Ny fylkesvei 287
mellom Åmot
og Haugfoss
Statens vegvesen har utarbeidet forslag
til kommunedelplan for ny fylkesvei 287
mellom Åmot og Haugfoss
i Modum kommune.
Nå er prosjektet overtatt
av Viken fylkeskommune, som i løpet
av høsten legger planen ut på høring.

Litt om traseene som er utredet (se kartet)
1A (blå linje):
Lang tunnel. Starter med nytt kryss på riksvei (rv.) 350
og går på høy bru over jernbanen og Drammenselva nord
for Embretsfoss. Vi planlegger 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.

1C (grønn linje):
Starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over
jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss.
Korridoren følger skogen og til et 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.

1A (blå linje):
Kort tunnel. Starter med nytt kryss på rv. 350 og går på høy
bru over jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss.
Korridoren går videre over dyrket jord og til et 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.

3 (rød linje):
Starter med nytt kryss med rv. 350 (avhengig av at ny rv. 350
blir lagt på vestsiden av Drammenselva). Veien følger
eksisterende fv. 2842 til Bakke og videre over dyrket jord
til Nykirke. Veien legger seg øst for Nykirke og legger seg i
skogen øst for Rypåsen. Videre går veien gjennom skogen før
den kobler seg til dagens fv. 287 etter Kjøreplass bru.
Statens vegvesen fraråder dette trasévalget.

1B (brun linje):
Starter ved nytt kryss på rv. 350 og går på høy bru over
jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss.
Korridoren går videre over dyrket jord og til et kryss med
kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd
området før den kobler seg til dagens fv. 287
ved Kjøreplass bru.

Høring og innspill
I løpet av høsten legger Viken fylkeskommune forslag til
kommunedelplan for ny fylkesvei 287 mellom Åmot
og Haugfoss ut på høring. Høringsperioden er per nå ikke helt
avklart, men vil bli annonsert i media og på nettsiden til
prosjektet på viken.no. I høringsperioden vil vi gjerne
få innspill fra deg.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med: Erling Fergestad, prosjektleder i Viken fylkeskommune,
mobil 958 84 055, e-post: erlingfe@viken.no • Du kan også lese om prosjektet på https://viken.no/fv287amothaugfoss

