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Forord 

Foreliggende rapport er Risiko- og sårbarhetsanalyse for fv. 287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig 

for utredningen er Statens vegvesen Utbygging, Utbyggingsområde sørøst. Modum 

kommune er planmyndighet og skal behandle planforslaget.  

Som en del av planprogrammet, og lovfestet krav i plan- og bygningsloven inngår 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jf. § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

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

høring. Planprogrammet 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 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 denne prosessen tar er uvisst, 

men 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. Statens vegvesen har, i samråd med planmyndighet og Viken 

fylkeskommune, valgt å løsrive kommunedelplanen for fv. 287 og legger forslag til 

kommunedelplan ut på offentlig ettersyn. 

 

  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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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 Bakgrunn for risiko- og sårbarhetsanalyse 

1.1 Bestilling 

Det er enighet mellom Statens vegvesen, tidligere Buskerud fylkeskommune og kommunene 

Øvre Eiker, Modum og Sigdal om å planlegge fv. 287 mellom Åmot-Haugfoss med nytt kryss 

på rv. 350. 

Som del av planprogrammet, og lovfestet krav i plan- og bygningsloven inngår utarbeidelse 

av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jf. § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og 

sårbarhetsanalyse; 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 

12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap». 

1.2 Metode 

ROS-analysen er gjennomført i henhold til intern reguleringsplanveileder for Statens 

Vegvesen (region vest, 2013), NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger og etter veilederen 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (desember 2011) 

fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). 

Kapittel 4, Kartlegging av potensielle hendelser og forhold, tar for seg tema og forhold som 

er relevante for prosjektet, og som er i henhold til ROS-analyse i kommunedelplaner. 

1.3 Prosess 

Følgende personer deltok på ROS-analysen i Drammen, 08.11.2017: 

• Ingard Jensen (ROS-leder), Statens vegvesen 

• Kari Floten (Prosjektleder), Statens vegvesen 

• Ole Magnus Haug (Planleggingsleder), Statens vegvesen 

• Espen Rise Gregersen, Statens vegvesen 

• Sven-Erik Olsen, Statens vegvesen 

• Anders Stenshorne, Øver Eiker kommune 

• Frode Brokhaug, Modum kommune 

1.4 Formål 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning om arealet er egnet 

til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i forhold som følge av planlagt utbygging.  
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Risiko- og sårbarhetsvurdering vil alltid være beheftet med usikkerhet, og er basert på 

kunnskap som foreligger i de ulike fasene av prosjektet. 

2 Analyseobjektet 

Dagens fv. 287 Åmot – Haugfoss har lengde på ca. 3,7 km og fartsgrensen varierer mellom 

40 km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom tettbygd område. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT 2018) ligger på ca. 5 500 ut fra Åmot, ca. 3 500 ved Kjøreplass bru 

og Haugfoss bru. Gjennom Åmot er vegen smal, og i Strandgata ligger bebyggelsen tett på 

vegen. Åmot bru er smal og regulert med trafikklys, slik at trafikk går i en retning av 

gangen. Korketrekkeren har dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. 

Korketrekkeren er regulert med trafikklys slik at trafikk går i en retning av gangen. 

2.1 Dimensjonering og avgrensing 

Vegkorridorene strekker seg fra Åmot til Haugfoss. Ny veg skal bygges som en tofelts veg 

med 3,5 meter brede kjørefelt, indre skulder på 0,5 m (mot midtdeler), midtdeler på 1,5 m 

og ytre skulder på 1,5 meter. Total vegbredde er 12,5 m (figur 2-1). 

 

Figur 2-1. Vegbredder fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha midtrekkverk 

og fartsgrense 90 km/t (figur 2-2). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 2-3).  
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Kryss Embretsfoss dimensjoneres etter planlagt standard for fremtidig rv. 350. 

Dimensjoneringsklassen for rv. 350 er H3 (Håndbok N100).   

Følgende alternativer er utredet for fv. 287 Åmot–Haugfoss:  

• 1A 

• 1B 

• 1C 

• 2 

• 3 

Kart over vegkorridorene på fv. 287 Åmot-Haugfoss er vist i figur 2-4. 

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 

Figur 2-2. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 
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Figur 2-4. Oversikt vegkorridorer.  
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2.2 Beskrivelse av vegkorridorene 

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel (figur 2-5) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss like før tunnelen 

med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, St. Hans-berget og 

kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A lang tunnel.  
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2.2.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel (figur 2-6) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og 

det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved fv. 2840 som 

blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 

ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A kort tunnel.  



 

 

8 

 

2.2.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B (figur 2-7) starter ved nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd området 

før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-6. Vegkorridor 1B. 
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2.2.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C (figur 2-8) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og det planlegges kryss 

med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. Hans-berget og 

kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-7. Vegkorridor 1C. 
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2.2.5 Vegkorridor 2 

Vegkorridor 2 (figur 2-9) starter med nytt kryss ved Engerkrysset og går over jernbanen og 

Drammenselva på høy bru. Korridoren følger ravinelandskapet parallelt med Simoa, og 

kobler seg til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-8. Vegkorridor 2.  
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2.2.6 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3 (figur 2-10) starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 2842 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Vegen følger eksisterende fv. 2842 til Bakke, og videre over 

dyrket jord til Nykirke. Vegen legger seg øst for Nykirke og legger seg i skogen øst for 

Rypåsen. Videre går korridoren gjennom skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 etter 

Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 
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3 Grunnlagsmateriale 

Følgende rapporter er utarbeidet med bakgrunn i planprogrammet og er brukt som underlag 

for ROS-analysen: 

• Geotekniske notat Fd858A nr. 2, linje 19570 og linje 19750. 

• Geotekniske notat Fd858A nr. 3, linje 19300.  

• Geotekniske notat Fd858A nr. 4, linje 19220. 

• Geotekniske notat Fd858A nr. 5, linje 19790. 

I etterkant av ROS-analysen har det blitt utarbeidet en samlerapport for geotekniske 

vurderinger. Samlerapporten ligger som vedlegg 3 til planbeskrivelsen.   

4 Kartlegging av potensielle hendelser og forhold 

ROS-analysen for fv. 287 Åmot-Haugfoss har tatt utgangspunkt i metoden som er beskrevet 

i kapittel 1.2 Metode. Metoden er ikke tilpasset plannivået kommunedelplan, og det er 

foretatt en siling på aktuelle hendelser/situasjoner.  

Sjekklisten med siling er gjengitt i tabell 4-1. Tabellen synliggjør på den måten 

hendelser/situasjoner som kan bli aktuelle å vurdere i neste planfase.  

Tabell 4-1. Gjennomgang av uønskede hendelser. Tabellen beskriver hendelser og situasjoner som kan 

oppstå som følge av tiltaket/planen eller spesielle forhold som kan påvirkes negativt. 

Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Kommentar 

Natur- og miljøforhold  

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre 

risiko for: 

1. Masseras/-skred Ja  

2. Snø-/isras Ja  

3. Geoteknisk ustabil grunn/Fare for 

utglidning 

Ja  

4. Finnes det naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

Ja  

5. Flom Ja  

6. Oversvømmelse Ja  

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei Hendelse/situasjon er ikke 

relevant i prosjektområdet. 8. Nedbørutsatt Nei 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

9. Sårbar flora Nei Ivaretatt i konsekvensutredning 

for ikke-prissatte konsekvenser. 10. Sårbar fauna/fisk Nei 
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Kommentar 

11. Verneområder Nei Egne delrapporter for temaene 

naturmangfold, kulturmiljø og 

naturressurser. 

12. Vassdragsområder Nei 

13. Jordbruk Nei 

14. Automatiske fredete kulturminner Nei 

15. Nyere tids kulturminne/-miljø Nei 

Spesielle miljø- og sikkerhetsrelaterte særtrekk i forhold til bebyggelse og omgivelser 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 

16. Nærhet til sårbare objekt: Skole, 

barnehage, lekeplass, turveg, institusjon, 

industri/næringsbygg, sykehus, 

brannstasjon, bebyggelse etc. 

Nei Ivaretatt i konsekvensutredning 

for ikke-prissatte konsekvenser. 

Egen delrapport for temaet 

nærmiljø og friluftsliv. 

17. Nærhet til risikoobjekt: Annen 

infrastruktur (f.eks. tunneler), industri, 

næringsliv, jernveg, høyspentanlegg, 

vannledning, kabler, gassledninger, 

anlegg med brann- eller eksplosjonsfare 

etc. 

Ja  

18. Nærhet til/inngrep i eller 

ødeleggelse/forurensning av sårbar 

natur, landbruk, vassdrag, kulturminner 

(utslipp, salt, vegstøv, olje, miljøgifter), 

YM-plan 

Nei Ivaretatt i konsekvensutredning 

for ikke-prissatte konsekvenser. 

Egne delrapporter for temaene 

naturressurser og kulturmiljø. 

19. Risiko for brann, i tilknytning til bygg 

langs vegtraseen. 

Nei Hendelse/situasjon er ikke 

evaluert. 

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk i forbindelse med byggefasen/anleggsfasen 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon):  

20. Omkjøringsmulighet Ja  

21. Ulempe/fare for omgivelser (3. person) Ja  

22. Fare for personell (entreprenør, 

byggherre), SHA-plan, SJA 

Nei Hendelse/situasjon er ikke 

evaluert. 

Fysisk ødeleggelse av kritisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, telefon, TV-kabler)  

Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 

23. Brudd på vann- og avløpssystem.  Ja  

24. Strømbrudd.  Ja  

25. Stengt veg Ja  

26. Omkjøringsmulighet Ja  
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Kommentar 

Helserisiko 

Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 

27. Støv/luftforurensing som følge av trafikk, 

klimaforhold 

Ja  

28. Støy – i anleggsfase og i driftsfase Ja  

29. Nærmiljø, oppvekstmiljø for barn og 

unge 

Nei Ivaretatt i konsekvensutredning 

for ikke-prissatte konsekvenser. 

Egen delrapport for temaet 

nærmiljø og friluftsliv. 

30. Forringet livskvalitet som følge av 

endrede trafikkforhold 

Nei Ivaretatt i konsekvensutredning 

for ikke-prissatte konsekvenser. 

Egen delrapporter for temaene 

nærmiljø og friluftsliv, støy og 

luftkvalitet. 

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk ved konseptet/alternativet/løsningen (veg i 

driftsfasen) 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 

31. Stigning Nei Temaene er ikke evaluert.  

32. Horisontalkurvatur Nei 

33. Kryss Nei 

34. Sammenkobling med eksisterende 

vegnett/mellom nye parseller 

Nei 

35. Lengde/distanse Nei 

36. Hastighetsaspekter Nei 

37. Risiko for trafikkork/kø Nei 

38. Enveis- eller toveistrafikk Nei 

39. Rekkverk Nei 

40. Andre (sikkerhetssone) Nei 

Spesielle sikkerhetsrelaterte særtrekk i forbindelse med driftsfasen 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 

41. Inspeksjon  Temaene er ikke evaluert. 

42. Drift og vedlikehold (sikkerhetssone)  

43. Drenering  

44. Kollektivtrafikk  

45. Myke trafikanter  

46. Universell utforming  
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Hendelse/Situasjon/Forhold Aktuelt? Kommentar 

Ulykkesrisiko i forhold til trafikk – buss, bil, tungtransport, syklister og fotgjengere   

Kan tiltaket medføre risiko for (kommenter hendelse/situasjon): 

47. Trafikkulykker (ulike trafikantgrupper og 

ulykkestyper; utforkjøringsulykker, 

møte-ulykker osv.), inkl. ulykker ved 

transport av farlig gods 

Nei Temaene er ikke evaluert. 

48. Trafikkfare for myke trafikanter (i forhold 

til bil, buss) 

Nei 

49. Spesielle forhold knyttet til tunge 

kjøretøy 

Nei 

50. Spesielle forhold knyttet til transpost av 

farlig gods 

Nei 

51. Risiko for brann, i tilknytning til ulykker 

med transportmidler 

Nei 

Spesielle særtrekk i forhold til tilgjengelighet/sårbarhet/fleksibilitet 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 

52. Robusthet/Beredskap Nei Temaene er ikke evaluert. 

53. Utrykning brannvesen og ambulanse – i 

anleggsfasen og i driftsfasen 

Nei 

54. Helikopterlanding Nei 

55. Sårbarhet ved trafikkø Nei 

56. Evakuering/rømming  Nei 

57. Sårbarhet ved spesielle værforhold Nei 

58. Sårbarhet i forbindelse med tilsiktede 

handlinger/kriminalitet 

Nei 

Spesielle utfordringer/risiko i forhold til fremtidig utbygging/fleksibilitet 

Kan tiltaket medføre uønskede hendelser som følge av (kommenter hendelse/situasjon): 

59. Fleksibilitet i forhold til fremtidige 

systemendringer (mer trafikk, flere 

kjørefelt) 

Ja  

60. Nye vegsystemer/tilkoblinger Nei Temaet er ikke evaluert. 
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I tabell 4-2 vil kolonnen «Risiko» få ulike farger avhengig av sammenhengen mellom 

konsekvens og frekvens (sannsynlighet for konsekvensen).  

Tabell 4-2. Risikomatrise. 

Konsekvens Frekvens Risiko 

Minimal (1) Lite sannsynlig (1) Lite sannsynlig Minimal 

Moderat (2) Lite sannsynlig (1) Lite sannsynlig Moderat 

Alvorlig (3) Lite sannsynlig (1) Lite sannsynlig Alvorlig 

Svært alvorlig (4) Lite sannsynlig (1) Lite sannsynlig Svært alvorlig 

      

Minimal (1) Mindre sannsynlig (2) Mindre sannsynlig Minimal 

Moderat (2) Mindre sannsynlig (2) Mindre sannsynlig Moderat 

Alvorlig (3) Mindre sannsynlig (2) Mindre sannsynlig Alvorlig 

Svært alvorlig (4) Mindre sannsynlig (2) Mindre sannsynlig Svært alvorlig 

      

Minimal (1) Sannsynlig (3) Sannsynlig Minimal 

Moderat (2) Sannsynlig (3) Sannsynlig Moderat 

Alvorlig (3) Sannsynlig (3) Sannsynlig Alvorlig 

Svært alvorlig (4) Sannsynlig (3) Sannsynlig Svært alvorlig 

      

Minimal (1) Svært sannsynlig (4) Svært sannsynlig Minimal 

Moderat (2) Svært sannsynlig (4) Svært sannsynlig Moderat 

Alvorlig (3) Svært sannsynlig (4) Svært sannsynlig Alvorlig 

Svært alvorlig (4) Svært sannsynlig (4) Svært sannsynlig Svært alvorlig 

  

Uønskede hendelser som krever tiltak illustreres av fargekodene. Fargene angir ikke 

absolutte akseptkriterier: 

- Hendelser i rød sone har uakseptabel risiko og skal elimineres ved hjelp av 

risikoreduserende tiltak.  

- Hendelser i oransje sone skal vurderes etter ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably 

Practicable). ALARP-prinsippet innebærer «omvendt bevisbyrde»: identifiserte tiltak 

skal implementeres, dersom det ikke er et urimelig misforhold mellom 

kostnader/ulemper og nytte.  

- For hendelser i gul sone bør det vurderes risikoreduserende tiltak.  

- Hendelse i grønn sone har akseptabel risiko. Grønn sone bør observeres for å unngå 

å bli gul sone dersom prosjektet endres.
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5 Vurdering av risiko med forslag til tiltak og oppfølging 

Vurdering av risiko med forslag til tiltak og oppfølging er vist i tabell 5-1. Tabellen viser ulike hendelser/forhold, risikovurdering og forslag til 

tiltak for reguleringsplan, byggeplan, anleggsfase og drift- og vedlikeholdsfase. 

 

Tabell 5-1. Vurdering av risiko med forslag til tiltak og oppfølging. 

ID Hendelse/ 

forhold       

Gjelder 

vegkorridor 

Sannsynlighet 

og konsekvens 

Liv /Helse 

(L) 

Miljø (M) 

Samfunn (S) 

Forslag til tiltak 

reguleringsplan 

Forslag til  

tiltak  

byggeplan 

 

Forslag til  

tiltak 

anleggsfase 

Forslag til 

tiltak 

drift- og 

vedlikeholds-

fase 

1. Masseras/-skred 1A, 1B, 1C Moderat/ 

mindre 

sannsynlig 

L/S Det er jordforekomster lenger 

opp i Simoa med risiko for 

utglidninger. Utglidning kan dra 

med seg masser nedover elven.  

 

Vurderes videre i neste planfase.  

   

3. Geoteknisk ustabil 

grunn/Fare for 

utglidning 

1A Alvorlig/ 

sannsynlig 

L/S Vegkorridoren går igjennom et 

område med høyeste faregrad. 

Tiltak kan gi store konsekvenser 

selv ved små inngrep. Det er fra 

tidligere vegarbeid gjennomført 

geotekniske undersøkelser 

I neste planfase må 

fjelloverdekning undersøkes ved 

lang tunnel. 
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Det er en sandmorene på 

sørsiden av Drammenselva, kan 

løses med fundamentering. 

1B Moderat / 

Mindre 

sannsynlig 

L/S Det er en sandmorene på 

sørsiden av Drammenselva, kan 

løses med fundamentering. 

   

1C Alvorlig / 

Sannsynlig 

L/S Vegkorridoren går igjennom et 

område med middels faregrad. 

Tiltak kan gi store konsekvenser 

selv ved små inngrep. Det er fra 

tidligere vegarbeid gjennomført 

geotekniske undersøkelser. 

Det er en sandmorene på 

sørsiden av Drammenselva, kan 

løses med fundamentering. 

   

2 Alvorlig / 

Sannsynlig 

L/S Vegkorridoren går gjennom 

områder med middels og lav 

faregrad. 

Det har gått ras i området 

tidligere og terrenget er 

utfordrende. Tiltaket gjør at 

faregraden blir endret. 

Vegkorridoren frarådes. 

   

3 Alvorlig / Lite 

sannsynlig 

L/S Vegkorridoren går i nord 

gjennom et område med lav 

faregrad.  

Det vil i neste planfase være 

viktig å foreta geotekniske 
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undersøkelser for å avgrense 

kvikkleireområde. 

17. Nærhet til 

risikoobjekt: Annen 

infrastruktur (f.eks. 

tunneler), industri, 

næringsliv, jernveg, 

høyspentanlegg, 

vannledning, kabler, 

gassledninger, 

anlegg med brann- 

eller eksplosjonsfare 

etc. 

1A Alvorlig / Lite 

sannsynlig 

L/S Konfliktpunkt ved Embretsfoss. I 

punktet møtes veg, jernbane, og 

demning. 

I neste planfase må det gjøres 

detaljert vurdering på hvordan 

omkjøring løses. 

 

Vegkorridoren følger strømtrasé. 

   

1B 

1C 

Alvorlig / Lite 

sannsynlig 

L/S Konfliktpunkt ved Embretsfoss. I 

punktet møtes veg, jernbane, og 

demning. 

I neste planfase må det gjøres 

detaljert vurdering på hvordan 

omkjøring løses. 

   

20. Omkjøringsmulighet 3 Sannsynlig/ 

minimal 

S Omkjøring via Åmot og rv. 350. 

Eventuelt kan det være mulig at 

vegen er åpen under 

anleggsperioden.  

I neste planfase må det gjøres 

detaljert vurdering på hvordan 

omkjøring løses. 

   



 

 

20 

 

6 Samlet vurdering av ROS-analysen 

Samlet vurdering av vegkorridorene er presentert i tabell 6-3. Risikomatrisen viser hvordan 

analysegruppen anslo risiko for de ulike hendelsene.  

Tabell 6-1. Sammenfatning av de fem vegkorridorene. 

 Korridor Hendelse/forhold 

Masseras/-skred Geoteknisk ustabil 

grunn/ Fare for 

utglidning 

Nærhet til 

risikoobjekt 

Omkjøringsmulighet 

1A 

   

 

1B     

1C      

2      

3      

Vegkorridor 1A, 1C og 2 har et høyt risikobilde på geoteknisk ustabil grunn/fare for 

utglidning. ROS-analysen viser at vegkorridor 2 frarådes. Korridoren ligger i et område med 

kvikkleire som har faregrad middels og lav. Det har tidligere gått ras i området og terrenget 

er utfordrende. Tiltaket kan medføre at faregraden blir høyere. 

7 Konklusjon 

ROS-analysen har avdekket en hendelse i rød sone og ingen i oransje sone. I tabell 7-1 er 

det listet opp innspill til videre planlegging. Kommuneplanfasen er på et overordnet nivå, og 

det er begrenset hva som er naturlig å vedta av detaljerte løsninger. Oversikten kan fungere 

som en «sjekkliste» for seinere planfaser. 

Tabell 7-1. Konklusjon og innspill til videre planlegging. 

 Hendelse Innspill til plan 

3. Geoteknisk ustabil 

grunn/Fare for 

utglidning 

 

1A, 1C 

Grundige kartlegginger av geotekniske forhold i forbindelse 

 med reguleringsplan/byggeplan. Kartleggingen vil gi 

grunnlag for å gjennomføre nødvendige risikoreduserende 

tiltak. 

Spesielle forberedelser i forbindelse med kommunedelplan 

anses ikke nødvendig. 

 

ROS-analysen fraråder vegkorridor 2. Korridoren ligger i område med kvikkleire som har 

faregrad middels og lav. Det har tidligere gått ras i området og terrenget er utfordrende. 

Tiltaket kan medføre at faregraden blir høyere. 
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8 Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 Kvikkleire faregrad (NVE) 
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8.2 Vedlegg 2 Vegkorridorer på kvikkleirekart 
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