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Mindre endring av detaljreguleringfor rv4 parsell Roa-Grangrense- Holmen
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nr.: 61/19
Vedtak
I medholdav plan- og bygningsloven§ 12-14vedtar Lunnerkommuneen mindre endringav
detaljreguleringfor rv4 parsellRoa-Grangrensesom gjelder senkingav dagensriksveg4
inntil 2,5 meter langseiendommenemed gnr./bnr.: 36/20, 36/21 og 36/30.
Vedtaketer fattet på følgendevilkår:
StøyretningslinjenT-1442oppfyllesfor den nye støysituasjonensom planendringen
medfører
Type-og plasseringav støyskjermingmå bestemmesi samrådmed berørte beboere
og næringsdrivende
Avkjørseltil berørte eiendommerskalanleggesog opparbeidesi samrådmed berørte
beboereog næringsdrivende
Vedtaketkan påklagesav part eller annenmed rettslig klageinteresseinnen 3 uker fra du har
blitt gjort kjent med vedtaket.Eneventuellklagesendestil Lunnerkommune,Sandsvegen1,
2740 Roaeller post@lunner.kommune.no
Saksopplysninger
Lovgrunnlaget:Plan-og bygningslovenkapittel 12.
Planforslaget:
Statensvegvesenhar fremmet forslagtil en mindre endringav detaljreguleringfor rv4
parsellRoa-Grangrenseved Holmeni Lunnerkommune.
Dagensriksveg4 skalsenkesinntil 2,5 meter over en strekningpå 120 meter i Lunner
kommune.Dette berører eiendommene gnr/bnr: 36/20, 36/21 og 36/30. Statensvegvesen
skriverat tiltakene i sin helhet skalskje på egeneiendom.
Hensiktener å lede dagensrv4 i kulvert under ny riksveg4 rett nord for kommunedelet
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mellom Lunner og Gran.
Maksimal senking av dagens veg vil være ved eiendommen gnr./bnr. 36/30 hvor det må
gjøres tiltak (mur el.l.) for å rette på stor høydeforskjell mellom lokalveg og
boligeiendommen.
Gjeldende planstatus:
Omsøkte tiltak skal skje innenfor gjeldende detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense.
Eiendommene som blir berørt i forhold til terrengendring, støy og avkjørsel har arealformål
bolig og næring i gjeldende kommuneplan for Lunner 2013-2024.
Nedenfor vises utklipp fra henholdsvis dagens situasjon (flyfoto), gjeldende planstatus med
kommuneplanens arealdel for bebyggelsen og detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran
grense, og kartutsnitt som viser området som blir berørt av vegvesenets foreslåtte
planendring ved Holmen.
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Støy:
Gjeldende reguleringsplan viser støyskjerm innenfor arealformål «samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, annen veggrunn» på denne strekningen hvor det søkes om
planendring.
Senking av vegbanen medfører en ny støysituasjon. Ny måling må gjennomføres (T-1442) og
nødvendige støytiltak må gjennomføres. Det er viktig at innsyn til næringsvirksomhet sikres.
Avkjørsel/terrengendring:
Avkjørsel fra Gamle Møllevegen og ut på rv4 er i dag uheldig utformet slik at bilene står i
bakke når de skal ut på riksveg 4. Avkjørselsen må utbedres slik at bilene som skal ut på rv4
står i plan/ i samme høyde som rv4.
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De øvrige avkjørslene forutsettes oppgradert/opparbeidet i forhold til nye høyeforskjeller
mellom bolig og riksveg/ny lokalveg.
Forelegging/høring:
Berørte naboer har fått søknaden til uttalelse. Det er ikke kommet merknader.
Tiltaket er avgrenset til Statens vegvesens egen eiendom.
Kommunen vurderer ikke at andre myndigheter enn Statens vegvesen selv er berørt av
planendringen.
Konklusjon:
Omsøkte planendring endrer ikke gjeldende detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense
slik at plankart og planbestemmelser må endres.
Lunner kommune forutsetter at Statens vegvesen ivaretar berørte eiendommer slik at
avkjørsler og støytiltak blir utformet i samråd med de berørte.
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rådgiver
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