
 

 

MERKNADSSKJEMA  

FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG INNSPILL FRA PLANOPPSTART  

 

 

 

  

Innkomne merknader i sin helhet er vedlagt i dette dokumentet. 

Avsender 

 

Hovedpunkt i merknader/uttalelser  Forslagsstiller sine kommentarer Behov for endringer/ettersendinger 

Planarbeid                    Ettersendinger        

Offentlig instanser   
Norges vassdrags- og 

energidirektorat  

 
Ved Sigrid J. Langsjøvold 

Telefon sentralbord: 22 95 95 95 

Mail: sjl@nve.no 

 

Forslagstiller har ansvar for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine 

interesser blir vurdert i planarbeidet. Det forutsettes at deres kartbaserte veileder 

brukes i planarbeidet, slik at deres interesser ivaretas i planen. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 

offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 

interessene er vurdert og innarbeidet i planen. NVE vil prioritere å gi konkrete 

innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. 

 

Merknadsinnspillet tas til etterretning.  

 

Forslagstiller vil gjennom detaljreguleringens planarbeid ha 

ansvaret for at NVE sine saksområder flom-, erosjons- og 

skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-vann, 

og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft, 

samt forebygge skader fra overvann.  

 

NVEs veileder «2/2017 – Nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging» legges til 

grunn i det videre planarbeidet. Statens vegvesen vil ta kontakt 

med NVE dersom det er behov for å avklare problemstillinger 

tilknyttet NVEs virkeområder. 

 

NVE vil få tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 

  

 

 

 

           

 

Innlandet fylkeskommune 
 

Telefon sentralbord: 32 30 00 00 

Mail: post@innlandetfylke.no 

Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra sitt helhetlige ansvar som 

omfatter både nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, 

samferdsel i tillegg til ulike planfaglige tema som samordnet bolig, areal- og 

transportplanlegging (SBATP), vannmiljø, friluftsliv, vilt, villrein, ferskvannsfisk, 

barn og unges interesser, universell utforming og stedsutvikling 

 

Myrdrag: Det forventes at det tas hensyn til myrareal som ikke er bebygd, da 

bevaring av myr både har betydning for klima, artsmangfold og hydrologi. 

Fylkeskommunen forventer et bevisst forhold til arealbruk som kommer i berøring 

med myrarealer, og at det i arealplanleggingen legges opp til arealbruk som 

hensyntar disse samt løsninger som begrenser inngrep og forringelser i størst mulig 

grad. Fylkeskommunen gir med dette en sterk oppfordring til å ivareta myrareal 

innenfor planområdet og ser positivt på hensynet som allerede er tatt til myr i 

planarbeidet. Hensynet må sikres i planbestemmelsene. 

 

Forutsetter at støysituasjonen vektlegges og at det blir utarbeidet ny støyberegning 

Merknadsinnspillet tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Myrdrag hensyntas så langt det er mulig. Inngrep i forslag til 

reguleringsplan sammenlignet med eksisterende plan beskrives i 

planbeskrivelsen. Det poengteres at inngrepene er vesentlig 

mindre i dette planforslaget enn i foreliggende vedtatt plan. 

Hensynssone for naturmiljø (myr) innarbeides i planen basert på 

arealressurskart. 

 

 

Det gjennomføres oppdaterte støyberegninger som vil følge 

planforslaget.  

  

Plannavn Detaljregulering for Rv. 4 Almenningsdelet - Lygnebakken 

PlanID E296 

Utarbeidet av Structor Lillehammer AS og Statens vegvesen - Divisjon utbygging, utbyggingsområde sørøst 

Datert/Revidert 09.12.2022 



 

 

etter gjeldene retningslinjer, Støyretningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T1442/2021). Planbestemmelsene skal ivareta hensynet til støy 

for støyfølsom bebyggelse og områder som skal benyttes til lek og opphold. 

 

Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre 

offentlige instanser, skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging. 

Det skal planlegges for gode bomiljøer, gode oppvekst og levekår og loven stiller 

krav til private, så vel som offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning fra 

barn og unge. Kommunen skal så påse at dette er oppfylt. Barn og unges interesser 

vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg 

ferdsel for fotgjengere og syklister. 

 

Anleggsfasen må beskrives og det må tas hensyn til virksomheten på Lygnasæter, 

atkomst til hyttefeltet, friluftsliv og beitedyr når det lages bestemmelser. 

 

Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan 

oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. For å nå dette målet er det 

viktig at det i alle planer, også reguleringsplaner innarbeides krav til klimamål. 

Oppfordrer i det videre planarbeidet til å utforme bestemmelser som sikrer 

klimahensyn. Klimatilpasning er en del av helhetlig samfunnsutvikling hvor 

planlegging, arealdisponering og øvrig virksomhet setter 

natur og samfunn i stand til å begrense eller unngå ulemper og dra nytte av 

fordeler av klima. Klimapåslag i den aktuelle regionen må påregnes ved vurdering 

av særlig løsninger for overvannshåndtering og plassering av bygg, infrastruktur 

og installasjoner. 

 

Medvirkning i plansaker følger § 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven og må sikres 

i planbestemmelsene. 

 

Lygnaelva, samt noen sidebekker, ligger innenfor planområdet. Elva går stedvis 

tett på eksisterende Rv. 4, og både elva og sidebekker krysser vegen. I vedtatt plan 

ligger det blant annet inne flytting av Lygnaelva på en ca. 100 meter lang 

strekning, og utskifting av bru/kulvert der Rv.4 krysser Lygnaelva nord for 

Lygnasæter kro. Viser i denne sammenheng til høringsuttalelsen vår til gjeldende 

plan, datert 30.04.20 med vår ref.: 2020/33492-4. Endringene som nå varsles 

innebærer ny dimensjoneringsklasse og at man i større grad kan utbedre 

eksisterende veg. Reguleringsplanen må beskrive hvilke inngrep det 

vil bli behov for i vassdraget, og om planlagte endringer medfører større eller 

mindre inngrep i Lygnaelva og sidebekker. Lygnaelva har en bestand av ørret, men 

etter det fylkeskommunen kjenner til, er denne noe begrenset. Den må likevel 

hensyntas, og det må beskrives i planen hvordan dette skal gjøres. 

 

Utvidelsen av planområdet vil berøre setermiljøet på Siljusæter. Det må vurderes 

om bebyggelsen har verneverdi. Ber om å få tilsendt dokumentasjon med bilder og 

historikk knyttet til dette området.  

 

Forhold for ulike trafikanter med bla. tilrettelegging for gang- og 

sykkelveg, skiløype, regulering av fortau (opparbeides ikke av 

vegvesenet) mv. er beskrevet i planforslaget. Barn og unges 

interesser knyttet til trygg ferdsel fotgjengere og syklister er 

ivaretatt i stor grad med adskilte og logiske forbindelser i 

området ved Lygnasæter, utfartsparkering og skibro. Gang- og 

sykkelvei planlegges i separat trase til Hengedyvegen, men derfra 

og nedover vil det være felles ferdselsarealer med kjøreveg, noe 

som ikke er optimalt med hensyn til spesielt gående og syklende 

barn. 

 

Anleggsfasen er beskrevet i planbeskrivelsen. 

 

 

Beitedyr planlegges med å sette opp beitegjerde vest for rv. 4, 

slik at det etter ferdigstilt anlegg blir beitegjerde på begge sider 

av rv. 4. Eksisterende beitegjerde øst for rv. 4 blir flyttet som del 

av anlegget der det kommer i konflikt med anlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gjennomført møter med berørte parter og lovpålagte krav 

til medvirkning i reguleringsplaner følges. 

 

 

Det viktigste klimahensynet er mer ivaretakelse av myr. 

Overvannsplan utarbeides i byggeplanfasen. 

 

Beskrivelse av konsekvenser for Lygnaelva er beskrevet i 

planforslaget. Det unngås kanalisering av elva i dette 

planforslaget, i motsetning til vedtatt plan 

 

 

 

 

 

 

Setermiljøet på Syljusæter er tatt ut av planområdet og påvirkes 

ikke av planforslaget. 

 

 

 



 

 

Fylkeskommunen er særlig opptatt av at det planlegges en god kryssløsning 

mellom Rv. 4  og Fv. 180. Nå det ikke lenger er aktuelt med et toplanskryss ved 

Lygnaseter, ser fylkeskommunen muligheten for en enklere og mer logisk løsning 

enn den som er regulert. Fylkeskommunen ønsker og bli involvert i planleggingen 

og de forutsetter at de får oversendt løsningsforslag og etter hvert ts-revisjoner av 

planer, til gjennomsyn. 

 

Ny reguleringsplan må legge til rette for at dagens praksis med stopplass for buss 

ved Lygnaseter kan videreføres. 

Innlandet fylkeskommune vil bli invitert til møte for å gå 

gjennom reguleringsplanen. 

 

 
 

 

Busstopp forventes å avvikles på samme måte som i dag, mens 

det er regulerte arealer tilgjengelige for videre utvikling av 

busstopp dersom fylkeskommunen vil arbeide med dette. 

Statsforvalteren i Innlandet 

 
Ved Philip Mellison 

Telefon (innvalgstelefon): 61266079 

 

 

Viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

og spesielt:  

• Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og 

bygningsloven 

• Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven 

• Reduksjon av klimagassutslipp, og omlegging til miljøvennlig energi, 

jf. statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning 

• Tilpasning til klimaendringer, jf. statlige planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning 

• Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 til 12 i 

naturmangfoldloven 

• Kartlegging av og sikring mot støy, jf. retningslinje T-1442/2021 

• Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. retningslinje 

T-1520 

• Sikring av miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og 

vannforsyning 

• Forsvarlig massehåndtering, jf. § 7 i forurensningsloven og 

forurensningsforskriften 

• Bevaring av dyrka mark, jf. nasjonal jordvernstrategi 

• Utbygging tilpassa landskap og omgivelser, jf. Europarådets 

landskapskonvensjon 

 

Staten vegvesen har beskrevet tiltakets konsekvenser i 

planbeskrivelsen. Blant annet tilpasning til klimaendringer via 

blant annet håndtering av overvann, kantvegetasjon og 

vannmiljø. Det poengteres at inngrepene er mindre enn i 

eksisterende, vedtatte plan. 

 

Det tilrettelegges for lading av kjøretøy ved Lygnasæter. 

 

  



 

 

Statnett Planområdet berører de eksisterende 300 kV-ledningene Røykås – Fåberg og 

Ulven– Fåberg. Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak 

unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det 

derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for 

andre tema. Ber om at det innarbeides hensynssone med tilhørende bestemmelser 

for transmisjonsnettanleggene. 

 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts 

anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 

overdekningen over jordkabler, skade på mastejording eller oppfylling av terrenget 

som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 

 

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid 

og skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller 

Statnetts ledninger, maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 

meter målt horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes 

seinest 6 uker før planlagtoppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres 

og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan inngås. 

 

Viser også til tidligere innspill/dialog i planarbeidet og spesielt at det er noe lave 

høyder mellomledningen Ulven Fåberg og RV4, og at denne kryssingen av vei er 

midt i spennet. Det er påregnelig med nedsig etter årstid og last på ledningen og at 

man bør være oppmerksom på dette i den videre planleggingen av veitiltaket og 

anleggsgjennomføring. 

 

Statnett arbeider med planer som berører Ulven – Fåberg ledningen. Planene er i 

tidlig fase og det planlegges å sende melding til NVE om planene i siste halvdel av 

2022. Gran kommune vil bli orientert om meldingen. 

 

Statnett ber om at publikasjonen «Anleggsmaskiner og elektriske anlegg» følger 

det videre planarbeidet da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved 

ledninger og kabler som er spenningssatt. 

 

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til 

transmisjonsnettet som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både 

gjennomføring og ferdig bygget anlegg. 

Innspillet tas til orientering. Ledninger er innarbeidet i 

planområdet med hensynssone og tilhørende bestemmelser. Det 

vises til planbeskrivelse og vegetegninger for mer informasjon 

om bla. frihøyde til luftledningsanlegg. 

 

ROS-analyse for reguleringsplan tar ikke for seg hensyn til 

transmisjonsnettet for gjennomføring og ferdig bygget anlegg. 

Dette følges opp i SHA-plan. Føringer fra publikasjonen  

«Anleggsmaskiner og elektriske anlegg» vil bli hensyntatt i 

SHA-planen. Statnett vil bli kontaktet i god tid før arbeider 

starter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat  
Brandbu og Tingelstad almenning 
 

Tidligere ment at en rundkjøring ved Lygnasæter ville vært det beste, men dagens 
forslag er akseptabelt. Bemerkes at det er svært positivt av Statens vegvesen nå er 

villige til å realisere en skibro.  
 

Fremtidig skogbruksvirksomhet må sikres med avkjørsler, tømmerlommer og 

tilgang til arealer. Arealer som ikke lenger blir økonomisk drivbare eller får 
nedsatt økonomisk verdi må erstattes. Oppfatter god dialog med SVV 

 

Lygna ski- og skytesenter må sikres en god tilførselsveg, som bør ligge ved 
Lygnasæter. I tillegg må det også sikres gode og sikre tilførselsveger til 

skiparkering og hytteområder. 

Innspillet tas til orientering.  

 

Det planlegges å bygge skibro. Statens vegvesen skal uansett 

bygge bro for å tilfredsstille gang- og sykkelvegforbindelse, som 

også vil fungere som skibro 

 

Lygna skisenter får oppgradert tilførselsveg med kanalisert kryss 

fra rv. 4. Det planlegges også ny adkomst for utfartsparkering i 

forbindelse med skibro ved Lygnasæter. 

  



 

 

 

Lygnasæter hotell må sikres gode til- og avkjørsler. Forventes at Lygnasæter gir 

sine egne innspill. 

 

Det må tilrettelegges for at turtrafikken mellom øst- og vestsiden av Rv. 4 sikres 
med god planfri passasje sommer som vinter, med bruløsning. SVV skriver at det 

vurderes om kulvert kan beholdes. Mener at dette må vurderes nærmere i 

totalbildet, og har ikke noe krav om dette så lenge det bygges ny bro. Dersom 
skiparkeringen reduseres som følge at vegutbyggingen, må det ses på muligheten 

av å regulere inn en utvidelse av plassen i en annen retning.  

 
Beiteinteressene i området må sikres med beitegjerder og ferister langs den nye 

vegen. Utdypende om problematikken knyttet til beitedyr på veien. Det forventes 

at SVV bekoster et solid og sikkert beitegjerde på både øst- og vestsiden av vegen. 
Det er ikke et spesifikt krav at SVV bygger og vedlikeholder dette gjerdet, men det 

må avsettes penger til jobben. 

 
Vegen må få en hastighet som er tilpasset den store aktiviteten mennesker på 

Lygna. Det ønskes fartsgrense på 60 km/t. 

 
Vegen må sikres en best mulig støydemping ved innregulering av en støyvoll fra 

Almenningsdelet til Lygnasæter, samt nedsatt hastighet. Ønskes at det reguleres en 

støyvoll på østsiden av vegen. Det poengteres at eventuelle overskuddsmasser 
både fra vegutbygging og hytteutbygging kan benyttes til dette. Det bemerkes at 

føre-var prinsippet bør brukes, også fordi BTA etter hvert vil få mer enn 250 hytter 

rett sør for Lygnasæter.  
 

Vegen må få en belysning som ikke er generende for hytter og friluftsliv. Ønsker 

belysning som ikke ødelegger de landskapsestetiske inntrykkene av Lygna, med 
LED-belysning som må kunne dempes nattestid for å unngå lysforurensning og 

spare energi. 

 
Vilt må sikres på best mulig måte. Avhengig av god belysning og siktrydding på 

hele strekningen. Viktig for dyrebestandene at muligheten for migrasjon mellom 
øst og vest opprettholdes. 

 

Bommen må plasseres helt i nord av den nye parsellen slik at denne ikke gir 
unødige kostnader for skogbruk og sæterdrift. Ikke akseptabelt at denne kommer 

sør for innkjøring til Midt-Helgedalen. Bommen bør stå rett nord for denne 

innkjøringa. 
 

Ser frem til videre møter med SVV for samtaler om detaljer i innspillene. 

 
Innspill ved utvidet plangrense 

Mener planområdet bør utvides utvides i tråd med innsendt forslag (kartskisse). 

Mener det er riktig på grunn av hensyn til Rv. 4 og inn til 
utfartsparkering/hytteområder. Nye planer kan bety at deler av eksisterende 

reguleringsplaner må endres, av hensyn til adkomster, utfartsparkeringens 

størrelse, regulering av skiløype og adkomst til skibro. Ønsker utvidelse av 
planområdet for å håndtere disse problemstillingene. 

 

 

Det vises til flere møter med BTA der tema fra innspill ved 

oppstart er diskutert. 

 

Det planlegges og bygges nytt krysningspunkt som skibro.  

 

Det planlegges å sette opp beitegjerde vest for rv. 4, slik at det 

etter ferdigstilt anlegg blir beitegjerde på begge sider av rv. 4. 

Eksisterende beitegjerde øst for rv. 4 blir flyttet som del av 

anlegget der det kommer i konflikt med anlegget. Angående 

beiteinteresser vises det til tidligere dialog og temaet forutsettes 

løst gjennom grunnervervet 

 

Det er i bestilling fra Stortinget lagt til grunn av det skal bygges 

veg med fartsgrense 80 km/t. Prosjektet forholder seg til dette. 

 

Areal for mulig skjermvoll reguleres etter ønske fra BTA. Det er 

ikke krav om støyvoll for veiprosjektet jf. støyutredning. 

 

 

Rv. 4 planlegges belyst. Det prosjekteres løsninger som kan 

dempes nattestid. 

 

 

Det reguleres frisiktsoner på plankartet. 

 

 

Bom må plasseres som planlagt rett nord for innkjøring til 

skisenter. Dette er bla. på grunn av usikkerhet om bygging nord 

for dette, og bestemmelser om at bom må stå på del av veg som 

er bygget med bompengefinansiering. 

 

 

 

Utvidelse av planområdet gjennomføres under offentlig ettersyn 

etter møte med kommunens administrasjon november 2022. 

Dermed planlegges det for ny adkomstvei, og eksisterende 

adkomstvei som ikke er bygget reguleres ut til fordel for 

friluftsformål. 

 

Lygnasæter hotell v/ Elisabeth 

Seigerud Øverlier og Trond 

Øverlier 

Poengterer at det som er viktig for deres drift er en løsning som sikrer god adkomst 

til Lygnasæter med tilstrekkelig areal for deres drift og gjester/kunder. Må ha 

løsninger som ivaretar alle segmenter av veifarende.  

Innspillet tas til orientering. Det vises til flere møter der logistikk 

og ferdsel knyttet til Lygnasæter er vist med ulike alternativer før 

  



 

 

 

Foreslåtte løsning (jf. møte 29.06.22) beskrives som å ta mye av deres areal som 

passeringspunkter, parkering og fremkommelighet, samt at det lager et mer 

komplisert trafikkbilde. Viser til bilder. 

 

Løsningen tar fra Lygnasæter innkjøring fra Rv. 4 som er grunnlaget for det meste 

av deres drift. Løsningen med avkjøring fra Rv. 180 vil gi inntrykk av at det er 

kronglete å komme rundt/frem, og anser det ikke som gjennomførbart.  

 

Lokalvei til Lygna-området (hytter, camping, utfarts/friluftsliv) er lagt helt inntil 

«Rødstua». Anser dette som uholdbart.  

 

Har skissert tre mulige løsninger som er vedlagt merknaden. Disse er beskrevet.  

Viser til at sjåfører av tyngre kjøretøy trenger servicetid og sted for hvile.  

 

Ønsker lav fartsgrense og begrunner med at det er mange som har Lygnasæter og 

Lygna-området som endepunkt. Mener det ikke vil ha stor betydning for tyngre 

kjøretøy. 

 

Ved ny løsning vil ny vei komme nærmere byggene enn tidligere forslag, og det 

må gjøres tiltak mot støy for beboelseshus og hotellets gjester. Det samme gjelder 

for campingplassen som de også eier. 

 

Mener skibru er viktig i forbindelse med friluftslivet og aktivitet i Lygna-området, 

og må bygges av SVV. Vil være viktig hele året. Mener eksisterende kulvert 

nærmest ikke er i bruk sommertid. En ny bru og stenging av kulvert vil oppnå en 

segmentering av de som er i området, ved at utfartsparkeringen vil være 

utgangspunkt.  

 

Det skisserte fortauet fra Lygnasæter mot Fv. 180 vil stjele plass og gjøre deres 

område enda trangere. Mener et fortau eventuelt måtte vært langs lokalvei og mot 

utfartsparkering. Poengterer at en del benytter Rv. 4 som gående og syklende mot 

Amundrud. 

 

Ber om at veien legges så lavt som mulig i terrenget for å redusere støy og best 

mulig naturtilpasning. Lys langs veien og i kryss må være godt, men ikke lage 

«lysstøy». Lys må settes opp så langt nordover at det blir sammenhengende hele 

veien.  

 

Gjennomføringsperioden må legges opp slik at det i minst mulig grad påvirker 

deres drift. Går ut fra at SVV samspiller for hvordan dette løses.  

 

Viser for øvrig til felles tidligere uttalelse der Lygnasæter sin viktige rolle som 

«nav» beskrives av alle aktører på Lygna, og mener deres innspill må tillegges stor 

vekt. Går ut fra at de blir invitert til videre dialog og samspill for 

reguleringsplanen.  

 

planen legges til offentlig ettersyn. Viser for øvrig til 

kommentarer til BTAs innspill om bla. fartsgrense. 

 

Støyberegninger vil blir gjort som del av videre planlegging. Om 

verdiene overskrider grensene i T-1442/2021 vil det bli gjort 

tiltak. 

 

Det er regulert store og gode arealer til utvikling mellom ny og 

gammel rv. 4, og det vil her være mulig å gjøre tiltak mot støy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innspill november 2022: 

Etter møte mellom Vegvesenet og Lygnasæter hotell sendte Trond Øverlier opp et 

oppfølgende innspill 11.11.2022. Der kommenterer de sitt forslag med tilhørende 

kartskisser. Poengterer at Lygnasæter vil miste sin avkjøring fra rv. 4, og mener 

dette vil gjøre det vanskelig å manøvrere i trafikkbildet og skape unødvendige 

farlige situasjoner. Spørsmål som er uavklart er hvem som skal eie, vedlikeholde 

og drifte vei fra kryss og forbi Lygnasæter og videre mot utfartsparkering. Videre 

spørsmål er hvordan «flyt» og trafikksikkerhet fra fv. 180 løses for Lygnasæter sitt 

område, tungtransport og toalettanlegg. 

 

Videre er det kommentert på fase 2 (dvs. løsning som foreslås regulert på plankart) 

knyttet til arealer mellom ny og eksisterende rv. 4.  

 

Spørsmål om hvem som skal finansiere de forskjellige tiltakene fase 2. Beskriver 

at de ikke har noe avtale eller disponerer areal for parkeringsplass utover sitt eget 

bygg (pumpehus med infrastruktur) som står der i dag. Mener det må forhandles 

frem en langsiktig avtale for leie eller kjøp. 

 

Innspillskisse er kommentert i oversendelsesbrevet, der hovedprinsippet er at det 

etableres en avkjørsel til fra rv. 4 rett sør for Lygnasæter. Gang- og sykkelvei er 

vist på eksisterende adkomstvei for hytteområdene. Det vises også to alternative 

muligheter for forbindelse fra fv. 180, med fordeler og ulemper knyttet til 

eksisterende parkeringsplasser og toalettanlegg. 

 

Viser for øvrig til øvrige momenter i samfunnet, bla. pandemi og drivstoffpriser 

som påvirker driften. 

 

Avslutningsvis poengteres det at innspill må ses i sammenheng med tidligere 

innspill fra dem og andre aktører på Lygna, som viser at alle støtter opp om at den 

beste løsningen for Lygnasæter er den beste for alle. 

 

Vegvesenet mener ny løsning vil gjøre det enklere å manøvrere i 

trafikkbildet og skape færre trafikkfarlige situasjoner. Dette 

begrunnes med at et tydelig definert kryss ved rv. 4 x fv. 180 

med påfølgende avkjørsel til adkomstvei langs eksisterende rv. 4 

vil gjøre trafikksituasjonen mer oversiktlig. Trase forbi 

Lygnasæter opprettholdes uendret og vil da få vesentlig mindre 

trafikk. To avkjørsler til Lygnasæter som i dag kan da videreføres 

fra adkomstveien.  

 

Adkomstveien forbi Lygnasæter reguleres ikke til offentlig vei. 

Statens vegvesen vil bygge forbindelse fra eks. rv. 4 til 

utfartsparkering og videre mot hytteområdene. Regulert løsning 

er avhengig av initiativ fra andre parter. Det kan være aktuelt for 

kommunen å stille rekkefølgekrav om opparbeidelse av løsning 

vist på plankartet gjennom øvrige utbyggingsplaner. 

 

Det må forhandles frem avtaler mellom grunneiere av arealene 

mellom ny og gammel rv. 4. Vegvesenet planlegger å 

tilrettelegge denne plassen for fremtidig utvikling ved rene 

overskuddsmasser.  

 

Det er ikke aktuelt å ha to avkjøringer/kryss fra rv. 4 i området 

(riksveg med gjennomfartsfunksjon) og Vegvesenet mener den 

beste løsningen da er som foreslått med avkjøring fra fv. 180 som 

uansett må forbindes til rv. 4. 

 

Vegvesenet er enig i vurderingen at den beste løsningen for 

Lygnasæter er den beste for lokalmiljøet, og har planlagt ny 

løsning så godt det lar seg gjøre samtidig som prosjektets 

utløsende årsak er å oppgradere eksisterende rv. 4 som en trygg 

gjennomfartsveg. 

Ole Seigerud 

 
Skibro er en nødvendighet. Kulverten må fjernes og inn/-og utkjøringsfilene må 

forlenges mht. trafikksikkerheten. Ber om at kommunen godtar at denne kulverten 

fjernes totalt. 

 

Rundkjøring er uaktuelt, da dette vil begrense adkomsten til Lygnasæter og skape 

mye kø. 

 

Avkjøring nordfra til Skrukkelivegen/Hurdalsvegen/Lygnavegen/Lygnasæter 

ønskes slik som nå, men med lengre av- og påkjøringsfelter. 

 

Stenersen ønsker ny veg til sitt pukkverk (Pukk 1). Dette ønsker han ved at 

avkjøringen blir lagt til Badstuevegen, ca. 500 meter ovenfor Amundrudkrysset. 

En avkjøring der for all trafikk sydfra med en påfølgende påkjøring nordover vil 

gjøre at det trafikkfarlige Amundrudkrysset kan få midtdeler. En god løsning da 

Innspillet tas til orientering. Skibro etableres. Adkomst til 

pukkverk er beskrevet i planbeskrivelsen.  

  



 

 

Ole Seigerud også må/skal ha innkjøring til Lygnalia nedenfra Badstuevegen. 

Mener dette er en god løsning for trafikksikkerhet. 

Norges Lastebileier-forbund 
 

 

Positivt at Rv. 4 får mer tidsmessig vegstandard. Har krav om at det ikke skal være 
rundkjøringer. Kryss, rundkjøringer og veger inntil rv. 4 må bygges slik at 

modulvogntog, tømmervogntog og spesialtransport kommer greit fra.  

 
Sørgående retardasjonsfelt bør forlenges fra krysset til Hurdal og til søndre 

avkjøring hyttefelt. Opplyses at det er for kort i henhold til gjeldende standardkrav. 
Hvis feltet forlenges kan det bli et meget godt felt for både avkjøring og ved 

utkjøring fra Lygna. Opplyses om at samme løsningen er brukt på Rv. 4 ved 

Elvetangen skole i Hakadal. 
 

Positivt at det blir færre avkjørsler. Minner om at det er gjennomgangstrafikkens 

behov som utløser dette prosjektet, og det er gjennomgangstrafikken som får den 

største bompengebelastningen. Gode løsninger for gjennomgangstrafikken må 

derfor vektlegges. 

 

Innspillet tas til orientering   

Lygnalia Hyttevelforening 

 
Positive til at Statens vegvesen varsler en nedskalert versjon av nye planer for Rv. 
4. Skuffet over at ikke hyttevelforeningene blir invitert på arrangerte 

informasjonsmøter. Undertegnede var på et informasjonsmøte på Lygnasæter i 

februar 2022, og fikk inntrykk av at Hyttevelforeningene skulle orienteres 
underveis i planleggingen. Dette har ikke vært tilfelle. 

 

Positive til sykkelsti hele veien opp til Lygnasæter. Opptatt av at sykkelstien skal 
være adskilt fra vegbanen. Forutsetter at det er mulig å sykle fra sykkelstien med 

adkomst til Badstuveien slik at man uhindret kan sykle inn på hyttefelt A i Lygna 

sør.  

 

Eksisterende støyvoll etablert i forbindelse med utbygging av hyttefelt A fungerer 

ikke tilfredsstillende. Det forutsettes at det foretas nye støymålinger og at adekvate 
støyreduserende tiltak blir iverksatt. Støy fra Rv. 4 er allerede belastende og en 

hastighetsøkning fra 70 til 80 km/t vil etter deres syn medføre økt støy. 

 
Adkomst til Lygnasæter må være trygg, og mener dagens situasjon er kaotisk i 

høytidene. Ønsker at det etableres tydelige kjørebaner. 
 

Ønsker fortsatt at det skal være et planfritt kryss ved påkjørsel til Rv. 4 fra 

Lygnasæter og hyttefeltet. 
 

Det skal tas hensyn til Lygnasæter sin næringsdrift. Kommunens innbyggere, 

lokalt næringsliv og hyttefolket er tjent med at Lygnasæter fortsetter å eksistere.  

 

Positive til forslag om trebru over Rv. 4 ved Lygnasæter. Kulvert vil være 

utfordrende å kjøre løypemaskiner i. 
 

Innkjøring fra Rv. 4 og opp Halmbråtåvegen: denne veien har fra tid til annen vært 

brukt til anleggstrafikk, kjøring av pukk og annen unødvendig trafikk. Forutsetter 
at denne løsningen fortsatt er stengt i henhold til reguleringsplan.  

Innspillet tas til orientering. Tilgjengelighet til Badstuveien vil 

opprettholdes uavhengig av hvilket alternativ som velges for 

gang- og sykkelveg. Det er etablert støyvoll i nedre del av 

parsellen. Det avsettes areal for at det kan opprettes skjermvoll 

nærmere ny skibro også. Støyberegninger viser at dette ikke er 

nødvendig med hensyn til hytteområdene, men BTA ønsker å 

gjøre dette på eget initiativ.  

 

Det er arbeidet mye med adkomst til Lygnasæter og viser til 

foreslåtte løsning i planmaterialet. Planfritt (planskilt) kryss er 

ikke aktuelt i dette planforslaget.  

 

Halmbråtavegen skal fortsatt være stengt fra rv. 4 i 

normalsituasjon. 

 

Planområdet inkluderer strekningen for støyvoll ved hyttefelt A, 

men på denne strekningen gjøres det ikke tiltak på rv. 4 og det 

forutsettes derfor at de vurderinger for støy som ble gjort ved 

bygging av rv. 4 og som er fremskrevet 20 år er gjeldende. Dette 

prosjektet vil derfor ikke gjøre tiltak ifb. med støy i dette 

området. 

  

Lygna hytteforening 1. Støyreduserende tiltak: Viser til at trafikken fra rv. 4 er merkbar på 

hyttefeltene. Mener det må påregnes mer støy og at det er påkrevet en 

støyvoll mellom rv. 4 og hyttefelt og campingplass. I oppfølgingsbrev 
av 03.11.2022 beskrives det som et sekundært alternativ at det 

reguleres inn areal for støyskjerm, dersom denne ikke bygges av SVV. 

1. Støyvurderinger er gjort og viser ikke støy i gul 

støysone for hyttefeltene og campingplass. Etter 

ønske fra grunneiere reguleres likevel mulighet for 

etablering av skjermvoll med rene overskuddsmasser. 

  



 

 

2. Lysforurensning. Beskriver at området bør skånes mest mulig for lys. 

Beskriver at støyvoll av tilstrekkelig høyde vil begrense 

lysforurensningen. 

3. Friluftsområder: Mener turområdene på øst og vestsiden bør sees i 

sammenheng, og at det må sørges for trygge og gode 
parkeringsmuligheter både sommer og vinter. Eksisterende kulvert bør 

bevares. Mener det må anlegges gang- og sykkelvei på vestsiden av rv. 

4 frem til skisenteret og videre til rasteplassen på vestsiden av veien, 
nord for Lygnasæter.  

4. Kryss ved Lygnasæter: Beskriver at krysset vil få stor trafikkbelastning. 

Viser til trafikkmålinger i Lygnavegen som viser 6200 passeringer over 
en 12-dagers periode.  

Mener et stort antall av hyttene i Lygnalia vil få omvei på opptil 12 km 

når eneste mulighet er å kjøre over Lygnasæter.  
Bekymret for om planene for nytt vegkryss på Lygnasæter vil ivareta 

trafikksikkerheten. Mener trafikk til hyttene i området bør fordeles på 

to inn- og utkjøringer. Nevner Badstuvegen og Skjervasvingen som 
aktuelle forbindelser. 

 

Ber avslutningsvis om at detaljreguleringsplanen legger til rette for 
egen inn- og utkjøring til Lygnalia. Håper Statens vegvesen kan påvirke 

grunneiere slik at de kan forstå at det er behov for bedre veiløsninger i 

et område som ferdig utbygget vil ha over 1000 hytter. 
 

2. Mengden lysforurensning søkes redusert ved å benytte 

lysarmaturer som retter lyset i størst mulig grad 

nedover mot vegbanen. I tillegg vil det tas i bruk 

systemer som dimmer ned lyset i perioder hvor 

lysbehovet er lite og trafikbelastingen er mindre. 

Bevissthet rundt bruk av fargetemperatur og intensitet 

vil også bidra til å redusere lysforurensningen. 

3. Turområdene på øst- og vestsiden ses i sammenheng 

med etablering av bro over rv. 4. Denne vil bygges 

som en del av vegprosjektet. Det reguleres også 

kulvert under adkomstveien. Denne vil ikke bygges av 

Statens vegvesen uten ekstern finansiering. Gran 

kommune vil trolig ha opparbeidelse av denne og ny 

adkomstvei forbi utfartsparkeringen som 

rekkefølgekrav i fremtidige reguleringsplaner. Videre 

forbindelser mot friluftsområder på øst- og vestsiden 

av rv. 4 blir opp til grunneiere/utviklere og 

kommunen å realisere. 

4. Statens vegvesen har planlagt nytt kryss for rv. 4 i 

henhold til vegnormalenes krav. Avkjørselen for 

adkomstvei til hytteområdene tilsvarende.  Forbi 

Lygnasæter vil adkomstveien følge trase for dagens 

rv. 4. Det har ikke vært vurdert supplerende 

adkomstvei for hytteområdene i dette planarbeidet i 

regi av Statens vegvesen. En avkjørsel er ikke aktuelt 

på eksisterende veg med midtdeler og ville krevd 

toplans-kryss. 

Reidar Hauge Ser at g/s-vei stopper på Lygnasæter og ikke videreføres langs Rv. 4 til 

Lygneveien (rasteplassen) nord for Lygnasæter. Ber om at dette revurderes da 

Lygneveien er inngangsporten til skogsveier, stier og Pilegrimsleden på vestsiden 

av Rv. 4. Begrunner med at dette er et mye brukt turterreng, og at det i dag er et 

farlig transportstrekke langs Rv. 4 fra Lygnasæter og ned til Lygneveien. Med 

hytteutbygging antas det at bruken av denne delen av området vil øke. Ber om at 

gang- og sykkelvei føres minst til rasteplassen ved Lygnaveien. 

Innspillet tas til orientering. Det har i dette planarbeidet ikke vært 

aktuelt å føre g/s-veg lenger enn utfartsparkering/Lygnasæter. 

 

Det er avtale med BTA om å føre Lygneveien opp til skisenteret. 

Det forventes også en utvikling av stier og løypenett fra ny skibro 

som vil muliggjøre ferdsel som beskrevet. 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av planarbeid -  Rv. 4 

Lygna - Gran kommune 

 

Vi viser til oversendelse av 19.5.2022. 
 

Om NVE 

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

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

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

bygningsloven (pbl). 

NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 

faglig bistand til konkrete problemstillinger. På grunn av stor saksmengde i forhold til 

tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart 
til reguleringsplaner. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har 

størst behov. 

 

NVEs generelle veiledning 

NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan er en veileder som leder dere gjennom alle 

våre fagområder og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema skal ivaretas i 

reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kartbaserte veilederen og 

bruker den i planarbeidet. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i 

planarbeidet. 

Vi anbefaler også at dere bruker våre internettsider for arealplanlegging. Her er 

informasjon og veiledning lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/  

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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På NVEs internettsider finner dere også koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også 
mye arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

NVE sin oppfølging av planarbeidet 
Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. 

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

saksområder i arealplanlegging.  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Alle 

relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på 
høring til NVE.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken.  

 

 

Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 
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https://www.nve.no/karttjenester/?ref=mainmenu
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan 
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Irene Skauen Sandodden, kulturarv 
Mari Olsen, klima, miljø og naturmangfold 
Ole Christian Bang, samferdsel 
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Merknader til varsel om oppstart og utvidelse av planområde - 
planarbeid RV 4 Lygna - Plan-ID e296 - Gran kommune 
 
Vi viser til oversendelse fra Statens vegvesen datert 13.05.2022 og varsel om utvidet 
planområde datert 10.05.2022. Saken gjelder igangsetting av planarbeid for detaljregulering 
for Rv. 4 Lygna. 
 
Tiltaket: Reguleringsplan for Rv.4 Lygna ble vedtatt 18.06.2020. Det har vist seg nødvendig 
å redusere for bl.a. inngrep i myr og kostnader. Det planlegges en forenklet løsning etter ny 
dimensjoneringsklasse H1 etter ny vegnormal fra 2021 med vegbredde 9 m. Hensikten med 
ny reguleringsplan er å legge til rette for utbygging av ny riksveg 4 etter denne standarden. 
Dette vil bety at man i større grad vil utbedre eksisterende veg og i mindre grad bygge ny 
veg i uberørt terreng/myr. Lokalveg / gang- og sykkelveg vil bli lagt inntil eksisterende veg på 
nord/nordvestsiden av denne. 
 
Planområdet blir tilnærmet som i gjeldende plan, men med noe utvidelse / forskyvninger mot 
nord /nordvest for å få plass til lokalveg / GS-veg. Samtidig vil planen på motsatt side av rv. 4 
ha samme avgrensning som i forrige plan, da de regulerte vegarealene her skal endres til 
LNF- områder. Strekningen som reguleres er like lang som i gjeldende plan, ca. 5,5 km og 
planen vil omfatte kryss/adkomstveger og annen tilhørende infrastruktur. 
  
Fylkeskommunens merknader  
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både 
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike 
planfaglige tema som samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), vannmiljø, 
friluftsliv, vilt, villrein, ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming og 
stedsutvikling.  
  
Plan  
Planstatus: Planområdet berører arealer avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel 
(KPA). 
 



 

  Side 2 av 2 

Planen berører følgende planer: Områderegulering for hytteområde Lygna sør (E-229), 
områderegulering for Lygna skisenter(E-241), reguleringsplan for Rv 4 Amundrud – 
Almenningsdelet (E171), reguleringsplan for Kortungen massetak (E248), reguleringsplan for 
Stenersen massetak (E257), reguleringsplan for Lygna felt 2 (E216), reguleringsplan for 
Lygna(E-104) og Rv 4 Nytt kryss Lygna (E-198). 
 
Planarbeidet dreier seg om endring av eksisterende reguleringsplan for samme formål som 
tidligere vedtatt. Gran kommune vurderer at konsekvensene er tilstrekkelig utredet i forrige 
plan og vil ikke kreve ny konsekvensutredning. Fylkeskommunen forutsettes likevel at 
relevante tema gis en god beskrivelse og vurdering i planbeskrivelsen. 
 
Planområdet berører områder med naturmangfoldverdier, områder med myr, skog og 
utmarksbeite. 
 
Myrdrag: Det forventes at det tas hensyn til myrareal som ikke er bebygd, da bevaring av 
myr både har betydning for klima, artsmangfold og hydrologi. Ansvaret og behovet for å 
ivareta myrer i arealplanleggingen trekkes frem i både Nasjonale forventinger til kommunal 
og regional planlegging 2019- 2023 og i Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (2018). Natur som våtmarker, myrer, elvebredder og 
skog kan dempe effektene av klimaendringer, og er derfor viktig å ivareta i 
arealplanleggingen. Våtmarker trekkes også frem i Stortingsmelding 14: Natur for livet, der 
det uttales at Regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr, i 
anvendelsen av sektorlover, samt plan- og bygningsloven.  
 
Fylkeskommunen forventer et bevisst forhold til arealbruk som kommer i berøring med 
myrarealer, og at det i arealplanleggingen legges opp til arealbruk som hensyntar disse samt 
løsninger som begrenser inngrep og forringelser i størst mulig grad. Fylkeskommunen gir 
med dette en sterk oppfordring til å ivareta myrareal innenfor planområdet og ser positivt på 
hensynet som allerede er tatt til myr i planarbeidet. Hensynet må sikres i 
planbestemmelsene. 
 
Støy: Vi forutsetter at støysituasjonen vektlegges og at det blir utarbeidet ny støyberegning 
etter gjeldene retningslinjer, Støyretningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2021). Planbestemmelsene skal ivareta hensynet til støy for støyfølsom bebyggelse og 
områder som skal benyttes til lek og opphold.  
 
Barn og unge: Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre 
offentlige instanser, skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging. Det skal 
planlegges for gode bomiljøer, gode oppvekst og levekår og loven stiller krav til private, så 
vel som offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal 
så påse at dette er oppfylt. 
 
Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg 
ferdsel for fotgjengere og syklister. 
 
Anleggsfasen må beskrives og det må tas hensyn til virksomheten på Lygnasæter, atkomst 
til hyttefeltet, friluftsliv og beitedyr når det lages bestemmelser.  
 
Klima og miljø: Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan 
oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Regjeringens klimastrategi viser at 
innenlandske utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i perioden 2021-20230 kan skje ved å 
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følge opp politiske beslutninger og målsetninger. For å nå dette målet er det viktig at det i alle 
planer, også reguleringsplaner innarbeides krav til klimamål. Vi oppfordrer i det videre 
planarbeidet til å utforme bestemmelser som sikrer klimahensyn. Klimatilpasning er en del av 
helhetlig samfunnsutvikling hvor planlegging, arealdisponering og øvrig virksomhet setter 
natur og samfunn i stand til å begrense eller unngå ulemper og dra nytte av fordeler av klima. 
Klimapåslag i den aktuelle regionen må påregnes ved vurdering av særlig løsninger for 
overvannshåndtering og plassering av bygg, infrastruktur og installasjoner. 
 
Medvirkning  
Medvirkning i plansaker følger § 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven og må sikres i 
planbestemmelsene. 
 
Vannmiljø 
Lygnaelva, samt noen sidebekker, ligger innenfor planområdet. Elva går stedvis tett på 
eksisterende Rv. 4, og både elva og sidebekker krysser vegen. I vedtatt plan ligger det blant 
annet inne flytting av Lygnaelva på en ca. 100 meter lang strekning, og utskifting av 
bru/kulvert der Rv.4 krysser Lygnaelva nord for Lygnasæter kro. Vi viser i denne 
sammenheng til høringsuttalelsen vår til gjeldende plan, datert 30.04.20 med vår ref.: 
2020/33492-4. Endringene som nå varsles innebærer ny dimensjoneringsklasse og at man i 
større grad kan utbedre eksisterende veg. Reguleringsplanen må beskrive hvilke inngrep det 
vil bli behov for i vassdraget, og om planlagte endringer medfører større eller mindre inngrep 
i Lygnaelva og sidebekker. Lygnaelva har en bestand av ørret, men etter det 
fylkeskommunen kjenner til, er denne noe begrenset. Den må likevel hensyntas, og det må 
beskrives i planen hvordan dette skal gjøres. 
  
Kulturarv  
Utvidelsen av planområdet vil berøre setermiljøet på Siljusæter. Det må vurderes om 
bebyggelsen har verneverdi. Vi ber om å få tilsendt dokumentasjon med bilder og historikk 
knyttet til dette området. 
 
Samferdsel  
Fylkeskommunen er særlig opptatt av at det planlegges en god kryssløsning mellom Rv. 4 
og Fv. 180. Nå det ikke lenger er aktuelt med et toplanskryss ved Lygnaseter, ser vi 
muligheten for en enklere og mer logisk løsning enn den som er regulert. Vi ønsker og bli 
involvert i planleggingen og vi forutsetter at vi får oversendt løsningsforslag og etter hvert ts-
revisjoner av planer, til gjennomsyn.  
 
Ny reguleringsplan må også legge til rette for at dagens praksis med stopplass for buss ved 
Lygnaseter kan videreføres.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Gunhild Tørhaugen 
 plankoordinator 
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Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan - RV4 - Lygna - Gran 

kommune 

Vi viser til oversendelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for rv.4 Lygna i Gran kommune. 

Vi viser også til ettersendt varsel om utvidelse av planområdet.  

  

Bakgrunn  

Statens vegvesen jobber med utbedring av dagens rv4 fra Jaren og opp til Lygna. Strekningen er 

tidligere regulert. Nå jobbes det med en endring for å nedskalere prosjektet både for å spare 

penger, men også for å ta bedre hensyn til miljø. 

 

Statsforvalterens innspill  

Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innafor 

våre fagområder blir ivaretatt, og vi kommenterer forslaget ut fra dette.  

  
Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, og forutsetter at 

relevante føringer her legges til grunn for planarbeidet. Vi minner om at planforslaget spesielt må ta 

hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder:   

  

o Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf. § 5-1 i plan- og bygningsloven  

o Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven  
o Reduksjon av klimagassutslipp, og omlegging til miljøvennlig energi, jf. statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
o Tilpasning til klimaendringer, jf. statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning  

o Vurdering av virkninger for naturmangfold, jf. §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven  

o Kartlegging av og sikring mot støy, jf. retningslinje T-1442/2021  

o Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. retningslinje T-1520   

o Sikring av miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning  

o Forsvarlig massehåndtering, jf. § 7 i forurensningsloven og forurensningsforskriften  

o Bevaring av dyrka mark, jf. nasjonal jordvernstrategi  

o Utbygging tilpassa landskap og omgivelser, jf. Europarådets landskapskonvensjon  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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For mer informasjon om krav til planprosess og veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven, 

se Regjeringens temaside om planlegging.  

  

Plankart  
Statsforvalteren forutsetter at plankart utformes i samsvar med KDDs lovkommentar til plandelen av 

plan- og bygningsloven (2022), gjeldende nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 

planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan. For mer informasjon om dette, viser vi 

til Kartverkets nettside om planregister.  

  
Regionale myndigheter bruker kartløsningen InnlandsGIS i planarbeidet, og denne blir synkronisert  

mot arealplaner i kommunens kartløsning hver dag. Vi forutsetter derfor at plankartet blir lagt  

inn i kommunens kartløsning senest når planen legges ut på høring.  
 

 

Med hilsen 

 

 (e.f.) 

 

  

 

Philip Mellison 

seniorrådgiver 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/id1317/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan-og-bygningsloven-2022/id2904210/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220316
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan-og-bygningsloven-2022/id2904210/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220316
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/planarbeid/forvaltning-av-planregister
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STATENS VEGVESEN

  
Postboks 1010, Nordre Ål
  

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853
Deres ref./Deres dato: 20/68120/ 19.05.2022
Vår ref.: 14/01258-17
Vår dato: 20.06.2022

  

  

Høringsuttalelse - Varsel om oppstart av detaljregulering for
Rv. 4 Lygna - Gran kommune

Statnett viser til varsel datert 19.05.2022 om oppstart av detaljregulering for Rv. 4 Lygna i Gran
kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Gran kommune:

- 300 kV-ledningen Røykås – Fåberg
- 300 kV-ledningen Ulven – Fåberg

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene. Statnetts merknader følger under.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Planområdet berører de eksisterende 300 kV-ledningene Røykås – Fåberg og Ulven – Fåberg.
Ledningene er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags-
og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke
inntegnes som et planformål i reguleringsplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet
som hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende
reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6).

Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for
transmisjonsnettanleggene:

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.
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Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet
tilhørende transmisjonsnettledningene 300 kV-ledningene Røykås – Fåberg og Ulven – Fåberg er
totalt 38 meter bredt, 19 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.

Vi viser også til tidligere innspill/dialog i planarbeidet og spesielt at det er noe lave høyder mellom
ledningen Ulven Fåberg og RV4, og at denne kryssingen av vei er midt i spennet. Det er
påregnelig med nedsig etter årstid og last på ledningen og at man bør være oppmerksom på dette
i den videre planleggingen av veitiltaket og anleggsgjennomføring.

300 kV-ledningen Ulven – Fåberg

Statnett arbeider med planer som berører Ulven – Fåberg ledningen. Planene er i tidlig fase og det
planlegges å sende melding til NVE om planene i siste halvdel av 2022. Gran kommune vil bli
orientert om meldingen.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler,
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til
luftledningsanlegg.

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger,
maskiner og utstyr.

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan
inngås.

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside;

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt.

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.
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Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

  
Lars Erik Vindfallet Lauritsen Rune Garberg
Seniorrådgiver Seniorrådgiver

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE,GRAN KOMMUNE
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Oversiktskart: Omriss av planområde og Statnetts 300 kV-ledninger Røykås – Fåberg og Ulven –
Fåberg. Planområdet krysser Ulven – Fåberg ledningen 2 ganger.
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Situasjonskart: Planområdets krysning av Statnetts 300 kV-ledninger Røykås – Fåberg og Ulven –
Fåberg. Ledningene er her inntegnet med tilhørende hensynssone/byggeforbudsbelte.
Planområdet krysser Ulven – Fåberg ledningen 2 ganger.























Lygnasæter – bilder tatt 05.05.2022 kl 16:00 

Her er noen bilder som viser hvilke trafikkbilde vi har og gir et inntrykk av hvordan dette vil 

bli dersom det ikke blir mulighet for gjennomkjøring.  
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Cassandra Mood Hummel

Fra: Ole Seigerud <ole@lygna.no>
Sendt: tirsdag 5. juli 2022 12:38
Til: Firmapost; 'Gran kommune'
Kopi: Sigrid Lerud; Pål-Steinar Karlsen; Cassandra Mood Hummel
Emne: RIKSVEG 4 OVER LYGNA.

 
 
 
 
Hei, og god dag. 
 
Takker for muligheten til å sende en uttalelse om RV. 4 fra Almenningsdelet til Lygnebakken. 
I denne anledning har jeg noen forslag som jeg som beboer på Lygna, eier av Lygna 2 Eiendom Da,  
som driver med hytteutleie noen innspill/forslag iht. til referat fra oppstartmøte fra Gran  
Kommune. 
 
Skibru er en 100% nødvendighet. Kulverten skal/må fjernes da veien skal og må breddes ut pga. veibredden  
med innkjøringer og utkjøringer til Lygnasæter syd. Inn og utkjøringsfilene skal og må forlenges pga.  
trafikksikkerheten. Kulverten vil ikke bli brukt av hverken Lygna Skisenter, Øståsen Skiløyper eller andre. 
Derfor ber jeg om at Gran Kommune godtar at denne fjernes totalt for å bedre trafikken både på RV 4 og for  
sikkerheten til fotgjengere langs Lygnavegen til kulverten. 
 
Skibrua vil bli den nye ferdsels stien/vegen over RV. 4 vinter og sommer. Dette er helt naturlig da sykkel og  
gangvegen fra bygda kommer hit og dette er og blir det eneste og sikreste krysningspunktet. Lygna Hyttene, 
Lygna Camping, Lygnasæter og alle dagsturister får her det mest sentrale og sikreste  krysningspunkt,. Videre 
har Lygna Skisenter en plan om å videreføre  gang og sykkelveg fram til Skisenteret. Planen er  at vegen skal 
legges mot og videre over  vanngrøften og asfalteres slik at rulleskibrukere også kan bruke hele strekket fra  
bygda til asfalt-løypene på Lygna Skisenter. Jotunheimstien og alle andre stier  merkes også over Skibrua. 
 
Rundkjøring er helt uaktuelt, da dette vil begrense adkomsten til Lygnasæter og skape enormt mye kø i helger  
og høgtider. 
 
Avkjøring nordfra til Skrukkelivegen/Hurdalsvegen/Lygnavegen/Lygnasæter ønskes slik som nå, men med  
lengre av og påkjøringsfelter. 
 
Stenersen ønsker ny veg til Pukkverket sitt, Pukk 1. Dette ønsker han ved at avkjøringen blir lagt til Badstue- 
vegen. Dette blir ca. 500 meter ovenfor Amundrudkrysset. En avkjøring her for all trafikk nedenfra/sydfra med en  
påfølgende påkjøring nord/oppover vil gjøre at det trafikkfarlige Amundrudkrysset kan deles av med midt-deler. 
Det vil si at det kun blir avkjøring nord/ovenfra og påkjøring syd/nedover. En genial løsning, da må og skal vi  
også ha innkjøring til Lygnalia nedenfra Badstuevegen. Trafikksikkerheten vil her bli ivaretatt både i Amundrud- 
krysset og Lygnavegen inn til Skiparkering, Lygna Camp og ikke minst Lygna Hyttefelt (Lygnaåsen) Lygnavegen  
som går til skiparkering, Lygna Camp og hyttefeltene er overbelastet med hensyn til all trafikken. Både gående og  
biler.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Lygna (Seigerud)  
Tlf; + 47 613 28 613 
Mob; + 47 913 28 931 
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E-post; ole@lygna.no (p)   
Web; www.lygna.no  
Adr; Postboks 44, N-2711 Gran  
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Rudshøgda, 14.06.2022

KOPI: Gran kommune

Varsel om planoppstart for rv. 4 Lygna - Mimenr. 20/68120 - rv.4 Lygna
Norges Lastebileier-Forbund Innlandet viser til varsel om planoppstart for rv.4 Lygna i Gran 
kommune. Formålet med ny reguleringsplan er å legge til rette for utbygging av ny riksveg 4 
etter ny standard, i stedet for det som lå til grunn for gjeldende plan. NLF Innlandet har 
følgende kommentarer: 

Vi har forståelse for ønsket om å utbedre eksisterende veg i stedet for å bygge ny veg i uberørt 
terreng/myr.
Det er positivt at rv.4 får en mer tidsmessig vegstandard. 
For ordens skyld gjentar vi vårt krav om at det ikke skal være rundkjøringer på rv.4 heller ikke 
på den delen av riksvegen som er med i denne planen. 
Kryss, rundkjøringer og veger inntil rv.4, må bygges slik at modulvogntog, tømmervogntog og 
spesialtransport kommer greit fram. 
Sørgående retardasjonsfelt bør forlenges fra krysset til Hurdal og til søndre avkjøring 
hyttefelt. Dette er for kort i henhold til gjeldende standardkrav. Hvis dette feltet forlenges, 
kan det bli et meget godt felt både avkjøring og ved utkjøring fra Lygna. Den samme løsningen 
er brukt på rv.4 ved Elvetangen skole i Hakadal. 
Det er positivt at det blir færre avkjørsler.
Vi minner om at det er gjennomgangstrafikkens behov som utløser dette prosjektet. Det er 
også gjennomgangstrafikken som får den største bompengebelastningen. Gode løsninger for 
gjennomgangstrafikken må derfor vektlegges.

Norges Lastebileier-Forbund Innlandet ønsker lykke til med planlegging og nye og mer 
trafikksikre løsninger på rv.4. 

  
Med hilsen fra

Norges Lastebileier-Forbund Region 2 - Innlandet

                                Arild Olsbakk, styreleder             Guttorm Tysnes, regionsjef 



Lygnalia Hyttevelforening 
c/o Johan Lothe 
Gaustadveien 23A 
0372 Oslo 
 

Lygna 4. juli 2022 
 

 

Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna – oppstart  
Varsel om oppstart av detaljregulering for Rv. 4 Lygna, plan-id e296 i Gran kommune 
 
Lygnalia Hyttevelforening er en interesseforening for tomteeiere på Hyttefelt A B, C, og D på Lygna 

Sør. Foreningen har i dag ca 250 medlemmer. Etter utbygging av felt A, B, C, D, E, F og 5, vil 

foreningen representere ca 750 hytter. Området består av hyttetomter og friluftsområde med 

tilhørende sykkel- og skiløyper. Dette er et viktig rekreasjonsområde for Gran kommune og også de 

omkringliggende kommuner. Lygnalia Hyttevelforening er på samme område som 

utbyggingsområdet Lygnalia Grunneierlag S.A. har ansvaret for. 

Viser til ovennevnte varsel og har følgende innspill til detaljregulering for RV 4 Lygna: 

1. INVOLVERING AV INTERESSENTER 

Vi er positive til at Statens Vegvesen varsler en nedskalert versjon av nye planer for RV 4 ved 

Lygna. Samtidig er vi skuffet over at vi ikke blir invitert på arrangerte informasjonsmøter. 

Undertegnede var på et informasjonsmøte på Lygnasæter i februar 2022 og fikk da inntrykk 

av at Hyttevelforeningene skulle orienteres underveis i planleggingen. Dette har ikke vært 

tilfelle. 

2. SYKKELSTI 

Vi er positive til at det etableres en sykkelsti hele veien opp til Lygnasæter. Vi er i den 

forbindelse opptatt av at sykkelstien er adskilt fra vegbanen. Videre forutsetter vi at det er 

mulig å sykle fra sykkelstien med adkomst til Badstuveien slik at man uhindret kan sykle inn 

på hyttefelt A i Lygna Sør. 

3. STØY 

Eksisterende støyvoll etablert i forbindelse med utbygging av hyttefelt A fungerer ikke 

tilfredsstillende. Det forutsettes at det foretas nye støymålinger og at adekvate 

støyreduserende tiltak blir iverksatt. Støy fra RV 4 er allerede belastende og en 

hastighetsøkning fra 70 km/t til 80 km/t vil etter vårt syn medføre økt støy. 

4. KRYSSET VED LYGNASÆTER 

Hyttefeltet på Lygna Sør er et populært område. Det er beregnet ca 1.000 boenheter på 

hyttefeltet. Dette i tillegg til at Lygna er et populært utfartsområde i høytidene er vi opptatt 

av tre forhold: 

i) Adkomst til Lygnasæter må være trygg. Man må sikre at fotgjengere, syklister og biler 

kan ferdes uten at det oppstår ulykker. Dagen situasjon er kaotisk under de store 

høytidene. Enkelte skal til Lygnasæter og andres skal rett ut i RV 4. Vi ønsker at det 

etableres tydelige kjørebaner slik at hver og en vet hvor de skal kjøre. 



ii) Vi ønsker at det fortsatt skal være et planfritt kryss ved påkjørsel til RV 4 fra Lygnasæter 

og hyttefeltet. 

iii) Det skal tas hensyn til Lygnasæter sin næringsdrift. Etter vårt syn er kommunens 

innbyggere, lokale næringsliv og hyttefolket tjent med at Lygnasæter fortsetter å 

eksistere. 

5. KRYSSING AV RV 4 VED LYGNASÆTER SKI/SYKLER Friluftsveier og Underganger 

Vi er positive til et forslag om en trebru over RV 4 ved Lygnasæter. En eventuell kulvert vil 

fremstå som umulig eller svært utfordrende å få kjørt skiløyper i. 

Hyttefolk, innbyggere og andre er avhengig av en tilfredsstillende kryssing av RV 4. RV 4 kan i 

motsatt tilfelle dele Gran kommune i to. 

En trebru vil fremstå som et akseptabelt tilbud for gående, syklende og skiløpere. Vi ber 

Statens Vegvesen om å kontakte Øståsen Skiløyper for å få informasjon om en 

tilfredsstillende bredde av brua. Øståsen Skiløyper er avhengige av gode arbeidsforhold for å 

kunne kjøre skiløyper til glede for utøvere, kommunens innbyggere og hyttefolket. 

6. INNKJØRING FRA RV 4 OG OPP HALMBRÅTAVEGEN 

Denne veien har fra tid til annen hvert brukt til anleggstrafikk, kjøring av pukk og annen 

unødvendig trafikk. Det er en forutsetning at denne trafikkfarlige løsningen fortsatt er stengt 

i henhold til reguleringsplan. En åpen innkjøring er også en åpen utkjøring. Dette kan 

medføre livsfarlige situasjoner på RV 4. 

På vegne av Lygnalia Hyttevelforening. 

Johan Lothe 
Styreleder 
/sign 



 
 

 

Statens vegvesen        Lygna, 05.07.22 

Utbyggingsområde sørøst 
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Lygna hytteforening (LH) består av hytteeiere som har kjøpt tomter av Brandbu og 

Tingelstad almenning. Foreningen representerer ca 180 hytteeiere på feltene 1, 2 og 3. 

 

1. Støyreduserende tiltak 

Trafikken fra Rv 4 er i dag merkbar på hyttefeltene. Ny veitrase skal legges øst for 

nåværende trase, dvs nærmere hyttefelt og campingplass. Det er også hugget ut mye skog, 

noe som gjør støyen sterkere enn nå. Med høyere hastighet på veien (nå 60 km/t) må det 

også påregnes mer støy.   

Det er derfor påkrevet med en støyvoll mellom veien og hyttefelt og campingplass.  

 

2. Lysforurensning 

Dette viktige natur- og friluftsområdet med hytter og campingplass bør skånes mest mulig for 

lys. Veibelysning bør anlegges slik at den sjenerer minst mulig. Videre bør også området 

skjermes for lys fra biler.  

Vi antar at støyvoll av tilstrekkelig høyde vil begrense lysforurensningen.  

 

3. Bevaring og sammenbinding av friluftsområdene  

Turområdene på øst- og vestsiden bør sees i sammenheng. Det må derfor sørges for trygge 

og gode passeringsmuligheter både sommer og vinter.  

På vinterstid er det behov for skibru over riksveien. Nåværende kulvert bør bevares for bruk 

på sommerstid, både for gående og syklister.  

Det må anlegges gang- og sykkelvei på vestsiden av Rv 4 frem til skisenteret og videre til 

rasteplassen på vestsiden av veien, nord for Lygnasæter. Det vil gjøre blant annet 

Høgkorsplassen og andre steder i dette området tilgjengelig for syklende og gående.  

 

4. Kryss og av- og påkjøring på Rv 4 på Lygnasæter 

Dette krysset vil få stor trafikkbelastning. Slik det fremgår nå skal dette krysset ta hånd om 

trafikk til og fra Lygnasæter kro, hotell og bensinstasjon, til et stort antall hytter, til en stor 



campingplass og til en stor og mye brukt utfartsparkering som benyttes hele året. Bruken av 

turterrenget på Lygna har tatt seg kraftig opp de senere årene, både sommer og vinter.  

Dette vil generere mer trafikk enn tidligere og må tas med i vurderingen av ny kryssløsning. 

I fjor sommer foretok hytteforeningen i samarbeid med grunneier Brandbu og Tingelstad 

Almenning en trafikkmåling i Lygnavegen. Den ble gjort over en 12 dagers periode (inklusiv 

to helger) fra miljøstasjonen til søndre del av Myssmørkleiva. Målingene viste 6.200 

passeringer i perioden. Av disse passerte ca 80% vårt hytteområde og videre ned til 

Lygnalia. Det generelle inntrykket etter målingene er at gjennomsnittshastigheten var 53 

km/t og 47 km/t på de to målepunktene tross fartsgrense 30 km/t.  

Et stort antall av hyttene i Lygnalia vil få en omvei på opptil 12 km når eneste mulighet er å 

kjøre over Lygnasæter.  De fleste med hytte på Lygna kommer sørfra. Dette må anses som 

lite miljøvennlig.  

Vår bekymring er om planene for nytt vegkryss på Lygnasæter vil ivareta trafikksikkerheten 

slik det er foreslått. Dette må vurderes ut fra den økte bruken av området til turformål og som 

bruker utfartsparkeringen på Lygna, og at det om noen år vil være i overkant av 1000 

fritidsboliger i området. I tillegg til campingplass, hotell, kafeteria og bensinstasjon.  

Trafikktellingen nevnt over gir en pekepinn på trafikkmengden ved flerdobling av antall 

fritidsboliger i forhold til dagens tall. 

For å sikre effektiv og trygg trafikkavvikling på Lygnasæter, og for å begrense belastning på 

miljøet bør derfor trafikk til hyttene i området fordeles på to inn- og utkjøringer.  

Når det gjelder egen inn- og utkjøring til Lygnalia oppfordret Statens vegvesen “Gran 

kommune til å vurdere trafikkforholdene på eksisterende vegnett ift. et eventuelt konkret 

planforslag fra foreningen eller andre” (Detaljreguleringsplan Rv 4 Lygna datert 02.10.18, s 

11). 

Statens vegvesen bes om å vurdere alternativ innkjøring til hyttene i Lygnalia. 

Lygna hytteforening har tidligere gitt innspill på at området ved Badstuvegen kan benyttes 

som utgangspunkt for vei inn til Lygnalia hytteområde fra sør.. Det bør også vurderes 

påkjøring nordover fra området ved Skjervasvingen, evt. andre alternativer.  Dette 

aktualiseres ytterligere nå som planområdet er utvidet sydover og vil kunne avlaste krysset 

på Lygnasæter. 

 

5. Avslutningsvis 

Lygna hytteforening ber derfor om at Statens Vegvesen i sitt samarbeid med Gran kommune 

om detaljreguleringsplanen legger til rette for en egen inn- og utkjøring til Lygnalia. Vi håper 

også at Statens vegvesen kan påvirke grunneiere slik at de kan forstå at det er behov for 

bedre veiløsninger i et område som ferdig utbygget vil ha 1100 - 1200 hytter.  

 

 

Lygna hytteforening 



Fra:                                    "Reidar Hauge" <reihau@online.no>
Sendt:                                torsdag 9. juni 2022 22:42:25
Til:                                      "Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Kopi:                                  "postmottak@gran.kommune.no" <postmottak@gran.kommune.no>
Emne:                                Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna

Viser til planforslaget og punkter angående Gang og Sykkelvei langs Rv4. 
 
Jeg ser at G/S vei stopper på Lygnasæter og ikke videreføres langs Rv4 til Lygneveien (rasteplassen) nord 
for Lygnasæter. Jeg ber dere revurdere dette da Lygneveien er inngangsporten til skogsveier, stier og 
Pilgrimsleden på vestsiden av Rv4. Dette er et my brukt turterreng for gående og syklende på vår, 
sommer og høst. I dag er det et farlig transportstrekke langs Rv4 fra Lygnasæter og ned til Lygneveien. 
Med en ny vei med bedre standard og høyere fart vil dette bli enda farligere uten en G/S vei. Sett i lys av 
at det også vil bygges hundrevis av nye hytter på Lygna er det å anta at bruken av denne delen av 
området vil øke. Jeg ber derfor om at dere revurderer beslutningen om å stoppe G/S vei på Lygnasæter 
og fører den (i alle fall) til rasteplassen ved Lygneveien. 
 
Mvh 
Reidar Hauge 
 
 
Reidar Hauge 
reihau@online.no 
+47 920 46043 
 


	NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av planarbeid -  Rv. 4 Lygna - Gran kommune.PDF
	NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av planarbeid -  Rv. 4 Lygna - Gran kommune

	SVV_Rv.4 Innlandet fylkeskommune (1).PDF
	Merknader til varsel om oppstart og utvidelse av planområde - planarbeid RV 4 Lygna - Plan-ID e296 - Gran kommune


