedtatt  07.05.2015, sak 38/15 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Plan- og bygningsloven 
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Plan- og bygningslovens § 12-14 sier: For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder 
samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Dessverre er det en del mangler i 
planmaterialet i forhold til dette. 
Gran kommune ba i brev av 29.11.2018 om en rekke endringer i planmaterialet, for å sikre at 
kvaliteten var god nok før offentlig ettersyn. Statens vegvesen meddelte i møte den 11.12.2018 at de 
anså flere av endringene unødvendige og unødig tidkrevende. Som et resultat av dette, har Gran 
kommune vært nødt til å varsle oppstart av en egen prosess for å oppheve en del av gjeldende 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, for å sikre at regulert arealbruk lar seg gjennomføre. 
Øvrig materiale har fremdeles en del mangler. Bl.a er ikke atkomst til 157/1 ikke løst. Det er ikke gjort 
en optimalisering av beslag av dyrka og dyrkbar jord og det er ikke levert arealregnskap som viser 
endring i belsag av dyrka mark. Åpenbare feil mtp bekkekryssinger og vurderinger i forhold til 
overvann er ikke hensyntatt. Det er heller ikke gjort ny ROS-analyse, som kunne ha avdekket dette. 
Atkomst til landbrukseiendommer fra Gulstuen undergang – UNDG 3 er ikke tegnet inn. 
Forslagsstiller har ikke oppdatert vurdering etter naturmangfoldloven. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
Det er ikke gjort nye vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §8 – 12 i denne planendringen. I 
gjeldende plan er følgende vurdering gjort: 
«Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget  
Utredningsarbeidet om naturverdier og miljøutfordringer tar utgangspunkt i gjennomgang av 
tilgjengelige databaser fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet 
(KLIF), NGU, NVE og andre institusjoner. Nasjonale databaser som f.eks. Naturbase, Artskart, 
Artsobservasjoner, Askeladden, Grunnforurensningsdatabasen og andre databaser er gjennomgått. 
Kunnskapsgrunnlaget må sies å være relativt bra, med unntak av detaljert kartlegging i skogsområdet 
som blir sannsynligvis berørt som midlertidig anleggsområde og en mer detaljert kartlegging av 
fremmede skadelige arter. Begge disse registreringer skal gjennomføres før utlysning av 
konkurransegrunnlaget til anleggsgjennomføring.  
Det er usannsynlig at rødlista fuglearter registrert langs strekningen blir negativt påvirket av tiltaket 
siden disse det er ikke kartlagt noen hekke-/reirområder.  
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  
Selv om elva Skjerva ikke blir direkte berørt av tiltaket vurderes det fortsatt behov for tiltak mot 
eventuelt forringelse av økologisk og kjemisk kvalitet. Vassdraget skal beskyttes gjennom avbøtende 
tiltak mot erosjon, tilslamming av vassdraget og direkte forurensning fra anleggsområdet. Det kan 
være aktuelt å etablere skjermingstiltak lengre ned i bekken ved forventet eller tegn til stor 
partikkelavrenning i forbindelse med arbeidet ved/i bekken. Målet med tiltak er å fange opp 
jordpartikler som kan virvles opp, for eksempel; det kan være aktuelt å benytte halmballer i bekken 
for å holde tilbake jordpartikler. 
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning  
Ikke relevant.  
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver  
Statens vegvesen bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av fremmede arter.  
Det må tas spesielt hensyn til kantvegetasjon langs vassdrag, yttergrense for naturinngrep skal vises i 
rigg- og marksikringsplanen. Revegetering etter midlertidig anlegg skal skje etter prinsipper til 
naturlig revegetering.  
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  
Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av fremmede 
arter vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller blir registrert fremmede skadelig 
plantearter må dette tas hensyn til jamfør Statens vegvesens sin Handlingsplan for fremmede arter, 
Region øst (2011).  
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Direkte forurensning fra anleggsarbeid i elva Skjerva skal ikke forekomme. Stein grus og jord skal ikke 
dumpes i vassdraget. Eventuell sprengstein fra strekningen må ikke havne i vassdragene uten 
eventuelle tiltak.» 
Gran kommune legger til grunn at vurderingene som ble gjort i gjeldende plan følges opp ved 
gjennomføring av tiltaket. 
 
Kulturminneloven 
Oppland fylkeskommune, kulturarvenheten, har i sin høringsuttalelse krevd endringer i planen for å 
sikre nødvendige hensynssoner og bestemmelser for registrerte kulturminner i området. Planen er 
endret i tråd med dette. 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
Forslagsstiller har ikke gjort en egen vurdering i forhold til konsekvensutredningsplikt, men 
rådmannen anser at planendringen grovt sett inneholder de samme formålene som gjeldende plan, 
og at endringen i seg selv ikke kommer inn under forskrift om konskevensutredninger. 
 
Barn- og unge 
Planendringen i seg selv innebærer få endringer i hensynet til barn og unge, all den til Steinerud bru 
er opprettholdt i planen. Rådmannen vil likevel påpeke at dersom brua ikke blir gjenoppbygget 
samtidig med vegtiltaket, vil dette bety en vesentlig forringelse av skoleveg og friluftsmuligheter. 
 
Klimaplan 
Planendringen vil neppe gi merkbare endringer i klimautslipp i forhold til gjeldende plan. Dersom 
Steinerud bru ikke blir gjenoppbygget samtidig med vegtiltaket, kan dette medføre mindre bruk av 
aktiv transport (gange og sykkel). 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen beklager at planendringen bærer preg av hastverksarbeid og at det ikke er økonomi til å 
ivareta myke trafikanter på en bedre måte i dette prosjektet. Statens vegvesen som 
trafikksikkerhetsetat, har som myndighet å ivareta gående og syklende i reguleringsprosesser. Når 
reguleringsplaner med privat forslagsstiller sendes på høring, stiller Statens vegvesen vanligvis krav 
om rekkefølgebestemmelser, som sikrer at tiltak for gående og syklende blir gjennomført før 
regulerte tiltak kan tas i bruk.  
 
Et privat eller kommunalt planforslag ville også blitt møtt med innsigelse fra Statens vegvesen, 
dersom en planendring hadde medført et vegsystem med kryssløsninger som ikke lar seg bygge ut. 
Rådmannen merker seg at dette ikke gjelder når Statens vegvesen selv er forslagsstiller. 
 
Rådmannen mener at det er betenkelig at planen viderefører en ufullstendig og mangelfull regulering 
av bekkekryssinger og at det ikke er gjort en ny ROS-analyse. Planen tilfredsstiller heller ikke kravet til 
redegjørelse for beslag av dyrka og dyrkbar mark. Samtidig medfører ikke dette planforslaget noen 
forverring av situasjonen i forhold til gjeldende plan. 
 
Rådmannen er kritisk deler av planforslaget. Likevel vil rådmannen trekke fram at planen er 
nødvendig for å oppfylle kravet til vedtak som må på plass, for at utbyggingen av Rv 4 gjennom 
Hadeland skal kunne fullføres. Det har vært en politisk prosess der en har arbeidet for å få til en 
forlengelse av prosjektet. Det har ikke vært hensikten i planarbeidet å lage en helt ny plan, men kun 
justere denne for å få en reduksjon av kostnadsnivået. Det er viktig nå å få til nødvendige tiltak slik at 
prosjektet kan iverksettes. Vedtar man ikke planforslaget nå, vil det kunne bety ytterligere utsettelse 
av utbygging av rv. 4 prosjektet. Dette hensynet veier så tungt, at andre hensyn må settes til side. 
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Alternative vurderinger: 
 
Alternativ 1: Planen vedtas. 
Forslag til vedtakstekst: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til endring av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud, med plankart sist revidert 18.03.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 og planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternativ 2: 
Planforslaget avvises. Statens vegvesen bes utarbeide en reguleringsendring som er i tråd med de 
krav som stilles i plan- og bygningsloven. 
Forslag til vedtakstekst: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 sendes planforslaget i retur til administrasjonen. 
Forslaget bes omarbeidet, slik at det hensyntar nødvendige lovkrav i forhold til kryssløsninger og 
overvann.» 
 
Alternativ 3: 
Planforslaget avvises. Det bør vurderes om det finnes andre løsninger for utbedring av Rv 4, slik at 
Steinerud bru kan bygges som en del av vegprosjektet. 
Forslag til vedtakstekst: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 sendes planforslaget i retur til administrasjonen. Flere 
alternativer må vurderes, for å finne løsning på finansiering av Steinerud bru» 
 
Konklusjon:  
Selv om rådmannen mener at planforslaget kunne vært forbedret på flere punkter, vil vedtak etter 
alternativ 2 og 3 medføre en kritisk forsinkelse i Rv 4 –prosjektet. Det er derfor nødvendig å vedta 
denne planen nå og rådmannen anbefaler derfor at det fattes vedtak ihht alternativ 1. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kunngjøring i Hadeland og på kommunens nettsider. Berørte parter tilskrives. 
 

 
Dato: 8. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


