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20/68120 10.06.2022

Utvidet planområde: Varsel om oppstart av detaljregulering for Rv. 4 Lygna, plan-

id e296 i Gran kommune 

Det vises til oppstartsvarsel datert 13.5.2022. I varslingsbrevet ble det vist et kart over 

planområdet. I medfølgende sosi-fil var det vist et detaljert planområde med grunnlag i 

opprinnelig plan E-269 Rv. 4 Lygna (18.06.2020) innenfor avgrensningen for kartet vist i 

varslingsbrevet.  

Etter varselet har det oppstått behov for å utvide størrelsen på planområdet slik det var vist i 

sosi-filen for fire områder. Kartet under viser de aktuelle områdene. Detaljerte kart for 

utvidelsene er vedlagt. 
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1) Ved Syljusætra 

Bakgrunnen for denne utvidelsen er nye vurderinger av alternativ adkomstvei for 

fritidsbygningene. Endelig planavgrensning i dette området vil begrense seg til adkomstvei 

og vil ikke regulere bebyggelsen. Området er uregulert. 

2) Ved krysset Skrukkelivegen x Rv. 4 

Bakgrunnen for denne utvidelsen er planlegging av ny kryssutforming mellom 

Skrukkelivegen og Rv. 4. Det er dermed naturlig å ta med hele den nordre delen av plan E-

104 (23.02.1995) slik at det unngås restarealer i arealplansammenheng. De regulerte 

formålene innenfor utvidelsen er rasteplass/friområde, annet byggeområde, friluftsområde i 

sjø/vassdrag, kjøreveg og felles avkjørsel. Det blir også inkludert et mindre restareal 

(kjøreveg) ved Lygnasæter. Det planlegges ikke for endringer av selve rasteplassen og 

områdene mot vannet.  

3) Ved steinbrudd og masseuttak Amundrudvegen – Stenersen masseuttak 

Bakgrunnen for denne utvidelsen er at det vurderes som et alternativ å flytte adkomstveien 

for steinbruddet/masseuttaket ved Amundrud, til det utvidede området som nå varsles. 

Området er regulert til vegetasjonsskjerm i plan E-257 (14.12.2017). 

4) Langs Rv. 4 vest for hyttefeltet Lygna sør 

Bakgrunnen for denne utvidelsen er å inkludere restarealer fra opprinnelig planer E-171 

(06.05.2004) og E-229 (25.09.2014). Da kan planarbeidet som nå pågår ivareta disse 

områdene slik at kommunens arealplanbase i forbindelse med riksveg 4 blir helhetlig. Ved 

krysset Amundrudvegen x Badstuvegen og nordøstover utvides området for å inkludere 

planlagt g/s-veg. 

Aktuelle arealformål fra de eldre planene som blir inkludert i planområdet er jord- og 

skogbruk, landbruksformål, kjøreveg og annen veggrunn. Et midlertidig bygge- og 

anleggsområde (fra plan E-229) blir inkludert. Utvidelsen vil også inkludere deler av 

faresone for flom og frisiktsoner. Arealene planlegges regulert til samferdels- og 

landbruksformål.   

 

Frist for uttalelser til utvidet planområde  

 

Opprinnelig varslingsfrist var 15.06.2022. Ny frist for innspill og kommentarer for det 

respektive varselet om utvidelse av planområdet er 05.07.2022. Uttalelsene sendes via e-

torg/altinn, og på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev og merkes «Mimenr. 

20/68120 - Rv.4 Lygna» til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, 
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Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Kopi av kommentarer/ innspill sendes til 

postmottak@gran.kommune.no eller til Gran.kommune, postboks 41, 2714 Jaren 

Spørsmål til planen kan også rettes til Cassandra Mood Hummel, 

cassandra.mood.hummel@vegvesen.no eller til Gran kommune postmottak@gran.kommune.no. 

Med hilsen 

Pål-Steinar Karlsen Cassandra Mood Hummel 

Assisterende prosjektleder  Planleggingsleder
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