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Forord 

Foreliggende rapport er en temarapport for kommunedelplan med 

konsekvensutredning for fv. 287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig for utredningen er 

Statens vegvesen Utbygging, Utbyggingsområde sørøst. 

Modum kommune er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet naturmangfold, og 

vurderer konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- 

og bygningslovens (FOR 2009-06-26): ”...å sikre at hensynet til miljø og samfunn 

blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas 

stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres”. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning 16. november 2016 og la samtidig forslag til planprogram ut 

på høring. Planprogram ble fastsatt 25. september 2017 av kommunestyret i 

Modum kommune.  

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287  

Endret fremdrift 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot og fv. 

287 Åmot-Haugfoss er uviss grunnet endringer i rutiner for større 

samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet med Nasjonal 

transportplan (NTP).  

Samferdselsdepartementet skal gi prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot et 

kostnadsestimat basert på optimalisert linje fra konseptvalgutredningen (KVU) for 

rv. 35 Hokksund-Jevnaker (2012), et KVU-estimat. Et KVU-estimat vil si en ramme 

på investeringskostnad departementet ser for seg for ny rv. 350.  

Prosjektet har oversendt et forslag til KVU-estimat til Vegdirektoratet, som skal 

videresende til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Hvor lang tid prosessen 

tar er uvisst. Det er først når KVU-estimatet er godkjent at prosjektet kan legge ut 

forslag til kommunedelplan for ny rv. 350 på offentlig ettersyn etter plan- og 

bygningsloven.  

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. I samråd med planmyndighet og Viken fylkeskommune, 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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er det besluttet å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Statens vegvesen 

utarbeider forslag til kommunedelplan og legger planforslaget ut på offentlig 

ettersyn på vegne av Viken fylkeskommune.  

Nye vegnummer 

Som følge av kommune- og regionreformen (St. Meld. 6, 2018–2019, «Oppgaver til 

nye regioner»), har en rekke 

veger over hele landet fått nye 

vegnummer. I planområdet er det 

følgende endringer (se figur til 

høyre ): 

- Riksveg (rv.) 35 har endret 

navn til rv. 350. 

- Fylkesveg (fv.) 144 har endret 

navn til fv. 2832. 

- Fv. 148 har endret navn til fv. 

2840. 

- Fv. 149 har endret navn til fv. 

2842. 

- Fv. 150 har endret navn til fv. 

2844. 

- Fv. 61 har endret navn til fv. 

2734. 

- Fv. 62 har endret navn til fv. 

2736. 

- Fv. 63 har endret navn til fv. 

2738. 

- Fv. 64 har endret navn til fv. 

2740. 

- Fv. 67 har endret navn til fv. 

2746. 

Drammen, januar 2021 

Statens vegvesen Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst  
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1 Om risikovurderingen  

1.1 Bestilling 

Samfunnseksjonen (etter omorganisering Transport og samfunn) ved Arild Nærum 

mottok våren 2019 bestilling fra prosjektleder Kari Floten. Prosjektet ba om å få 

gjennomført en risikovurdering. I risikovurderingen presenteres flere forslag til 

risikoreduserende tiltak. Tiltakene bør innarbeides for valgt vegkorridor i neste fase 

(reguleringsplan). 

1.2 Metode 

En enkel metode basert på 5 arbeidstrinn er lagt til grunn for risikovurderingen.  

1. Avklare formålet med analysen, avgrense analyseobjektet og definere 

ambisjonsnivå.  

2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hva slags ulykker kan skje og hvorfor?  

3. Vurdere risiko for personskade. Hvor sannsynlig er det, hvor alvorlig kan 

konsekvensen bli og hvor sikre er vurderingene?  

4. Foreslå og vurdere relevante risikoreduserende tiltak. 

5. Oppsummere og dokumentere trinn 1-4.  

Trinn 2, 3 og 4 gjennomføres i en såkalt HAZID (HAZard IDidentification)-samling, 

der vurderingene gjøres i en tverrfaglig sammensatt analysegruppe. 

Risikovurderingen baserer seg på deltakernes kompetanse og erfaringer, samt 

eventuelle tilleggsanalyser.  

På grunn av det omfattende grunnlagsmaterialet, er pkt. 2 og 3 gjennomført som en 

screening av analyseobjektene, der en spør seg hva slags alvorlige ulykker kan skje i 

det aktuelle vegsystemet (analyseelementet) og hvorfor. Risikoen knyttet til hvert 

analyseobjekt er ikke kvantifisert, men beskrevet tekstlig og vurdert etter en firedelt 

skala som vist i tabell 1-1. Vurderingene er usikre og poenget med en slik skala er å 

synliggjøre, på en enkel måte, det gruppa mener er forskjeller mellom alternativer.  
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Tabell 1-1. Tekstlig beskrivelse av analyseobjekt etter firedelt skala. 

Lav 

 

Løsningen vurderes som god nok i forhold til nullvisjonen og hvilke forventninger 

som stilles til nye veger 

Viss 

 

Løsningen er forbundet med en viss risiko som bør forsøkes redusert. Typisk 

hendelser med lav alvorlighetsgrad eller høy alvorlighetsgrad, men lav sannsynlighet.  

Middels  

 

Løsningen er forbundet med middels risiko for alvorlige personskader.  

 

Høy 

 

Løsningen er forbundet med høy risiko for alvorlige personskader og skiller seg 

negativt ut. 

 

1.3 Prosess  

Det er gjennomført to formøter mellom prosesslederteamet og prosjektet for å 

avklare formål og metode, samt avgrensing og prioritering av elementer. En 

tverrfaglig analysegruppe satt sammen i en heldagssamling 12. juni 2019, se tabell 

1-2. Gruppen har også fungert som høringsgruppe for rapporten. Ved uenighet i 

analysegruppa vil dette fremgå av rapporten. Samlet sett har gruppen kompetanse 

innen trafikksikkerhet, tunnelsikkerhet, vegplanlegging, kjøretøy og trafikantatferd. 

Gruppen manglet spesifikk kompetanse på kollektivplanleging og byggeledelse på 

drift. For å bøte på dette er kollektivselskapet (Brakar) rådspurt i forkant og 

driftskompetanse er trukket inn ved behov.  
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Tabell 1-2. Deltagere i analysegruppen. 

Deltakere på tverrfaglig analysemøte: 

Kari Floten Prosjektleder, Prosjektavdelingen* 

Ole Magnus Haug Planleggingsleder, Plan og prosjektering Buskerud* 

Haga Simen 

Aastorp 

Planlegging, Plan og prosjektering Buskerud* (deler av 

møtet) 

Trygve Håland Planlegging/prosjektering store prosjekt, Plan og 

prosjektering Agder* 

Leif-Rune 

Blokkhus 

Trafikantatferd, Trafikant Nedre Buskerud* 

Stine Mari 

Byfuglien 

Trafikksikkerhet, Plan og forvaltning, Buskerud* 

Lise Ørpen Trafikksikkerhet, Samfunn* 

Arild Nærum Prosessleder. Trafikksikkerhet, Samfunn* 

Anette Krekling Rapportskriver. Trafikksikkerhet, Samfunn* 

* Tilhørighet før omorganisering av Statens vegvesen 

1.4 Formål 

Formålet med risikovurderingen er å kvalitetssikre vegløsningene med tanke på 

sikkerhet, og synliggjøre eventuelle forskjeller mellom vegkorridorene. Det er 

ønskelig å belyse mulige risikoreduserende tiltak (endringer i planen), og hvordan 

tiltakene potensielt kan påvirke risikonivå og rangering av alternativene. 

1.5 Vurderingskriterier og ambisjonsnivå 

Løsningene vurderes i forhold til gjeldende vegnormaler og veiledninger, samt 

nullvisjonens krav til sikre veger. Nullvisjonen er viktig, bla. fordi krav i 

vegnormalene dreier seg om enkeltelementene, mens risikovurderingen tar for seg 

helheten, hvordan vegsystemet framstår for trafikantene. Mange enkeltelementer 

kan hver for seg være sikre nok, men måten elementene settes sammen på avgjør 

hvor sikker helheten blir.  

Et vegsystem som ikke skal føre til drepte eller hardt skadde, må utformes på 

menneskets premisser, det vi si at trafikantene har begrenset mestringsevne og 

tåleevne. Løsningene må være logiske, lettleste og redusere sannsynligheten for 
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feilhandlinger. Vegsystemet må også ha beskyttende utforming mot alvorlige 

konsekvenser av feilhandlinger.  

Ingen løsninger vil være risikofrie så lenge det er trafikk der. Hva som er en 

sikkerhetsmessig god løsning, gis av det høye ambisjonsnivået til nullvisjonen. 

Avveiningen mot andre hensyn prosjektet skal ivareta, gjøres utenom 

risikovurderingen. Det viktigste for å fatte en god beslutning, er at 

handlingsalternativene er kartlagte med hensyn til hvilken risiko de medfører, slik at 

det kan tas et bevisst valg av risiko.  

1.6 Avgrensning og struktur  
 

Vegplanen omfatter: 

• 4 ulike vegkorridorer for fv. 287 fra Åmot (rv. 350) til Haugfoss.   

I samråd med prosjektet er to vegkorridorer for fv.287 utelatt:  

• Vegkorridor 2 er lite aktuelle pga. grunnforhold jf. ROS-analyse.  

• Vegkorridor 3 har for dårlig måloppnåelse mht. trafikkfordeling.  

De tre mest aktuelle vegkorridorene for fv. 287 innebærer alle et nytt kryss med rv. 

350 nord for Åmot sentrum.   

2 Planbeskrivelse 

2.1 Plannivå 

Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

2.2 Veglinjer 

Det er fire vegkorridorer som skal utredes for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 2-1 

vises planområdet og korridorene som skal utredes. 
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Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer. 

2.3 Vegstandard 

Dimensjoneringsklasse H5 (N100, mars 2019): 

• Vegen planlegges som tofelts motorveg med midtrekkverk, fartsgrense 90 

km/t og tverrprofil som vist på figur 2-2: 

• Vegen utformes med minste horisontalradius 400 m (600 m på bru og i 

kryss) og maks stigning 6 % (5 % ved tunnel eller kryss). Minstekravet til 

stoppsikt er 150 m.  

HAUGFOSS 
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• Vegen skal bygges med planskilte kryss ved ÅDT over 8000. Ved lavere 

trafikk kan kryss bygges som t-kryss. Minste avstand mellom kryss bør 

være 1,5 km.  

• Tunneler med lengde < 500 m skal bygges med tunnelprofil T12,5 og 

midtrekkverk. Tunneler med lengde > 500 m skal bygges med 

tunnelprofil T10,5 og ha fartsgrense 80 km/t. Behov for 2 løp kan 

vurderes ved ÅDT > 8000.                                          

Avstanden fra senter t-kryss til tunnelåpning skal være minimum 2 x 

stoppsikt.                                                              

Avstand til vikelinje i rundkjøring til tunnelåpning skal være minst lik 

stoppsikt. Avstand fra avsluttet akselerasjonsfelt til tunnelåpning skal 

være minst lik stoppsikt. 

• Helhetlig/sammenhengende tilbud til gående og syklende skal fremgå av 

overordnet plan og løses via lokalt vegnett eller eventuelt som parallell 

gang- og/eller sykkelveg. Eventuell kryssing mellom gang- og/eller 

sykkelveg og veg skal være planskilt. 

• Holdeplasser utformes som busslomme med trafikkdeler eller busslomme 

på rampe. 

 

Figur 2-2. Illustrasjon vegstandard. 

For nærmere beskrivelse, se håndbok N100 Veg- og gateutforming. I planforslaget 

som skal vurderes er noen kryss utformet som rundkjøring. Rundkjøring er å anse 

som fravik fra N100. Andre kjente fravik foreligger ikke. 

2.4 Trafikkberegninger 

Tabell 2-1 angir trafikktrafikktall (2030) for vegkorridor 1A, 1B og 1C i gitt snitt. 

Tabell 2-1. Trafikktall 2030. 

Snitt nullalternativ 1A, 1B og 1C 

Eksisterende veg vest for Vestre 

Sponeveien 

3500 200 
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Eksisterende veg bru over Drammenselva 5400 1400 

Eksisterende veg Åmot sentrum 6000 1100 

Ny veg vest for Vestre Sponeveien - 3900 

Ny veg øst for Vestre Sponeveien - 6400 

 

2.5 Inndeling i analyseobjekt  

I formøtet for risikovurderingen ble vegkorridorene gjennomgått for å identifisere 

elementer, som potensielt kunne bidra til risiko utover det som er forventet for ny 

og sikker veg. I møtet ble det klart at vegkorridor 3 ifølge trafikkberegningene vil få 

så liten trafikk at korridoren ikke er aktuelt. Vegkorridor 2 er silt ut gjennom ROS-

analysen pga. dårlige grunnforhold. Det ble derfor besluttet å utelate 

vegkorridorene fra risikovurderingen. Analyseelementene som står igjen, er vist i 

tabell 2-2.      

Tabell 2-2. Analyseelementer. 

Element Bekrivelse  Skisse 

Element 16 – 

Kryss rv. 350 

Embretsfoss 

Ruterkryss med tilkopling 

til lokalvegnett Åmot. 

Inngår i alle aktuelle 

vegkorridorer.  

 

 

 

Element 17 – 

Vegkorridor 1A 

kort tunnel 

Rundkjøring med 

tilkopling til Vestre 

Sponeveien, kort tunnel 

og tilkopling eksisterende 

veg med halvt planskilt 

kryss. 
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Element Bekrivelse  Skisse 

Element 18 – 

Vegkorridor 1A 

lang tunnel 

Rundkjøring med 

tilkopling til Vestre 

Sponeveien, lang tunnel 

og tilkopling eksisterende 

veg med halvt planskilt 

kryss. 

 

 

Element 19 –  

Vegkorridor 1B 

Planskilt kryss med Vestre 

Sponeveien og tilkopling 

eksisterende veg med 

halvt planskilt kryss. 

  

Element 20 - 

Vegkorridor1C 

Rundkjøring med 

tilkopling til Vestre 

Sponeveien, tunnel,  

t-kryss (lokalveg) og 

rundkjøring med 

tilkopling til eksisterende 

veg.  

 

 

 



 

12 

2.6 Sikkerhetsproblemer, medvirkende faktorer og avbøtende tiltak 

2.6.1 Element 16 Kryss rv. 350 Embretsfoss  

Beskrivelse 

 

Figur 2-3. Illustrasjon kryss Embretsfoss. 

Krysser kobler sammen ny rv. 350 med ny fv. 287 like nord for Åmot sentrum. Det 

forutsettes at overgang fra ny 4-felts veg til eksisterende 2-feltsveg mellom ramper, 

utformes slik at alle ramper kobles til ordinære akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt. 

Gang- og sykkelløsning videreføres fra ny bru over Drammenselva og knyttes til 

lokalt vegnett. Nærmeste skole er Enger skole, ca. 1,5 km unna.  

Krysset inngår i alle aktuelle vegkorridorer for fv. 287.  

Sikkerhetsproblemer 

Gang- og sykkelveg krysser ramper i plan. Kjørende til/fra rv. 350 forventer ikke 

kryssende trafikk på ramper, se figur 2-3. 

Vurdering av risiko uten tiltak 

Gruppen mener kryssing av ramper i plan medfører høy risiko. 

 

Fv.287 

Rv. 350 

Ny gs-veg (rosa) 

Til Åmot sentrum 
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Forslag til risikoreduserende tiltak 

Vurdere om det er mulig å få til separat løsning på sørsiden av ny bru, f.eks. ved å 

bruke dagens gangbru lenger sør og kople sammen med anlegg på ny bru. 

Forutsetter at gang- og sykkelveg legges på motsatt side, dvs. på sørsiden av ny bru 

for fv. 287. 

Effekt av foreslåtte tiltak 

Risiko avhenger av løsning. Dersom en klarer å få til et tilfredsstillende 

separat vegnett for gående og syklende, bør risikoen kunne vurderes som 

lav.  

 

 

2.6.2 Element 17 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Beskrivelse 

 

Figur 2-4. Illustrasjon vegkorridor 1A kort tunnel. 

Rundkjøring med tilkobling til lokalvegnett, tunnel og tilkobling eksisterende veg 

med halvt kryss. Halvt kryss ligger tett på tunnelportal. Rundkjøring i andre enden 

kopler fv. 287 og parallell gang- og sykkelveg med fv. 2840 Vestre Sponeveien. Det 

forutsettes at gang- og sykkelveg ligger på samme side fra kryss Embretsfoss til 

rundkjøring. Rundkjøring ligger i et område med fall på ca. 5 % og nært et høybrekk. 

Tunnel har lengde 800 m og stigning 4,75 %. Ingen gang- og sykkeltrafikk i tunnel. 

Fartsgrense 80 km/t.  

Sikkerhetsproblemer (bokstaver henvises til figur 2-4) 

a. Kryss tett på tunnel gir problemer med plassering av teknisk bygg og 

nødstasjon utenfor tunnel. Rekkverksløsning mot portal, bommer og annet 

sikkerhetsutstyr blir vanskelig å plassere ihht. krav. 

a. 
b. 

c. 
d. 
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b. Høy fart i tunnel kombinert med svak barriere mot møteulykker. Tunnel er rett 

og bratt, har fartsgrense 80 km/t og forsterket midtoppmerking.  

c. Rundkjøring ligger etter høybrekk. Potensiell manglende sikt mot rundkjøring.  

d. Akselerasjonsfelt i høyrekurve. Potensielt manglende tilbakesikt.  

Vurdering av risiko uten tiltak 

Gruppen vurderer at løsningen innebærer en viss risiko. Først og fremst 

skyldes dette risiko for møteulykker.  

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

a. Fjerne kryss og basere seg på tilkopling via fv. 2840. Viktig å opprettholde 

gang- og sykkelforbindelse langs dagens fv.287 for å unngå syklende i 

tunnel. Omkjøringsveg ved stengt tunnel må også vurderes. Det bør vurderes 

å korte inn tunellen for å oppnå bedre plass foran portal for teknisk bygg og 

nødstasjon.  

b. Ingen.  

c. Må kontrolleres, men små muligheter for å justere geometri. Sørge for at det 

ikke er påkjørselsfarlige elementer i sentraløya.  

d. Gjennomføre siktkontroll, og om nødvendig forlenge sperrelinje og 

akselerasjonsfelt.   

Effekt av foreslåtte tiltak 

Fare for møteulykker i høy hastighet gjør at løsningen uansett vil innebære 

en viss risiko.  

 

Merknad 

Rundkjøring er fravik fra krav. N100 krever at vegen utformes som nasjonal 

hovedveg med planskilte kryss eller T-kryss. Gruppen ser ingen prinsipielle 

sikkerhetsproblemer med å anlegge rundkjøring. Jf. nullvisjonens prinsipper 

vurderes rundkjøring som en sikrere løsning enn T-kryss, hvor en risikerer 

sidekollisjon i høy hastighet. Merk også at vertikalkurvaturen i området er for krapp 

til anleggelse av T-kryss.  
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2.6.3 Element 18 Vegkorridor 1A lang tunnel  

Beskrivelse 

 

Figur 2-5. Illustrasjon vegkorridor 1A lang tunnel. 

Rundkjøring med tilkobling til lokalvegnett, tunnel og tilkobling eksisterende veg 

med halvt kryss. Halvt kryss ligger tett på tunnelportal. Rundkjøring i andre enden 

kopler fv.287 og parallell gang- og sykkelveg med fv. 2840 Vestre Sponeveien. Det 

forutsettes at gang- og sykkelveg ligger på samme side fra kryss Embretsfoss til 

rundkjøring. Det er 200 m fra rundkjøring til tunnelportal. Tunnel har lengde 1200 

m og stigning 1 %. Ingen gang- og sykkeltrafikk i tunnel. Fartsgrense 80 km/t.  

Sikkerhetsproblemer (bokstaver henvises til figur 2-5) 

a. Kryss tett på tunnel gir problemer med plassering av teknisk bygg og 

nødstasjon utenfor tunnel. Rekkverksløsning mot portal, bommer og annet 

sikkerhetsutstyr blir vanskelig å plassere ihht. krav. 

b. Høy fart i tunnel kombinert med svak barriere mot møteulykker. Tunnel er 

rettlinjet (potensiell forbikjøringsmulighet), har fartsgrense 80 km/t og 

forsterket midtoppmerking.  

c. Akselerasjonsfelt i høyrekurve. Potensielt manglende tilbakesikt. 
 

Vurdering av risiko uten tiltak 

Gruppen vurderer at løsningen innebærer en viss risiko. Først og fremst 

skyldes dette risiko for møteulykker.  

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

a. Fjerne kryss og basere seg på tilkopling via fv. 2840. Viktig å opprettholde 

gang- og sykkelforbindelse langs dagen fv.287 for å unngå syklende i tunnel. 

Omkjøringsveg ved stengt tunnel må også vurderes. Det bør vurderes å korte 

inn tunellen for å oppnå bedre plass foran portal for teknisk bygg og 

nødstasjon.  

a. b. 

c. 
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b. Ingen.  

c. Gjennomføre siktkontroll, og om nødvendig forlenge sperrelinje og 

akselerasjonsfelt.   

Effekt av foreslåtte tiltak 

Fare for møteulykker i høy hastighet gjør at løsningen uansett vil innebære 

en viss risiko.  

 

Merknad 

Rundkjøring er fravik fra krav. N100 krever at vegen utformes som nasjonal 

hovedveg med planskilte kryss eller T-kryss. Gruppen ser ingen prinsipielle 

sikkerhetsproblemer med å anlegge rundkjøring. Jf. nullvisjonens prinsipper 

vurderes rundkjøring som en sikrere løsning enn T-kryss, hvor en risikerer 

sidekollisjon i høy hastighet. Merk at det ved T-kryss kreves 2 x stoppsikt mot 

tunnel og avstanden blir da for kort.   
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2.6.4 Element 19 Vegkorridor 1B 

Beskrivelse 

 

Figur 2-6. Illustrasjon vegkorridor 1B. 

Kryss mellom fv.287 og fv. 2840 er anlagt som ruterkryss med rundkjøring under. 

Det er skissert gang- og sykkelveg langs begge vegene. Tilkopling til eksisterende 

veg er planlagt med halvt kryss lenger vest. 

Sikkerhetsproblemer (bokstaver henvises til figur 2-6). 

a. Fotgjengere og syklister forutsettes å krysse ramper og lokalveg inn mot 

rundkjøring i plan. Kjørende til/fra rv. 350 forventer ikke kryssende trafikk på 

ramper. 

b. Pårampe i halvt kryss krysser gang- og sykkelvegen i plan. Det er ikke en 

akseptabel løsning.  

c. Ny fv.287 deler boligområde i to, slik at to lokalveger stenges. Lang omveg 

kan gi fare for kryssende gangtrafikk på fv. 287. Kjørende forventer ikke 

gående på veg med midtdeler.   

Vurdering av risiko uten tiltak 

Mange konfliktpunkter med gående og syklende gjør at risikoen vurderes 

som høy.  

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

a. Krysset bygges som rundkjøring med planskilt kryssing. Rundkjøring vil være 

et fravik fra N100, men gruppa vurderer det likevel til å være en sikrere 

løsning totalt sett. Rundkjøring er også et bedre alternativ enn to forskjøvne 

T-kryss jf. risiko for sidekollisjon i høy fart. 

b. Fjern pårampe. Trafikk må benytte kryss lenger vest. 

a. 

E134 

b. 

c. 
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c. Etablere attraktive planskilte forbindelser på tvers av fv. 287.  

Effekt av foreslåtte tiltak 

Foreslåtte løsning kan potensielt løse alle de identifiserte 

sikkerhetsproblemene, slik at risikoen kan reduseres til lav.  

 

 

2.6.5 Element 20 Vegkorridor1C 

Beskrivelse 

 

Figur 2-7. Illustrasjon vegkorridor 1C. 

Kryss mellom fv. 287 og fv. 2840 Vestre Sponeveien er anlagt som rundkjøring. 

Rundkjøring ligger 180 m fra tunnelportal. Tunnel har lengde 490 m og 5 % stigning. 

Det forutsettes midtrekkverk gjennom tunnel. 

Ny fv. 287 kobles til eksisterende fylkesveg med rundkjøring. Lokal adkomstveg 

kobles til fv. 287 med T-kryss. Fra tunnelportal til T-kryss er det 350 m og fall hele 

veien. Det forutsettes at det ikke er gang- og sykkeltrafikk lang fv. 287. Denne 

trafikken skal avvikles langs lokalt vegnett. Løsning for gående og syklende langs 

Vestre Sponeveien er ikke vist.  

Sikkerhetsproblemer (bokstaver henvises til figur 2-7). 

a. Rundkjøring på høybrekk kan være vanskelig. Kan komme brått på, jf. også 

øde veg med 80/90 km/t.  

b. Kort avstand mellom kanalisert T-kryss og rundkjøring. Ikke vurdert som noe 

vesentlig problem.  

c. Gående og syklende må krysse fv. 287 ved østre rundkjøring i plan. Kan være 

uventet på veg med midtrekkverk. 

Vurdering av risiko uten tiltak 

Gruppen mener løsningen innebærer en viss risiko.  

 

a. 

Fv.148 

180 m 

b. 

c. 
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Forslag til risikoreduserende tiltak 

a. Gjennomføre siktkontroll. Om nødvendig slake ut høybrekk/senke geometri. 

Sørge for at det ikke er påkjørselsfarlige elementer i sentraløya.  

b. Ingen. Terreng gjør det vanskelig å koble lokal veg som arm i rundkjøring.  

c. Etablere attraktiv planskilt løsning for gående og syklende.  

Effekt av foreslåtte tiltak 

Gruppen mener det kan være mulig å redusere risikoen til lav.    

 

Merknad 

Portaler er ikke nøyaktig plassert på dette plannivået og tunnelen kan fort bli lengre. 

Tunneler nært opptil 500 m bør derfor behandles som særskilt brannobjekt. Merk at 

både rundkjøring øst for tunellen og T-kryss vest for tunnelen kan bli liggende for 

nært om tunnelen blir lenger.  

 

2.7 Oppsummering og konklusjon  

2.7.1 Oppsummering og sammenlikning av ulike veglinjer 

Kapittelet viser tabeller som oppsummerer gruppens vurdering av risikonivå for 

hvert element, samt hvilke elementer som inngår i hvilke vegkorridorer. Til sammen 

utgjør dette et risikoprofil for hver vegkorridor. Det er laget en tabell for opprinnelig 

planforslag (tabell 2-3), og en for planforslag med foreslåtte risikoreduserende 

tiltak (tabell 2-4).  

Vurderingsskalaen strekker seg fra lav risiko (grønn) til høy risiko (rød). Grå farge 

betyr at elementet inngår ikke i vegkorridoren.  
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Tabell 2-3. Risikoprofil opprinnelig planforslag.  

Element 

Risikoprofil vegkorridorer 

1A           

kort tunnel 

1A  

lang tunnel 

1B 1C 

16. Kryss rv. 350 Embretsfoss 

 

    

17. Vegkorridor 1A kort tunnel 

 

    

18. Vegkorridor 1A lang tunnel 

 

    

19. Vegkorridor 1B 

 

    

20. Vegkorridor 1C 

 

    

Tabell 2-4.Risikoprofil planforslag med risikoreduserende tiltak. 

Element 

Risikoprofil vegkorridorer 

1A           

kort tunnel 

1A  

lang tunnel 

1B 1C 

16. Kryss rv. 350 Embretsfoss    

      

    

17. Fra fv. 2840 til eks. fv. 287 

 

    

18. Fra fv. 2840 til eks. fv. 287 

 

    

19. Fra fv. 2840 til eks. fv. 287 

 

    

20. Fra fv. 2840 til eks. fv. 287 

 

    



 

21 

Tabell 2-3 viser at alle vegkorridorer i opprinnelig planforslag inneholder elementer 

med høy risiko. Videre oppsummeres sikkerhetsutfordringer og mulighetene for å 

redusere utfordringene:  

• Alle vegkorridorer kobler seg til rv. 350 med kryss Embretsfoss. Høy risiko 

for elementet er begrunnet med at gang- og sykkelveg krysser ramper i plan. 

Løsningen er ikke tilfredsstillende. Det bør planlegges en løsning som ikke 

kommer i konflikt med hovedveg eller ramper. Det er usikkerhet knyttet til 

hva som er mulig å få til i kryssområdet, men gitt at det er mulig å eliminere 

sikkerhetsutfordringen, kan risikoen i krysset reduseres til lav.    

• Begge varianter av vegkorridor 1A mellom Vestre Sponeveien og til 

eksisterende fv. 287 er vurdert å innebære en viss risiko. Begge løsninger har 

utfordringer knyttet til sikt, samt liten plass til teknisk bygg og nødstasjon 

utenfor tunnel. I et nullvisjonsperspektiv er største sikkerhetsutfordring at 

midtdeleren opphører i tunnel. Fartsnivået blir 80-90 km/t i tunnelene uten 

en effektiv barriere mot møteulykker. Gruppen har ikke identifisert effektive 

tiltak som kan redusere risikoen. Løsningen er ihht. vegnormalene.  

• Vegkorridor 1B er vurdert å ha høy risiko og er begrunnet med forholdene for 

myke trafikanter. Blant annet er kryss med Vestre Sponeveien anlagt som et 

planskiltkryss, som gir mange konflikter med gående og syklende, samt at ny 

fv. 287 deler et boligområde i to, uten at det er lagt inn avbøtende tiltak. 

Gruppen har foreslått tiltak som kan redusere risikonivået til lavt. Forslagene 

er endret kryssform fra toplanskryss med gang- og sykkelløsninger i plan til 

rundkjøring, med planskilte løsninger for gående og syklende. Foreslått 

løsning vil innebære fravik fra vegnormalene, men gruppen er omforent om 

at løsningen totalt sett vil være sikrere.  

• Vegkorridor 1C er også vurdert å innebære en viss risiko. Rundkjøringen kan 

være vanskelig å oppdage, og det mangler tilrettelegging for gående og 

syklende som skal krysse fv. 287. Gruppen mener det bør være mulig å 

redusere risikoen til lav. En fordel med kort tunnel er at midtrekkverket kan 

føres gjennom tunnelen.  

2.7.2 Konklusjon 

Vegkorridor 1B kommer noe dårligere ut enn øvrige korridorer i opprinnelig 

planforslag. Vegkorridoren har forutsatt toplanskryss, mens i øvrige korridorer er 

det planlagt rundkjøringer. Vegkorridor 1B og 1C kommer bedre ut enn korridor 1A 

i potensialet for å redusere risikoen til lavt nivå. Det skyldes at begge varianter av 

1A innebærer tunnelstrekninger med høyt fartsnivå uten midtrekkverk. 

Risikoreduserende tiltak bør innarbeides i neste planfase (regulerignsplan) for valgt 

vegkorridor. 
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