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INNLEDNING/OPPSUMMERING  
Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS (AFHI) bygger ny Rv.4 Roa-gran grense for Statens vegvesen (SVV). 
Gjeldende reguleringsplaner for Rv.4 Roa-Gran grense er (plan id. 0533-2018-0006) i Lunner kommune og (plan id 
3446_E278) (inkludert endringer vedtatt i 2019/2020) i Gran kommune med tilhørende bestemmelser gjelder for 
utbyggingen. AFHI skal bygge det nye anlegget innenfor de grenser og føringer som ligger i reguleringsplanen og 
kontrakten med SVV. Prosjektet bygges som en totalentreprise og AFHI har dermed også ansvaret for prosjektering 
av anlegget. AFHI har under denne prosjekteringen nå avdekket at det er utfordringer med å bygge som regulert på 
noen deler av strekningen. Blant annet i Holmen området hvor det viser seg å være uoverensstemmelse på hvor mye 
eksisterende Rv.4 skal senkes mellom planene vedtatt i hver kommune. Det er blitt tydelig for SVV og AFHI at det er 
betydelig risiko for at prosjektet slik det er regulert ikke vil ferdigstilles innenfor de økonomiske og tidsmessige 
rammene som er satt. Derfor ønsker nå SVV og AFHI å gjøre endring av reguleringsplanen i Gran kommune og gå 
tilbake til en løsning som er tilnærmet lik løsningen som ble vedtatt i Gran kommune i opprinnelig reguleringsplan fra 
2015.  

I notatet redegjøres det for utført Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) for den nye løsningen det nå søkes om 
mindre endring av reguleringsplan på. TS -revisjonen bygger på allerede utført TS-revisjon i reguleringsplanfase for 
reguleringsplan fra 2015. Det er avdekket 3 nye funn som håndteres før søknad om endring av reguleringsplan 
sendes på høring. 
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TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON 
Revisjonsobjekt 

Omlagt eksisterende Rv.4 som skal omklassifiseres til fylkesveg (Fv. 2300) Etter åpning av ny 4 felts Rv. 4 fra 
Roa-gran grense 

Revisjonsnivå  

Revisjonen omfatter grunnlag til reguleringsendring og byggeplan av et mindre delområde fra godkjent 
reguleringsplan (2019).  

Revisor og revisjonsprosess 

Revisor har vært Tor Olav Moen, Hæhres internrevisor i trafikksikkerhet. 

Det ble avholdt revisjonsmøte 06.09.2022 på brakkeriggen til Rv.4-prosjektet, like utenfor Roa sentrum. På 
møtet deltok Christian Halland fra AF Hæhre Isachsen som er prosjektets prosjekteringsleder. I dette møtet 
ble det fremlagt forslag til omregulering av det som vil bli fremtidig Fv.2300 (dagens Rv.4). Det ble under 
møtet gjennomført flere teams-avklaringer med COWI som er prosjekterende og TS-revisjonene ble utført 
modellbasert.  

Grunnlagsdokumenter for revisjonen: 

Som grunnlag for revisjonen har vært benyttet følgende dokumenter: 

1. Quadri-modell for prosjektet 
2. Håndbok N100 (2021) (Alle krav knyttet til valgt dimensjoneringsklasse, Hø2 hentes fra denne 

håndboka) 
3. Håndbok N100 (2019) – (Øvrige krav til veg geometri og utforming uavhengig av vegklasse hentes 

fra denne HB) Dette er iht. bestemmelser om gjeldende håndbøker for totalentreprisekontrakten 
med SVV 

Definisjoner og begreper: 

Mangler ved vegprosjekter kan deles inn i følgende kategorier: 

Avvik: 

Mangel på oppfyllelse av spesifiserte brukerkrav, dvs. manglende oppfyllelse av vegnormalen krav, eller 
andre lovfestete eller vedtatte krav som har eller vil kunne få vesentlige konsekvenser for 
trafikksikkerheten. 

Feil: 

Manglende oppfyllelse av tilsiktet brukerkrav eller en rimelig forventning, innbefattet det som gjelder 
sikkerhet. Feil er mangel på samsvar med tiltenkt bruk. Dette innebærer for eksempel at et veganlegg som 
er i samsvar med vegnormalene og derfor ikke har avvik, likevel kan ha feil hvis det ikke fullt ut 
tilfredsstiller brukerens behov. Valg av for lav standard i forhold til tilstøtende vegnett eller dårlig 
tilpasning til eksisterende vegnett kan være eksempler på ting som bør rettes på.  

Anmerkning/merknad: 

Anmerkninger brukes som betegnelse på forhold som erfaringsmessig bør overveies i videre prosjektering, 
men som på det aktuelle trinn ikke kan dokumenteres å føre til høyere risiko for trafikantene. 
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Fravik 

Det foreligger for prosjektet godkjent fravik for:  

 Kurvatur, stoppsikt og tverrfall på Holmen bru. 
 Etablering av rundkjøring på Riksveg på Roa 
 Horisontalkurvatur inn mot rundkjøring Roa 
 Rekkverk start/avslutning i kurve 
 Avstand mellom nød- og driftsåpninger Rv.4 
 Stoppsikt Flågenvegen kulvert 
 Stålkvalitet i pelehoder K01, K06 og K07 

Ingen av fravikene er relevante for denne revisjonen og det er ikke avdekket behov for ytterligere fravik for 
valgt løsning 

Revisjonens anbefalinger og kommentarer. 

Det har i revisjonen blitt avdekt noen punkter som vil bli kommentert nærmere under, figur 1 viser en 
oversikt over fremtidig Fv.2300 som revideres.  

 
Figur 1 Oversiktstegning 

  



 TS revisjon av endret løsning for eks. Rv. 4 ved Holmen i Gran kommune 13.09.2022

 

Side 5     

FUNN 1: Figur 2 viser avkjørsel ved Heggen bil og karosseri. Avkjørselen er markert med nr. 1 i Figur 1. 
Det vil i dette området være umulig å få til tilstrekkelig frisikt for trafikk fra sør, da det er fremtidig 
støyskjerm innenfor siktsone.  

 
Figur 2 Avkjørsel ved Heggen bil og karosseri 

Forslag til løsning vil være å flytte påkoblingspunktet lengre nord for å få mer avstand fra støyskjermen. 
Avkjørselen leder inn til et begrenset antall boliger og det antas en ÅDT>50. Punktet føres opp som Feil.  

 

Prosjektets svar til funn nr. 1 (8/9-22): Avkjørsel er flyttet 10 m lenger nord og det er benyttet korrekt 
siktlinje 4x68 m. Feil er dermed utbedret og forhold OK 
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Figur 3 Justert avkjørsel med siktlinje 4x68 m markert i blått forbi støyskjerm 
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FUNN 2: Figur 4 viser fjellskjæring i modell. Det må sikres nødvendig sikkerhetsavstand fra veg til 
fjellskjæring. Det ble i revisjonsmøtet diskutert hvor vidt det faktisk er fjell i dette området eller om det er 
løsmasser.  

 
Figur 4 Fjellskjæring 

Forslag til løsning vil være å avdekke hvor vidt det faktisk er fjell i dette området, eller om det er løsmasser. 
Hvis det er fjell så må en ivareta nødvendig sikkerhetsavstand (sikkerhetssone) til vegen jf. håndbokskrav. 
Dersom det er løsmasser, må det gjøres en tilpasning til terreng som er i tråd med krav gitt i håndbøkene. 
Det må også kontrolleres om tiltaket holder seg innenfor formålet «annen veggrunn». Punktet føres opp 
som Feil. 

 

Prosjektets svar til funn nr. 2 (8/9-22) 

Det er en feil i beregningsgrunnlaget i modellen, det er sjekket ute i felt om det er fjell i området og det er 
avdekket at et er det ikke. I modellen er det dermed lagt inn tvungen grøft gjennom det som feilaktig 
beregnes som fjell for å sikre nok arealbeslag i reguleringsplan og dermed er det ikke lenger avvik. 
Modellen beregningsgrunnlag revideres ved videre detaljprosjektering. Forhold OK 
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Figur 5 Modellutklipp som viser tvungen veggrøft gjennom det som feilaktig beregnes som fjellskjæring 
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FUNN 3: Avkjørsel/adkomstveg til Bjørgevegen har en linjeføring mot tilkobling til fremtidig Fv.2300 som 
ikke samsvarer med krav gitt til geometrisk utforming i avkjørsler (Håndbok V121 Geometrisk utforming av 
veg- og gatekryss, 2013), se figur 6 og 7. Punktet føres om som Feil. 

 
Figur 6 Utforming av sekundærveg (hentet fra HB V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, 2013) 

Det står også følgende:  

 
Figur 7 Utdrag av referanse (hentet fra HB V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, 2013) 

Forslag til løsning vil være å gjøre tilkobling til Fv.2300 mer vinkelrett enn hva dagens forslag legger opp til. 
Det vises spesifikt til utdrag i figur 6 og 7 om hvordan tilknytning bør utføres.   

 

Prosjektets svar til funn nr. 3. (8/9-22): 

Bjørgevegens linjeføring er omprosjektert med tilkopling mer normalt på fremtidig fv. 2300 slik at krav 
tilfredstilles. Dermed ikke lenger avvik her og forhold OK. 
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Figur 8 Bjørgevegens tilkobling til eks. Rv.4 /Ny Fv. 2300 

 


