
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Endring av reguleringsplan for rv 4 – Roa Gran 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

15.06.2022 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Gran kommune/Statens vegvesen 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Sigrid.lerud@gran.kommune.no 
Solveig.hallum@gran.kommune.no 
Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no 
Tor.Iver.Steig@vegvesen.no 
Tor.Christensen@structor.no 
Christian.halland@akh.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Endring av reguleringsplan for rv 4 – Roa Gran 

 

Skjema 

• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionalt-planforum/
mailto:Sigrid.lerud@gran.kommune.no
mailto:Solveig.hallum@gran.kommune.no
mailto:Cassandra.mood.hummel@vegvesen.no
mailto:Tor.Iver.Steig@vegvesen.no
mailto:Tor.Christensen@structor.no
mailto:Christian.halland@akh.no
mailto:planforum@innlandetfylke.no
mailto:post@innlandetfylke.no
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionalt-planforum/


 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Tilknytning mellom motorvegprosjektet rv 4 i Lunner 
og allerede utbygd rv 4 i Gran. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

 Oppstart av planprosessen. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Jordvern og flomfare. Imidlertid er dette ivaretatt 
gjennom tidligere planarbeid og vil bli fulgt opp også 
i planendringen. 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

Vi ønsker rådgivning på 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. Kan endringen gjøres med 
forenklet behandling? 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

Prosess. 
Identifisere eventuelle risikofaktorer for innsigelser 
og forsøke å ivareta disse i forkant. 
 
Statens vegvesen utarbeider problemnotat, som 
oversendes fredag 03.06.2022. 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Innlandet fylkeskommune, regionalenheten 
Innlandet fylkeskommune, kulturarvenheten 
NVE 
Statsforvalteren i Innlandet 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

Saken kan ha konsekvenser for innbyggere i Lunner 
kommune i Viken. 
På grunn av fremdriften på veganlegget er det 
tidskritisk å få veiledning på prosess før 
sommerferien. 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


