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Tema Merknader 

 
1.Gran kommune / SVV 
orienterer om planen 

 
Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS (AFHI) bygger ny 
rv. Roa-gran grense for Statens vegvesen (SVV).  
 
Gjeldende reguleringsplaner for rv. Roa-Gran grense (plan 
id. 0533-2018-0006) i Lunner kommune og (plan id 
3446_E278) i Gran kommune med tilhørende bestemmelser 
gjelder for utbyggingen. 
 
I Holmen-området er det uoverensstemmelse på hvor mye 
eksisterende rv. 4 skal senkes mellom planene i hver 
kommune (Lunner/Gran), og det er utfordringer med 
grunnforhold, stigningsforhold, ivaretakelse av eiendommer og 
atkomstforhold i området. 
 
Det er derfor ønskelig at det vurderes om planendringen kan 
gjennomføres med en forenklet og administrativ behandling, 
og videre vurderes om endringen kan behandles iht. pbl. 12-9 
og § 12-10. 
 
§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder 
samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. 
 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak 
om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil 
påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder. 
 
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte 
myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som 
direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis 
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. 
 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak 
om å oppheve plan som i det vesentlige er i strid med 
overordnet plan. Før det treffes slikt vedtak, skal eierne og 
festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, gis 
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. 
 
Bakgrunn: Tilknytning mellom motorvegprosjektet rv 4 i 
Lunner og allerede utbygd rv 4 i Gran.  
 
For å gjøre reguleringsendringen er det nødvendig å senke 
eksisterende rv. 4. Terrenget i området hvor det planlegges 
kryssing under Holmen bru er svært flatt og det ligger lavt ift. 
Vigga og flomvannstand i elva. For å klare kravet om frihøyde 
på 4,9m for eks. rv.4 under brua må veglinja senkes til under 
dagens terrengnivå.  
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Agenda: Rådgivning prosess. Opprinnelig regulering ble 
vedtatt i 2015. Endring av planen ble gjort i 2020. På grunn av 
prosjekteringsfeil, ønskes nå en løsning som ligger svært nær 
opp til planen som ble vedtatt i 2015. SVV og AFHI ser på 
dette som et risikoreduserende tiltak da foreslått løsning er 
tilnærmet lik den som lå til grunn for reguleringsplanen vedtatt 
i 2015. 
 
Jordvern og flomfare er ivaretatt gjennom tidligere planarbeid 
og vil bli fulgt opp videre i planendringen.  
 
Vurderinger: 
SVV: Mener flomvern er i varetatt 
GK:   Ønsker primært å endre planen gjennom forenklet 
prosess/ordførers vedtak. Tidligere merknader og innsigelser 
vil bli fulgt opp. 
 
 
Orientering: Viser til problemnotat R 4. Roa-Gran grense, 
datert 03.06.2022, Endring av reguleringsplan for rv. 4 – Roa 
Gran. Beskrivelse av bakgrunn for søknad om mindre 
endringer av reguleringsplan ved Holmen i Gran kommune. 
 
Framdrift: Planarbeidet starter nå, ønsker å sende ut på 
høring raskt med 3 ukers høringstid. 
 

NVE NVE hadde innsigelse knyttet til flomfare til tidligere planer. 
Det forutsettes at dette ivaretas i ny plan. 

SF Samfunnsikkerhet, ROS-analyse må oppdateres i henhold til 
nye kriterier.  
-Fremkommelighet for utrykningskjøretøy med tanke på 200-
årsflom.  
-Flomutsatte områder må vises som hensynssoner i kart. 
-Støyrapport fra 2015 må revideres  
 
Jordvern 
-Arealoversikt for å synligjøre de ulike alternativene. 
Synliggjøre konsekvenser for dyrka mark. 
 

IFK Planfaglig: Synliggjøre konsekvensene av endringene 
 
Vann- og fiskeforvaltning: Hensynet til Vigga, IFK må holdes 
orientert om hvilke valg som blir tatt av hensyn til elva.  
 
Overvannshåndtering og flomvern må dokumenteres. 
 

Bane NOR  

Samlet tilbakemelding Alle endringer må merkes tydelig/entydig i plandokumentet, 
plankart og bestemmelser, som sendes ut på høring. Innspill, 
merknader og innsigelser fra 2015 skal komme tydelig frem, 
det samme angående løsning og konsekvensutredninger. 

 
 
 
 


