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1. INNLEDNING 

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for ny rv. 4 Roa – Gran grense og for ombygging av kryss 

Roa sør. Rambøll Norge AS er engasjert til å forestå utarbeidelsen av plandokumentene, inkludert teknisk 

detaljplan for veganlegget og andre undersøkelser i forbindelse med planen. 

 

Arbeidet med reguleringsplanene innledes med en kreativ fase. Hensikten med dette er å definere 

prinsippløsninger som bør legges til grunn for den videre detaljplanleggingen, i medvirkning og samarbeid 

med kommuner, etater og berørte. 

 

Om rapporten: 

Kryss Roa sør ble behandlet i kreativ fase sammen med planstrekningen Roa – Gran grense. Det er bestemt 

at det skal lages en egen reguleringsplan for krysset ved Roa sør. Det er derfor laget to rapporter fra 

kreativ fase, en for hver reguleringsplan. Denne rapporten omhandler kryss Roa sør. 

 

I denne rapporten er de løsningene som er anbefalt lagt til grunn for videre arbeid med reguleringsplanen 

presentert. For å komme fram til dette er det foretatt en vurdering av både forslag fra idésamlingen og 

forslag som er framkommet / utarbeidet gjennom prosessen ellers. Rapporten inneholder derfor først en 

vurdering av forslagene fra idésamlingen (kapittel 4). I forbindelse med dette ble noen alternativer ansett 

for uaktuelle. Etter dette ble det foretatt en nærmere vurdering med utgangspunkt i de alternativene som 

ble ansett som aktuelle (kapittel 5), og til slutt gitt en anbefaling mht hvilke løsninger som skal vurderes 

videre i reguleringsplanprosessen. 

 

 

 

 

2. OM GJENNOMFØRINGEN AV KREATIV FASE 

I hovedtrekk består denne fasen i at det gjennomføres idèsamling og møter, nærmere vurderinger og 

drøftinger av problemstillinger / forslag som er kommet fram, samt utarbeidelse av forprosjektrapport som 

legges til grunn for den videre detaljplanleggingen og utarbeidelsen av selve reguleringsplanen. 

 

Arbeidet er gjennomført med følgende hovedfaser: 

 Avklarende møte med Lunner kommune den 2013-03-07 

 Idèsamling med berørte/næringsliv/kommunen på Braastad gård ved Roa den 2013-03-24 

 Vurdering av det som kom fram i foregående prosesser, forslag til valg av løsninger for nærmere 

vurderinger. 

 Åpent møte på Roa 2013-04-23 

 Nærmere vurderinger av utvalgte løsningsforslag 

 Interne arbeidsmøter i Statens vegvesen 

 Anbefaling av løsninger for videre detaljplanlegging 

 Møte med Lunner og Gran kommuner 2013-06-06 

 

I tillegg til Statens vegvesens ovennevnte prosesser gjennomførte Roa nærings- og velforening og Lunner 

fotballklubb en idédugnad den 2013-06-10, der tema var «hvordan utvikle Roa-området». Her ble bl.a. 

kryssløsninger for Roa sør og nord diskutert. Rapport er oversendt Statens vegvesen og inneholder en del 

momenter mht hvordan kryss bør plasseres, samt hvilke arealformål som bør legges inn i tilknytning til 

kryssene mv. Statens vegvesen har vurdert momentene ift forprosjektfasen nå, og vil i det videre arbeidet 

med planen behandle rapporten på linje med øvrige innspill i planprosessen mht arealformål og annet. 
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3. GJENNOMFØRINGEN AV IDÉSAMLINGEN 

Idésamlingen ble gjennomført felles for både kryss Roa sør og for strekningen Roa-Gran grense. 

 
Hovedhensikten var å drøfte hvilke utfordringer som særlig er knyttet til vegprosjektene og å komme med 
prinsippforslag til løsning av disse. 
 
Spesielle problemstillinger som ble belyst var: 
 

1) Utforming av kryss Roa sør 

2) Utforming av kryss Roa nord, med E16 (rv. 35) 
3) Kryssing av eksisterende rv. 4 ved Holmen inkl føring av linja mot tilstøtende parsell 
4) Vurdering av tiltak på / langs eksisterende rv. 4 på strekningen 
5) Kriterier for justering / tilpasning av veglinja 

 
Noe av hensikten med samlingen var også å avdekke eventuelle andre problemstillinger som burde tas hen-
syn til og løses gjennom planarbeidet, samt hvordan de evt kunne løses. 

 
Samlingen ble gjennomført fra kl 0900 til 1600 etter følgende dagsorden: 
 

 

0900-1030 Innledning ved prosjektleder Bjørn Nyquist, Statens vegvesen.  

Gjennomgang av hovedproblemstillinger, innledende vurderinger og presentasjon av

 grunnlagsmateriale. v Tor Christensen, Rambøll 

 

1045-1130 Spørsmål og diskusjon om de kjente hovedproblemstillingene, evt andre problemstillinger 

osv. 

 

1200-1330 Gruppearbeid i 5 grupper, en for hver problemstilling som angitt over. 

 

1345-1415 «Vandring»: Utveksling av deltakere mellom gruppene. 

 

1415-1500 Gruppearbeid 

 

1500-1545 Gruppene presenterte sine konklusjoner 

 

1545-1600 Oppsummering i plenum, Bjørn Nyquist, Statens vegvesen 
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Deltakere: Følgende deltok på samlingen: 

 

Fra Statens vegvesen: 

Anne Line Heksem  Planprosessleder reg.plan 

Bjørn Nyquist   Planleggingsleder rv.4 

Åge Berger   Støy 

Live Hesthagen  Miljø 

Jørgen Knain   Landskap 

Jon Kvisberg   Rv. 4 Gran-Jaren 

Kjersti Moltubakk  Vegavd Oppland, plan 

Gudrun Marie Sørumsbrenden Vegavd Oppland, drift og vedlikehold 

 

Fra Rambøll: 

Tor Christensen  Prosjekterende, oppdragsleder Rambøll 

Svein Oden   Prosjekterende, fagansvarlig veggeometri 

Sissel Røste Strømsjordet  Landskapsarkitekt 

Ingfrid Lyngstad  Landskapsarkitekt 

Øyvind Bredvold  Geoteknikk 

Tore Bjønnstu   Konstruksjoner 

Ivar Lunde   Konstruksjoner, ark (L2 Arkitekter) 

Jan Meriadeg   Konstruksjoner, ark (L2 Arkitekter) 

 

Fra Lunner kommune:  

Pol: 

Harald Tyrdal   Ordfører 

Halvor Bratlie   Formannskapsmedlem 

 

Adm: 

Ingun Bjørgli Juul-Hansen  Kontaktperson planprosess 

Gunn Elin Rudi  Tjenesteleder Arealforvaltning 

Anne Grønvold   Rådgiver pol. og samfunn 

Kari-Anne S. Gorset  Miljøvernrådgiver 

Gudbrand Johannessen  Landbrukssjef 

Ole Dæhlen   Bo- og næringsrådgiver 

 

Repr. grunneiere, lag og foreninger 

Tore Dynna   Berørte i Gran 

Pål-Arne Oulie   Beboer Gran 

Odd Magne Heggen  Heggen Bil og Karosseri 

Paal Nygaard   Nygaard Eiendomsutvikling A/S 

Stein Oppen    Senkingslaget Volla 

Emil Rehnstrøm  Grunneierlaget for rv.4 i Lunner 

Eystein Hagen   Felleskjøpet, daglig leder 

Tom Heier   Lunner Auto, daglig leder 

Frank Andersen   Beboere Volla 

Ivar Haglund   Beboere Volla / Felleskjøpet 

Knut Skollerud  Roa Vel og Næringsforening 
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4. VURDERING AV FORSLAGENE FRA IDÉSAMLINGEN 

Under idésamlingen skulle man komme fram til prinsippløsninger for et fullverdig toplanskryss inkludert 

løsninger for lokalvegsystemet og gang-/sykkeltrafikk. 

 

Nedenfor er gruppenes løsningsforslag samt noen andre varianter for kryss Roa sør beskrevet og 

kommentert ift en foreløpig vurdering med anbefaling ift hvilke løsninger som bør vurderes nærmere. 

Anbefalinger og vurderinger ble drøftet i Statens vegvesens prosjektgruppe den 22.04.2013 og i møte med 

Lunner kommune den 03.09.2013. 

 

 

Alt 1-A 

 
Beskrivelse: 
Kryss med stor rundkjøring som «lokk» over rv. 4. Lokalveg og ramper tilknyttet rundkjøringen. Dagens  

lokalveg mellom nytt kryss og dagens bru fjernes (gangveg beholdes). Dagens avkjøring ved Shell stenges. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at aks-/ret.felt går under bru 
 
Vurdering: 
+ Lite beslag av dyrket mark (frigjør areal) 

+ Få inngrep i eksisterende bebyggelse (unntatt rett sørvest for dagens bru) 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig 
+ Gangtrafikk føres utenom selve krysset 
+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Næringsområder: Bevarer eksisterende / kan utvikle nye 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 

 

÷ Krever innløsning av 1 bolig (men sannsynligvis svært støyutsatt)  
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
÷ Kan gi økt press på gjennomkjøring på lokalveg 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes videre i forprosjektet. Optimalisering av plassering: Flytting nordover eller sørover / innkorting av 

ramper for å beholde dagens bru etc kan vurderes.  
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Alt 1-G 

 
Beskrivelse: 

Variant av 1-A, men dagens lokalvegsystem benyttes. Dagens avkjøring / kryss ved Shell stenges. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at aks-/ret.felt går under bru 
 
Vurdering: 
+ Lite beslag av dyrket mark 

+ Få inngrep i eksisterende bebyggelse 
+ Gangtrafikk føres utenom selve krysset 
+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 

 
+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
+÷ Ikke innløsning av boliger, men nærføring 

 
÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
÷ Kan gi økt press på gjennomkjøring på lokalveg 
 
Foreløpig anbefaling: 

Vurderes videre i forprosjektet, sammen med 1-A.  
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Alt 1-i 

 
Beskrivelse: 
Variant av 1-A, men med bru og separate rundkjøringer. Eventuelt med riving av dagens bru med påfølgen-

de føring av gangvegsystem gjennom kryssområdet. Kan i prinsippet flyttes lenger sørover og oppnå stort 
sett de samme virkninger som 1-A og vice versa. 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes videre i forprosjektet, sammen med 1-A.  
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Alt 1-B 

 
Beskrivelse: 

Ruterkryss med lokalveg og gangvegsystem på dagens bru over rv. 4. Lokalveg og ramper via nye rundkjø-
ringer på begge sider. Eksisterende lokalvegsystem og gangvegsystem beholdes i prinsippet. Dagens avkjø-
ring / kryss ved Shell stenges. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ har begren-
set levetid 

 
Vurdering: 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig, beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 

 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Beslag av dyrket mark 

÷ Østre ramper i konflikt med vassdrag 
÷ Krever innløsning av 5 boliger (4 sannsynligvis støyutsatt) 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
÷ Næringsområder: Beslag av eksisterende / ingen nye arealer utløses direkte 
 
 

Foreløpig anbefaling: 
Vurderes ikke videre i forprosjektet. 
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Alt 1-C 

 
Beskrivelse: 

Som 1-B på østsiden, beholder dagens system på vestsiden. Eksisterende lokalvegsystem og gangvegsys-
tem beholdes i prinsippet. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever muligens utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ 
har begrenset levetid. 
 

Vurdering: 
+ Ikke innløsning av boliger 
+ Gunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 

 
+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
 

÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Beslag av dyrket mark 
÷ Østre ramper i konflikt med vassdrag 
÷ Mindre god ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 

Foreløpig anbefaling: 
Vurderes videre i forprosjektet. 
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Alt 1-D 

 
Beskrivelse: 
Kryss med stor rundkjøring på 2 stk bruer over rv. 4, den ene er dagens bru. Lokalveg og ramper tilknyttet 
rundkjøringen. Eksisterende lokalvegsystem beholdes i prinsippet, men justeres. Gangveg flyttes til motsatt 
side av dagens bru. Dagens avkjøring / kryss ved Shell stenges. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ har begren-

set levetid 
 
Vurdering: 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig, beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
+ Lite beslag av dyrket mark 

+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 

+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Østre ramper i konflikt med vassdrag 
÷ Krever innløsning av 2 til 3 boliger (sannsynligvis støyutsatt) 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 

 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes videre i forprosjektet. Mulighet for bruk av dagens bru undersøkes nærmere. 
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Alt 1-E 

 
Beskrivelse: 
Delvis ruterkryss i nord ved Frøyslidvegen med bru over rv. 4. Østre ramper i rundkjøring tilknyttet bru og 
egen vegarm over bru opp til dagens lokalveg. Vestre del av kryss beholdes som i dag. 

 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever ny bru over rv. 4 ved Frøyslidvegen, muligens med egen gangbane 
 
Vurdering: 
+ Gunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 

+ Gangtrafikk føres utenom krysset (unntatt for 5 boliger og ett gardsbruk) 
 

+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
+÷ Ikke innløsning av boliger, men nærføring 
 
÷ Ulogisk kryssutforming trafikkmessig 

÷ Gangtrafikk til 5 boliger og ett gardsbruk føres gjennom deler av krysset 
÷ Beslag av dyrket mark 
÷ Østre ramper og rundkjøring uheldig ift kulturlandskapet 
÷ Dårlig ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes ikke videre i forprosjektet. 
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Alt 1-F 

 
Beskrivelse: 
Fullt ruterkryss ved Frøyslidvegen med bru over rv. 4. Østre ramper og rundkjøring som 1-E, men også nye 
ramper og ny rundkjøring på vestsiden. 
 

Øvrige tekniske momenter: 
Krever ny bru over rv. 4 ved Frøyslidvegen, muligens med egen gangbane 
 
Vurdering: 
+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig 

+ Gangtrafikk føres utenom krysset (unntatt for 5 boliger og ett gardsbruk) 
 

÷ Innløsning/riving av minst ett større næringsbygg 
÷ Innløsning av 2 til 3 boliger 
÷ Nærføring til 2 til 3 boliger (nord-vestre rampe) 
÷ Gangtrafikk til 5 boliger og ett gardsbruk føres gjennom deler av krysset 
÷ Beslag av dyrket mark  

÷ Østre ramper og rundkjøring uheldig ift kulturlandskapet 
÷ Dårlig ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell)  
÷ Næringsområder: Beslag av eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
 
 
Foreløpig anbefaling: 

Vurderes ikke videre i forprosjektet. 
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Alt 1-H 

 
 

Beskrivelse: 
Løsning med lokalveg gjennom krysset på ny, skrå bru over rv. 4 med direkteførte påkjøringsramper til 
rv.4. Dagens bru beholdes for adkomstformål. Avkjøring / kryss ved Shell stenges. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at aks-/ret.felt går under bru. 
Løser ikke nordgående påkjøring til rv. 4 for trafikanter fra vestsiden. Kan løses ved enten å beholde dagens 

lokalveg på østsiden eller ved å kople egen arm fra ny bru bort til nordgående avkjøringsrampe i sør. 
 
Vurdering: 
+ Lite beslag av dyrket mark (hvis eksisterende lokalveg på østsiden kan fjernes) 

+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
+ Næringsområder: Beholder eksisterende (mulig med nytt areal ved nordgående avkjøringsrampe) 

 
+÷ Gangtrafikk må krysse sørgående avkjøringsrampe 
 
÷ Svært uoversiktlig kryssutforming trafikkmessig 
÷ Krever innløsning av 3 til 4 boliger (sannsynligvis støyutsatt)  
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 

÷ Løsning for nordgående påkjøring for trafikanter fra vestsiden vanskelig 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes ikke videre i forprosjektet.. Skrå konstruksjon er kostnadskrevende og estetisk mindre heldig. 
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Alt 1-J 

 
 
Beskrivelse: 
Som alt 1-C for sørgående / på vestsiden, med tilsvarende ny løsning for nordgående / på østsiden, sør for 
eksisterende bru. Dagens bru kan beholdes, dagens gang- og sykkelvegprinsipp beholdes. Kan ses som en 
variant av 1-C, framkom i møte Rambøll / SVV  
 

Øvrige tekniske momenter: 
Krever muligens utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ 
har begrenset levetid 
 
Vurdering: 
+ Lite / intet beslag av dyrket mark 

+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Ikke innløsning av boliger 
+ Gunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
 
+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
 

÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Mindre god ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 
Foreløpig anbefaling: 
Vurderes videre i forprosjektet. 
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5. NÆRMERE VURDERING AV LØSNINGER 

Etter innledende vurderinger av alle forslag og vurdering i Statens vegvesens prosjektgruppe ble det 

bestemt å foreta en nærmere vurdering av de alternativene som er beskrevet nedenfor.  

 

Gjennom disse vurderingene er man kommet fram til en anbefaling av hvilke konkrete løsningsprinsipper 

som bør legges til grunn for detaljplanleggingen og reguleringsplanen.  
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5.2 Alt A 

 

 
Beskrivelse: 
1. Det etableres en rundkjøring med diameter mellom ca 50 og 60 meter plassert over rv. 4, høydefor-

skjell ca 6-6,5 meter fra kjørebane lokalveg til kjørebane rv. 4. Enten to bruer, eller lokk. 
 

2. Lokalveg og ramper tilknyttes rundkjøringen, i prinsippet er 4 armer. (Rampene representerer praksis 
hver sin arm, slik at løsningen visuelt fremstår som en rundkjøring med 6 armer). 

 
3. Det bygges ny lokalveg fra ca 500m sør for dagens bru over rv. 4, gjennom ny rundkjøring og fram til 

eksisterende veg rett vest for dagens bru, totalt ca. 680 meter.  
 

4. Avkjøringsramper ca 140-160 m lengde, påkjøringsramper ca 110-140 m, akselerasjons og retarda-
sjonsfelt ca 150 m i tillegg.  
 

5. Eksisterende lokalveg mellom nytt kryssområde og dagens bru fjernes. Adkomst til gardsbrukene og lo-
kalvegsystemet videre østover skjer via nye krysset. 
 

6. Dagens bru over rv.4 består som ren gangbru. Krysset kan evt flyttes ca 30 meter sørover ift skissepla-
nen for å unngå konflikt mellom ramper og bru. 
 

7. Dagens avkjøring / kryss ved Shell stenges. 

 
 
Vurdering: 
+ Lite beslag av dyrket mark (frigjør areal) 
+ Få inngrep i eksisterende bebyggelse (unntatt rett sørvest for dagens bru) 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig 

+ Gangtrafikk føres utenom selve krysset 
+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Dersom dagens bru beholdes er dette ytterligere gunstig ift Vigga 

+ Næringsområder: Bevarer eksisterende / kan utvikle nye 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 
÷ Krever innløsning av 1 bolig (men sannsynligvis svært støyutsatt) 

÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
÷ Kan gi økt press på gjennomkjøring på lokalveg 
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Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 1 stk x 3 000 000  3,0  

Grunnerverv  RS 1,0  

Rundkjøring RS 3,0  

Ramper 4 x 150m x 15 000 9,0  

Lokalveg 630 m x 15000 9,5 680–50m i rundkjøring 

Konstruksjon 55m x 30m=1650m2 x 15 000 25,0 Lokk 50 x 30m 

G/S- og adkomstveger 400 m x 5000 2,0  

Ombygging av eks. bru RS 1,0 Fjerne gangbane 

Omlegging Vigga 200m x 5000 1,0  

Sammenlikningskostnad  54,5  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 

Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Anbefaling: 

Mange positive momenter, men høy kostnad. Anbefales likevel videreført i reguleringsplanprosessen. 
 
  



 

RV. 4 ROA-GRAN, REGULERINGSPLAN: FORPROSJEKT 20 

 

 

 

 

u:\4120174\7-prod\s-samf-areal\fase1\plan\dok\rapport_forprosjekt_r07b - kryss roa sør.docx 

 

5.2 Alt C 

 

 
Beskrivelse: 
Ramper på østsiden via ny rundkjøring, beholder dagens system på vestsiden. Eksisterende lokalvegsystem 
og gangvegsystem beholdes i prinsippet. Må ses som en variant av anbefalt løsning. 
 
Øvrige tekniske momenter: 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ har begren-

set levetid. 
 
Vurdering: 
+ Ikke innløsning av boliger 
+ Gunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 

+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 

÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Beslag av dyrket mark 
÷ Østre ramper i konflikt med vassdrag 
÷ Mindre god ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 

Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 0  0  

Grunnerverv  RS 1,0  

Rundkjøringer RS 1 x 2 500 000 2,5  

Ramper 2 x 150m x 15 000 4,5  

Lokalveg 100 m x 15000 1,5  

Konstruksjon BxL = 12x45 = 540 m2 x 20000 10,0 Utskiftning av eks. bru 

G/S- og adkomstveger 800 m x 5000 4,0  

Riving eks. bru RS 2,0  

Midlertidig trafikkavvikling RS 1,0  

Omlegging Vigga 400m x 5000 2,0  

Sammenlikningskostnad  28,5  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 
Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Anbefaling: 
Det anbefales ikke at denne løsningen legges til grunn. Mange negative momenter i vurderingen og ikke 
spesielle fordeler ift anbefalte løsninger. 
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5.2 Alt D 

 

 
Beskrivelse: 
Kryss med stor rundkjøring på 2 stk bruer over rv. 4, den ene er dagens bru. Lokalveg og ramper tilknyttet 
rundkjøringen. Eksisterende lokalvegsystem beholdes i prinsippet, men justeres. Gangveg flyttes til motsatt 
side av dagens bru. Dagens avkjøring / kryss ved Shell stenges. 
Krever utskiftning av dagens bru over rv. 4 pga at kjørebru og påhengt gangbane er for smale/ har begren-

set levetid 
 
Vurdering: 
+ Logisk kryssutforming trafikkmessig, beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
+ Lite beslag av dyrket mark 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
 

+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 

 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset 
÷ Østre ramper i konflikt med vassdrag 
÷ Krever innløsning av 2 til 3 boliger (sannsynligvis støyutsatt) 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
 

Eksisterende bru vurderes å ha for kort restlevetid til at den kan beholdes. 
 
Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 3 9,0  

Grunnerverv  RS 1,0  

Rundkjøring RS 3 000 000 2,5 («2 halve») 

Ramper 4 x 150m x 15 000 9,0  

Lokalveg 500 m x 15000 7,5  

Konstruksjon 1 BxL = 12x45 = 540 m2 x 20000 10,0 Utskiftning av eks. bru 

Konstruksjon 2 BxL = 9x45 = 405 m2 x 20000 8,0 Ny bru 

G/S- og adkomstveger 600 m x 5000 3,0  

Riving eks. bru RS 2,0  

Midlertidig trafikkavvikling RS 0,5  

Omlegging Vigga 500m x 5000 2,5  

Sammenlikningskostnad  55  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 
Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Anbefaling: 
Noen positive momenter, men høy kostnad. Anbefales videreført i planprosessen.  
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5.2 Alt G 

 

 
Beskrivelse: 
Variant av Alt A ved at lokalveg beholdes som i dag, med egen arm til rundkjøringen. Ift figuren vil lokalveg 
måtte bli noe lenger og slik medføre noe beslag av dyrket mark i øst. 
 

Vurdering: 
+ Lite beslag av dyrket mark 
+ Få inngrep i eksisterende bebyggelse 
+ Gangtrafikk føres utenom selve krysset 
+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Løser omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 

 
+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 
+÷ Ikke innløsning av boliger, men nærføring 

 
÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Ugunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 
÷ Kan gi økt press på gjennomkjøring på lokalveg 

 
Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 1 stk x 3 000 000  3,0  

Grunnerverv  RS 0,5  

Rundkjøring RS 3,0  

Ramper 4 x 150m x 15 000 9,0  

Lokalveg 200 m x 15000 3,0 Evt arm mot et fremtidig næ-
ringsområde i vest ikke inkl. 

Konstruksjon 55m x 30m=1650m2 x 15 000 25,0 Lokk 50 x 30m 

G/S- og adkomstveger 100 m x 5000 0,5  

Ny bru for lokalveg/G/S BxL = 12x45 = 540 m2 x 20000 10,0 Utskiftning av eks. bru 

Omlegging Vigga 400m x 5000 2,0  

Sammenlikningskostnad  56  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 
Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Anbefaling: 
Mange positive momenter, men høy kostnad. Anbefales videreført, vurderes sammen med Alt A. 
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5.2 Alt i 

 

 
 
Beskrivelse: 
Variant av A, men med bru og separate rundkjøringer.  
Eventuelt med riving av dagens bru med påfølgende føring av gangvegsystem gjennom kryssområdet. Kan i 
prinsippet flyttes lenger sørover og oppnå stort sett de samme virkninger som A og vice versa. 

 
 
Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 2 stk x 3 000 000  6,0  

Grunnerverv  RS 1,0  

Rundkjøringer RS 2 x 2 000 000 4,0  

Ramper 4 x 150m x 15 000 9,0  

Lokalveg 800 m x 15000 12,0  

Konstruksjon BxL = 12x45 = 540 m2 x 20000 10,0  

G/S- og adkomstveger 800 m x 5000 4,0  

Riving eks. bru RS 2,0  

Omlegging Vigga 400m x 5000 2,0  

Sammenlikningskostnad  50  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 
Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Vurdering: 
Vil ikke kunne plasseres som vist uten betydelig økt beslag av dyrket mark, da avstand mellom østre rund-
kjøring og lokalveg er for kort. Flytting sørover vil ikke avhjelpe dette i vesentlig grad. 
 

Ift de andre variantene vurderes det som negativt at gangtrafikk må føres gjennom krysset. 
 

Anbefaling: 
Det anbefales ikke at denne løsningen videreføres. 
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5.1 Alt J 

 

 
Kryssramper og vegsystem i krysset med rødt, gangvegrute med gult. 
 
Beskrivelse: 
1. Dagens system på vestsiden beholdes for sørgående trafikk. Akselerasjons- og retardasjonsfelt forleng-

es (mindre tiltak). Eksisterende lokalvegsystem beholdes. 
 

2. På østsiden / for nordgående trafikk etableres tilsvarende nye aks- og ret.felt og ramper, knyttes til lo-
kalvegen i T-kryss, sør for eksisterende bru.  
 

3. Dagens bru beholdes, dagens gang- og sykkelvegprinsipp beholdes. Det må vurderes oppgradering av 

gangbanen over brua. 

 
Øvrige tekniske momenter: 
Dagens vegarealer i svingefelt / malte øyer i rv. 4 utnyttes til bedring av svingebevegelser og nødvendige 
trekantøyer ved rampetilknytningene.  
 
 

Vurdering: 
+ Lite / intet beslag av dyrket mark 
+ Lavt konfliktnivå ift vassdrag (Vigga) 
+ Få inngrep i eksisterende bebyggelse (unntatt rett sørvest for dagens bru) 
+ Krever ikke innløsning av boliger (men støyforhold må vurderes) 
+ Ingen svingebevegelser i krysset er i konflikt med gangtrafikken 
+ Gunstig ift eksisterende vegtilknyttet næring (Shell) 

+ Beholder dagens lokalvegsystem i stor grad 
 
+÷ Næringsområder: Beholder eksisterende (ingen nye arealer utløses direkte) 

 
÷ Mindre logisk kryssutforming trafikkmessig 
÷ Gangtrafikk føres gjennom krysset Men ingen svingebevegelser i krysset i konflikt. 

÷ Mindre god ift omkjøringsbehov ved stengt tunnel i sør 
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Kostnadsmomenter: 

Element Mengde x pris Kostnad, 
MNOK 

Merkn 

Innløsning bolig 0 0  

Grunnerverv  RS 0,5  

Nytt T-kryss på lokalveg RS 1,0  

Ramper 2 x 150m x 15 000 4,5  

Lokalveg 0 m x 15000 0 680–50m i rundkjøring 

Konstruksjon Utbedring påhengt gangbane 2,0  

G/S- og adkomstveger 400 m x 5000 0,5 Mindre tilpasninger 

Midlertidig trafikkavvikling RS 1,0  

Omlegging Vigga 20m x 5000 0,3  

Sammenlikningskostnad  9,8  
OBS: Kostnadsmomenter er kun for sammenlikning av alternativer og representerer ikke nødvendigvis totalkostnad. 

Grunnforhold, fundamentering, eksisterende infrastruktur, støyforhold osv er ikke undersøkt i detalj.  

 
Anbefaling: 

Løsningen anbefales tatt med videre i planleggingen. 
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6. ANBEFALING OG VIDERE PROSESS 

På grunnlag av ovenstående anbefales det at alternativene A/G, D og J videreføres. 

 
 
Det legges opp til en videre planleggingsprosess med følgende hovedpunkter: 
 

 Planprogram: Utarbeidelse av planprogram. Omfatter fastlegging av hvilke momenter som bør 

vektlegges ved valg av løsning, samt hvilke tema som skal utredes for valgt løsning. Beskriver også 

nedenstående prosess. 

 

 Planprogram: Høring hos kommune og berørte myndigheter 

 
 Planprogram: Revisjon og politisk behandling/fastsettelse 

 

 Silingsrapport: Vurdering av anbefalte løsninger ift kriterier fastsatt i planprogrammet, med anbefaling 

av løsning for regulering. 
 

 Silingsrapport og valg av løsning for regulering: Politisk behandling/fastsettelse av løsning for regule-
ringsplan. 
 

 Reguleringsplan for valgt løsning, med KU for tema definert i planprogrammet. 


