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Statens vegvesen har i samråd med Jevnaker kommune, Ringerike kommune og andre 

fagmyndigheter satt i gang arbeidet med en kommunedelplan for strekningen Eggemoen –

Kleggerud samt adkomst til Jevnaker. Dette planarbeidet er et ledd i planarbeidet for ny rv. 

35 på strekningen Eggemoen-Olum. 

Strekningen vil bli en del av den nye E16 som skal gå fra Bergen til Gävle i Sverige. 

Omklassifiseringen av vegen vil kunne øke betydningen av vegen, men for strekningen 

Eggemoen-Olum vil ikke omklassifiseringen ha betydning for den planlagte vegstandarden. 

Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikk-

sikkerhet, tidvis problemer med trafikkavviklingen og miljøproblemer for nærliggende 

bebyggelse.  

Etter plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging.  

Foreliggende delrapport dokumenterer risikoforhold som ble gjennomgått ved møte 22. mars 

2012 i tillegg til øvrige tema som er avdekket ved kildesøk.  

Statens vegvesen Prosjekt Vestoppland er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet er 

Siri Solem Walseth.  

Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS.  

Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært Wenche Aalberg. Magnus Berget Sveum har 

utarbeidet denne rapporten.  

 

Oslo, april 2012 
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Konsekvenser for mennesker 

I anleggsfasen er det hovedsakelig vurdert mulige forskjeller mellom alternativene for 

nærmiljøet. Det er påpekt at det bør rettes sterkt fokus på sikkerheten ved fundamentering og 

bygging av bru over Randselva. Sannsynligheten er stor for ras ved inngrep i skråningen på 

vestsiden. For øvrig er det ikke gått detaljert inn på forhold som er entreprenørens 

ansvarsområde og som må behandles i senere planfase.  

Uhell med anleggstrafikk på offentlig vegnett har relativt lav sannsynlighet og risiko for alle 

alternativ. 

Ny tofelts motorveg med midtdeler og forbikjøringsfelt gir langt lavere risiko for alvorlige 

ulykker enn på dagens rv. 35. Likevel kan det ved uheldige omstendigheter oppstå ulykker med 

høy risiko. Det er planlagt viltgjerde nord for fv. 241.  

Avlastet rv. 35 vil få betydelig mindre trafikk, men er ikke en del av analysen. Fv. 241 mellom 

Kleggerud og Jevnaker vil få mindre trafikk nord for krysset ved Frankrike/Kleggerud og 

tilnærmet lik trafikkmengde sør for krysset. Opprustingstiltak og parallell gang- og sykkelveg 

på deler av strekningen bidrar til at risikonivået senkes.  

Miljø og sårbarhet 

Etablering av bru over Randselva kan også gi uønskede konsekvenser for miljøet, i form av 

erosjon og dermed økt partikkelmengde i Randselva. Aktuelle tiltak kan være rask 

vegetasjonsetablering og plastring av skråningen ned mot elveløpet. En flom i Randselva vil 

ikke skade konstruksjoner i driftsperioden, men må hensyntas i anleggsperioden. 

Som følge av forventede klimaendringer og muligheter for ekstremnedbør bør det vurderes å ta 

hensyn til vannmengder tilsvarende 200-årsflom + én meter for dimensjonering av bruer, 

kulverter og stikkrenner. 

Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det at det etableres en 

tiltaksplan for å unngå spredning av giftige stoffer. Dersom alunskifer eksponeres i 

fjellskjæringer bør det vurderes ekstra sikring mot utrasning, særlig i forbindelse med fare for 

fremtidig forvitring og svelling. 

Det er registrert en rekke kulturminner, både langs fv. 241 og langs aktuelle alternativ for ny rv. 

35. Det er relativt stor sannsynlighet for at fornminner påtreffes i anleggsfasen.  

Det må avklares tidlig om anleggsarbeidet krever stans i togtrafikken. I forhold til flytrafikken 

ved Eggemoen vil brukonstruksjon merkes iht. gjeldende regler. Brua ligger ikke i 

innflygningstraseen. 

Forebyggende/avbøtende tiltak 

En rekke tiltak er foreslått for å redusere risiko. De fleste årsaksreduserende og 

konsekvensreduserende tiltakene er knyttet til potensielt farlige situasjoner som kan oppstå ved 

anleggsarbeid ved Randselva og de konkrete grunnforholdene her. 

Seks ulike typer trafikkulykker har havnet i gul sone, hvorav én er knyttet til anleggsfasen. I 

utgangspunktet skal vegprosjekteringen resultere i et tilstrekkelig lavt risikonivå når håndbøker 

følges, men det er viktig å etterprøve de lokale tilpasningene. Det er bl.a. foreslått å vurdere 

forlengelse av planlagt gang- og sykkelveg samt ekstra informasjon til beboere i forbindelse 

med anleggsfasen. 

 

0 Sammendrag 
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1.1 ROS-analyse 

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser, hendelser som kan 

representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, 

vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller 

kombinasjoner av slike forhold. 

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres, dvs. det skal 

anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på 

kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon.  

Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som 

en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og 

klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike 

hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene av 

sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 

1.2 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny rv. 35 på strekningen Eggemoen-Olum. Vegen fungerer i dag 

både som lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og Buskerud med 

forbindelser videre til både Sørlandet og Hallingdal. Vegruta har varierende standard og det er 

strekninger med stort behov for forbedringstiltak.  

Hele strekningen er ca 12 km lang, hvor av strekningen Eggemoen-Kleggerud utgjør ca 3,4 km. 

Prosjektet går gjennom to kommuner (Jevnaker og Ringerike kommuner) og to fylker (Oppland 

og Buskerud). Strekningen i Ringerike kommune er ca. 2,4 km og 1 km i Jevnaker. Prosjektet 

omfatter også atkomst til Jevnaker fra Kleggerud, ca 1,5 km. I mars 2011 ble det vedtatt 

kommunedelplan for strekningen Kleggerud-Olum.  

I perioden 2003 – 2010 har det skjedd 29 personskadeulykker, hvorav en dødsulykke og tre med 

alvorlig skade, på rv. 35 mellom Eggemoen og Toso (kryss med fv. 241). Det har vært tre 

fotgjengerulykker og tre motorsykkelulykker. De fleste av ulykkene har vært kryssulykker og 

utforkjøringer. 

På fv. 241 mellom Åsbygda og Toso har det i samme periode vært seks personskadeulykker, 

alle med lettere skader. Fem ulykkene har vært utforkjøringer og har de fleste har skjedd i eller 

ved Åsbygda. 

1.3 Videre saksgang 

Videre saksgang for ny rv. 35 er:  

 Det utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning etter de krav som er stilt i 

planprogrammet. Statens vegvesen har utarbeidet en egen håndbok som beskriver 

metodikk som skal benyttes med konsekvensanalyser (Statens vegvesen 

Vegdirektoratet, 2006). Kommunedelplanen består av et plankart med bestemmelser og 

en planbeskrivelse. Konsekvensutredninger inngår i planbeskrivelsen. ROS-analysen er 

en del av grunnlagsmaterialet til kommunedelplanen.  

 Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring, og Jevnaker og 

Ringerike kommuner som ansvarlige myndigheter vedtar planen. Planen skal innholde 

1 Innledning 
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fastsetting av vegtrasé og avklaring av vegstandard. Godkjent kommunedelplan er en 

forutsetning for behandling i NTP.  

 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er å utarbeide reguleringsplan for ny rv. 35. 

Der avklares detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplanen 

skal gi rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv for anlegg og drift av vegen. 

Planen vedtas av Jevnaker og Ringerike kommuner.  

 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse av byggeplan. Det omfatter 

detaljprosjektering av ny veg, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å 

presentere et fullstendig konkurransegrunnlag.  
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2.1 Ny rv. 35 

Ny rv. 35 planlegges som stamveg i spredt bebyggelse med standardklasse S5. Rv. 35 skal være 

avkjørselsfri. Fartsgrense er 90 km/t. Det etableres to planskilte kryss, ett med dagens rv. 35 på 

Eggemoen og ett i nordøst ved Kleggerud. Eksisterende rv. 35 gjennom Jevnaker sentrum vil 

fungere som et parallellvegsystem og vil kunne benyttes av saktegående kjøretøy, for omkjøring 

i forbindelse med ulykker og andre hendelser på hovedvegen. 

Det skal anlegges tre forbikjøringsfelt i hver retning for hver 10 km. Hvert forbikjøringsfelt bør 

være minimum 1 km langt. På en 10 km lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en 3 felts veg. 

I lange og store stigninger skal det etableres egne forbikjøringsfelt når hastighetsforskjellen 

mellom personbiler og store biler overstiger 15 % (15 km/t). 

Dimensjonerende trafikkmengder er i størrelsesorden 8000-12000 ÅDT. Det stilles krav til 

utforming og helning på arealet i sikkerhetssonen. Oppnås ikke dette skal det settes opp 

rekkverk. 

Bredden på midtdeler er foreslått med 2 meter. Eventuelle avvik fra vegnormalene skal 

godkjennes av Vegdirektoratet.For hver ca. 1,5 km bør midtdeler kunne krysses av 

vedlikeholdsmaskiner og brukes ved midlertidige trafikkomlegginger. 

Det skal også gjøres trafikksikkerhetstiltak på avlastet veg. ROS-analysen tar imidlertid kun for 

seg ny veg i tillegg til utbedret fv. 241. 

2.1.1 Utredningsalternativer  

Ved tidspunktet for utarbeidelse av ROS-analysen foreligger tre traséalternativer som er vist i 

figuren under. Alternativ 1 ligger noe lenger ned mot Randselva på østsiden enn alternativ 2, 

mens alternativ 3 har en stivere kurvatur og annen kryssløsning ved Kleggerud. For nærmere 

beskrivelse av traseene vises det til planbeskrivelsen. 

2 Tiltaket 
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Figur 2-1: Alternativ 1 

 

 
Figur 2-2: Alternativ 2 
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Figur 2-3: Alternativ 3 

2.2 Fv 241 

Mellom krysset ved Kleggerud og Hadeland glassverk skal fv. 241 utbedres og det anlegges 

parallell gang- og sykkelveg. 

2.3 Atkomstveger/landbruksveger 

I de tilfeller det blir behov for å utbedre/bygge atkomst- og landbruksveger planlegges disse 

med en bredde på minimum 4 meter.  

 

2.4 Rasteplass 

Det er forslag om å etablere 2 rasteplasser (en i hver kjøreretning) på rv. 35, strekningen fra 

Eggemoen til Olum. I henhold til formingsveilederen er det forslag om å lokalisere en av dem 

på Eggemoenplatået i nordgående retning. Nytt kryss ved rv. 35 på Eggemoen tar høyde for en 

mulig av- og påkjøring til rasteplass i dette området. 
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3.1 Planprogram 

Planprogrammet sier følgende om Risiko og sårbarhet: 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, ferdigtilstand 

og drift av det ferdige anlegget, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale 

risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). 

3.2 Avgrensning av tema 

I forbindelse med anleggsfasen er det sett på enkelte hendelser som kan oppstå pga. prosjektets 

egenart, men ikke gått inn på hendelser eller forhold som kan oppstå uavhengig av prosjektets 

utforming. Med dette menes forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som skyldes avvik 

fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet.  

Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, 

materielle verdier og miljø. Eventuelle negative konsekvenser av vegsalting hører til i 

konsekvensutredningen, og er normalt ikke tema i en ROS-analyse. Hovedfokus her er 

eventuelle konsekvenser av ulykker samt samfunnssikkerhet og forebygging 

Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2010) og gjennomgang av 

prosjektet på ROS-seminar hos Statens vegvesen i mars 2012. 

3.2.1 Sårbarhet  

Analysen tilhører et overordnet nivå. Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og 

influensområdet omtalt i konsekvensutredningen. ROS-analysen ser likevel på enkelte hendelser 

som for eksempel kan skade kulturminner eller naturverdier.  

3.3 ROS-metodikk 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for 

kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 2010). Her er risiko definert som den fare som 

uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige 

funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av 

uønskede hendelser.  

ROS-analyser utføres på ulik måte avhengig av plannivå. Siden dette er kommunedelplannivå, 

har ROS-analysen som utføres her lavere detaljeringsnivå enn en ROS-analyse på 

detaljplannivå. Ved utarbeidelsestidspunktet for denne ROS-analysen er det ikke tatt stilling til 

hvilket alternativ som skal velges. På bakgrunn av plannivået er det vurdert at risiko i forhold til 

sårbare objekter, flomproblematikk med flere (som inkluderer økonomiske verdier og 

samfunnsviktige funksjoner) drøftes, mens konkrete hendelser med risiko for mennesker (som 

for eksempel trafikkulykker) plasseres i matrise.  

Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271 

Risikovurderinger i vegtrafikken. Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, 

mens det benyttes fire konsekvensklasser (tabell 1 og tabell 2). Risikomatrisen inneholder i 

tillegg tre fargekoder som viser hvor alvorlig de ulike hendelsene er vurdert til å være. Grønn 

farge angir at tiltak ikke er nødvendig, gult angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det 

må gjennomføres tiltak mot hendelser som havner i denne kategorien. For flere aktuelle 

3 Metode 
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hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller 

innenfor. 

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 

en hendelse representerer.  

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. 

Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter 

forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for miljø.  

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som 

havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og høy 

sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite 

sannsynlige.  

Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for henholdsvis 

mennesker og miljø, og viser hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens 

inndelt etter skadeomfang. 

 

Tabell 1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

Menneske:  
Lettere skadd 

(1) 

Menneske:  
Hardt skadd  

(2) 

Menneske:  
drept 

(3) 

Menneske:  
Flere drept  

(4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år 

(3) 

    

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år (1) 
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Tabell 2: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø 

Konsekvens 

 

 

Sannsynlighet 

Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år (1) 

Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år (2) 

Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år (3) 

Svært alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år (4) 

Skjer hvert år 

(6) 

    

Skjer hvert 1.–5. år 

(5) 

    

Skjer hvert 5.–10. år 

(4) 

    

Skjer hvert 10.–20. år 

(3) 

    

Skjer hvert 20.–60. år 

(2) 

    

Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år (1) 

    

 
Mottiltak må iverksettes 

Mottiltak bør vurderes  

Utenfor risikoområdet 

 

Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og 

sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller 

skadebegrensende.  

Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva 

som er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk 

kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å 

tallfeste risiko for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike 

gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk grunnlag 

for ulike vegstandarder. For de fleste hendelser er derfor vurderingene skjønnsmessig, men 

skjønner utøvet av kvalifiert fagpersonell. Siden risikomatrisen på oversiktsnivå således er 

beheftet med betydelig usikkerhet, har man i vurderingene lagt en konservativ ”føre var 

holdning” til grunn for vurderingene. 

Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes så. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rød 

rute, må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for 

ev. å dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene.  

En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) 

og konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over. 

3.4 Influensområde 

Analysen tar for seg de tre aktuelle traséalternativene mellom Eggemoen og Kleggerud som var 

aktuelle på analysetidspunktet. Det vurderes både hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltaket og 

hvordan tiltaket påvirker omgivelsene, som for eksempel trafikk på lokalveger.  

I tillegg omfattes opprustning av fv. 241 fra kryss ved Kleggerud og fram til Hadeland 

glassverk. 
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3.5 Datagrunnlag 

Analysen tar utgangspunkt i foreliggende planbeskrivelse hvor konsekvensutredning og 

temarapporter er gjennomgått. Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med 

risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet. 

Risikoforholdene er gjennomgått på arbeidsmøte mellom Statens vegvesen og Multiconsult 22. 

mars 2012. 
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I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROS-

analysen. Sjekklisten under er hentet fra DSBs rapport GIS i samfunnssikkerhet og 

arealplanlegging (DSB, 2010) og er benyttet som et hjelpemiddel til å finne fram til mulige 

risikoforhold. Tema som er kommentert med gul bakgrunn er nærmere analysert eller 

kommentert i rapporten. 

 

 

NATURRISIKO  

 

Problemstillinger:  

 

Kommentar/svar 

 

Skred/Ras/ustabil grunn  

(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)  

Flom i vassdrag 

Stormflo 

Vind-/ekstremnedbør 

 

 

Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare 
at arealer ikke bør bebygges?  

 

Hendelser: Masseutglidning 
ved fjerning av vegetasjon i 
skråning mot Randselva. 

Alternativene er planlagt på 
løsmasseavsetninger, fjell i 
dagen i nordøst. Alunskifer i 
store deler av planområdet. 
Eventuelt uttak må lagres 
forsvarlig. 

Det er ikke registrert ras i 
planområdet. Flom i 
Randselva kan gi mindre 
utgraving. 

 

Bør det stilles krav om spesielle tiltak 
ved bygging, f.eks. sikring av kjellere 
mot oversvømming?  

 

Ikke relevant 

 

Planlegges ny utbygging i områder der 
veinettet er utsatt for ras eller flom, slik 
at bebyggelsen står i fare for å bli isolert 
i perioder?  

 

Nei. Det er ikke registrert 
skredhendelser i 
planområdet.  

Flom vurderes. 

 

Vil ras utgjøre fare for planlagte 
kraftlinjer, hovedvannledninger eller 
annen ny infrastruktur. 

 

Nei 

 

Skog-/lyngbrann  

 

Er det fare for omliggende bebyggelse?  

 

Langt unna større 
sammenhengende 
bebyggelse 

 

Radon  

 

Planlegges utbygging i områder der det 
har vært registrert høye verdier av radon 
i grunn/bygninger?  

 

Ikke relevant 

 

VIRKSOMHETSRISIKO  

  

 

Virksomheter med fare for 
brann eller eksplosjon  

 

Ved planer om utbygging i nærheten av 
slike anlegg må risiko vurderes:  

Er nyutbygging i området forsvarlig?  

 

Ikke relevant 

4 Risikoforhold 
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Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende anleggs 
mulighet for videreutvikling?  

 

Ikke relevant.  

 

Ved etablering av ny virksomhet som 
utgjør brannrisiko:  

er det bebyggelse i nærheten med 
spesielt stor fare for brannspredning 
(f.eks. tett trehusbebyggelse)? 

 

Ingen tunnel planlegges 

 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen 
akutt forurensing  

 

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?  

 

Ulykke kan gi utslipp. 
Brannvesenet må ha rutiner 
for håndtering av 
forurensning 

 

Vil nyutbygging i nærheten legge 
begrensninger på eksisterende 
virksomhet? 

 

Utbygging av industri eller 
lignende gir ikke 
begrensninger for 
vegtrafikkken 

 

Transport av farlig gods  

 

Vurdering av risiko i forhold til utbygging 
nær vei, spesielt hvis det foreligger 
tilleggsrisiko som skredfare eller høy 
hyppighet av trafikkulykker.  

Spesiell vurdering i forhold til sårbare 
objekter som drikkevannforsyning eller 
helseinstitusjoner.  

 

En ulykke med farlig gods 
kan gi utslipp i Randselva 

 

Avfallsområder/deponier/  

Forurenset grunn  

 

Kan grunnen/sjøsedimenter være 
forurenset fra tidligere bruk  

(eks. ved planlagt endret bruk av 
tidligere industritomter)?  

 

Ikke registrert forurenset 
grunn utover alunskifer 

 

Dambruddsberegninger  

 

Hvis det bygges ut i et område som 
ligger innenfor en dambruddssone, må 
NVE vurdere om dammen må 
forsterkes.  

 

Brukonstruksjon endrer ikke 
NVEs klassifisering av dam. 
Annen bebyggelse 
nedstrøms er mer sårbar. 
Dambrudd utredes derfor 
ikke. 

 

Elektromagnetiske felt  

 

Risiko bør vurderes dersom det 
planlegges lokalisering av bygg der 
mennesker oppholder seg over lengre 
tid nær slike felt  

 

Ikke relevant 

 

Trafikkfare  

 

Er trafikksikkerhet vurdert? 

 

Vurderes. Vurderes også ved 
gjennomgang av 
reguleringsplan 

 

Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikk-
belastning på veistrekninger som fra før 
har mange trafikkulykker? 

 

Utbyggingen gir mindre 
trafikkbelastning på fv. 241 
nord for Kleggerud, tilnærmet 
lik trafikkbelastning sør for 
krysset. Strekningen er fra før 
ikke spesielt ulykkesutsatt 

 

Eller på strekninger med usikrede 

 

Nei 
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jernbanekryssinger? 

 

Skipsfart  

 

Vil farleder, strømforhold, 

vindeksponering m.m. kunne få 

innvirkning i forhold til planer om 

sjønær utbygging. Utslipp fra farlig 

last, oljesøl, kollisjon mellom skip og 

bygninger eller infrastruktur 
 

 

Ikke relevant 

 

Spesiell fare for terror eller 
kriminalitet 

 

Plassering av spesielt utsatt virksomhet i 
forhold til vanlig bebyggelse og spesielt 
sårbare objekter, for eksempel 
barhehager 

 

Tilsvarende bruer eller 
vegstrekninger er ikke ansett 
som spesielle terrormål. 

 

Utrykningstid brannvesen 

 

Nye utbyggingsområder og lokalisering 
av institusjoner vurderes i forhold til krav 
om utrykningstid 

Jevnaker brannstasjon ligger 
i Kirkegata 6 og det er også 
ambulansestasjon på 
Jevnaker.  

Utrykningstid ambulanse 

 

Vanntrykkssoner/slukkevanns- 

kapasitet 

 

Slukkevannskapasitet må vurderes ved 
planer om ny utbygging 

 

Bilbrann må forutsettes 
slukket ved hjelp av tankbil 

 

SÅRBARE OBJEKTER 

 

Vil planforslaget kunne gi økt risiko 
for: 

 

 

Natur 

 

Naturvernområder, andre viktige 
naturområder, rekreasjons- og 
friluftsområder 

 

Omtalt i KU. Elgtrekk krysser 
traseen. Elvemusling sårbar 
for nedslamming. Viktig 
fiskeelv, stor vannføring, lite 
sårbar. Spredning av 
uønskede arter omtales i 
KU/YM-plan 

 

Helse- og 
omsorgsinstitusjoner 

 

Sykehus, sykehjem, 
aldershjem/eldreboliger, skoler, 
barnehage 

 

Ikke relevant 

 

Kulturminner 

 

Objekter med stor kulturhistorisk verdi 

Omtales i KU. Funnet 
kokegroper og kullgroper i 
tillegg til løsfunn. 
Pilgrimsleden krysser 
planområdet. Gravfelt ved 
anleggsområde. Ved funn 
under anleggsarbeid gjelder 
kulturminnelovens 
bestemmelser. 

 

Viktige offentlige bygninger 

 

Administrasjonsbygg, bygg for viktige 
tekniske funksjoner 

 

Ikke relevant 

 

Trafikk-knutepunkt 

 

Jernbanestasjon, bussterminal, havn, 
flyplass 

 

 

El-forsyning 

 

Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, 
dammer m.m. 

To ulike høyspentledninger 
går gjennom planområdet 

 

Tunneler, broer 

 

Finnes alternative veiforbindelser? 

Alternativer finnes. 
Eggemoen flyplass ligger like 
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utenfor planområdet, men en 
ev. skråstagbru ligger ikke i 
innflygningstraséen. 
Konsekvens av stopp på 
jernbanelinjen synliggjøres 

 

Hovednett gass 

 

Finnes alternative energikilder 

Ikke relevant 

 

Drikkevannsforsyning 

 

Vannverk, drikkevannskilder, inntak, 
grunnvannsforekomster m.m. 

Jevnaker har 
drikkevannsforsyning fra 
Randsfjorden. I tillegg finnes 
private fjellbrønner ved 
Kleggerud 

 

Avløp 

 

Rørnettverk, pumpestasjoner, 
renseanlegg m.m. 

Ikke relevant 

 

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, 
radio/TV-sender 

Ikke relevant 

 

Følgende tema fra sjekklisten er funnet aktuelle for videre analyse: 

1. Grunnforhold og flom. 

2. Forurensning inkl. alunskifer  

3. Ulykker og trafikkrisiko 

4. Sårbare objekter: kulturminner, jernbane- og flytrafikk 

 

Hovedvekt er lagt på driftsfasen, noe som har sammenheng med at analysen er på 

kommunedelplannivå. På et slik overordnet nivå er det vanskeligere å skille alternativene fra 

hverandre når det gjelder ulike hendelser som kan oppstå i anleggsfasen.  
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4.1 Grunnforhold og flom 

4.1.1 Geologi 

Innledende geoteknisk analyse viser at det er store dybder til fjell både vest og øst for 

Randselva, men at det er delvis fjell i dagen i de høyereliggende områdene i øst. Løsmassene i 

området består hovedsakelig av elveavsetning eller vindavsetning 

Fundamentering og bygging av veg vurderes som uproblematisk i dette området.  

4.1.2 Ras 

Rasfare er ikke spesielt kartlagt av geolog i forbindelse med planarbeidet. NVEs database 

Skrednett.no viser ingen fareområder mht. steinsprang eller andre former for skred innenfor 

planområdet.  

Ved arbeid ut mot skrenten på vestsiden av Randselva kan det oppstå rasfare, som er nærmere 

vurdert under. I forbindelse med fundamentering av bru over Randselva på furumoen på 

vestsiden må det påregnes noe erosjon i anleggsfasen. Dersom Randselva blir berørt må arbeidet 

utføres etter en plan som forelegges og godkjennes av NVE. Aktuelle tiltak mot økt 

partikkelmengde i elva kan være plastring av skråningen eller mur ned mot elveløpet.  

Da alle vegalternativ ligger høyt over Randselva vil ikke flomsituasjonen her ha innvirkning på 

traséalternativene. Kryssende mindre bekker kan imidlertid også flomme over. 

4.1.3 Flom/ekstremnedbør 

Dagens situasjon 

Vårflommer i mai og juni er i dag dominerende, men store flommer forekommer også senere på 

sommeren og på høsten. Randsfjorden har vært regulert siden 1912, og økt på 1950-tallet. 

Registreringene av flomvannstand kan tyde på at de senere reguleringene som Dokka-

utbyggingen har bidratt til begrense flommene, men dette kan også skyldes tilfeldig opphopning 

av år med små flommer (NVE, 2002).  

Planforslaget 

Alle alternativer krysser Randselva i bru. Bruløsning og plassering av fundamentering er på 

dette stadiet ikke valgt.  

På kommunedelplannivå er ikke endelig plassering av vegtrasé og tilhørende anlegg som bruer 

og kulverter bestemt. Det må forutsettes at videre planlegging og prosjektering tar hensyn til 

NVEs retningslinje 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanerError! Reference source not 

found.
/9/

 og krav gitt i teknisk forskriftError! Reference source not found.
/8/

. 

Videre skal tiltak som kan medføre negative konsekvenser for allmenne interesser i vassdrag 

vurderes i henhold til vannressurslovens bestemmelser om konsesjon, jf vannressurslovens (vrl) 

§§ 8 og 18. Generelt kan vrl § 20 benyttes dersom NVE vurderer at saken er tilstrekkelig 

opplyst. Dette kan imidlertid ikke benyttes før på reguleringsplannivå.  

Klimatilpasning 

Ut i fra et føre var-prinsipp bør det ved dimensjonering av kulverter vurderes å ta hensyn til 

vannmengder tilsvarende 200 årsflom + én meter slik det nå innarbeides i planene for E6 i 

Gudbrandsdalen. Dette avklares med NVE før vedtak av reguleringsplan. 

Generelt kan det sies at flomproblematikken skal være håndterbar, og vil ikke ha betydning for 

valg av alternativ. Prosjektering av høyder og dimensjoner hører til neste planfase. 
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Anleggsfasen 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighe
t 

Konsekvens Risiko  Tiltak 

1.1 Ekstremnedbør: 
utvasking og 
utglidning av 
masser 

Vegetasjon 
er fjernet, 
store åpne 
flater 

Skjer hvert 
år (6) 

Finstofftilførsel til 
elva.  

Registrerbar 
miljøskade (1) 

6 Årsaksreduserende: 
Avskjæringsgrøfter, 
beholde vegetasjon, 
geonett.  

Konsekvensred.: Rask 
reetablering av 
vegetasjon 

1.2 Bru-
fundamentering 
gir forurensning, 
finstoff og 
sement ut i elva 

 

Boring av 
betong-
peler, 
anleggsaktiv
itet ved elv 

Skjer hvert 
år (6) 

Fisk, muslinglarver 
og vannlevende 
organismer dør 
Betydelig 
miljøskade (2) 

12 Forutsatt: Gode 
arbeidsrutiner, følge YM-
plan. 

Årsaksreduserende: 

Pilarer lengst mulig unna 
elv, ta hensyn til 
nedbørsmengder og 
flomsituasjon. Buebru gir 
mindre betongarbeid 

Etter 
tiltak: 

Skjer hvert 
5- 10. år 
(4) 

Etter 
tiltak: 8 

1.3 Utgliding av 
masser i 
elveskråningen 

Skråningen 
gjøres 
brattere ved 
anleggs-
virksomhet. 

I utgangs-
punktet 
stabile 
masser som 
står på 
rasvinkel 

Skjer hvert  
5. – 10. år 
(4) 

Maskin kan rase 
ned i skråning, ev. 
ut i elva. Person 
kan bli tatt av ras, 
skader på 
høyspent, 
oppstuving i elva, 
finstofftilførsel til 
elv.  

Menneske: drept 
(4) 

Miljø: Betydelig 
miljøskade. (2) 

12 Forutsatt: 
Marksikringsplan, 
beholde vegetasjon der 
mulig. 

Årsaksreduserende: 
Ikke øke vinkel på 
skråningen. 

Konsekvensred.: 
Ferdselsrestriksjoner i 
skråningen. Sikre 
skråning med gjerde på 
toppen 

Etter 
tiltak: 

Skjer hvert 
20. – 60. 
år (2) 

Etter 
tiltak: 8 

1.4 Flom i 
Randselva 

Mye nedbør, 
snøsmelting 

Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Utvasking rundt 
brufundamenter, 
utglidning av 
masser. 
Registrerbar 
miljøskade (1) 

4 Årsaksreduserende: 
Nedtapping i forkant av 
forventede flomperioder 

Konsekvensred.: 
Erosjonssikring, 
vassdragsmanøvrering 

 

Driftsfasen 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens 
(miljø)  

Risiko Tiltak 

1.11 Ekstrem-
nedbør: 
utvasking  og 
utglidning av 
masser 

Vegetasjon 
er fjernet, 
store åpne 
flater 

Skjer hvert 
år (6) 

Tette grøfter, 
delagt 
beplantning, 
forurensning, 
finstofftilførsel til 
elv.  

Registrerbart, 
restaureringstid < 
1 år (1) 

6 Rask reetablering av 
vegetasjon 

1.12 Flom i 
Randselva 

Mye nedbør, 
snøsmelting 

Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Utvasking rundt 
brufundamenter, 
utglidning av 
masser. 
Registrerbar 
miljøskade (1) 

4 Årsaksreduserende: 
Nedtapping i forkant av 
forventede flomperioder 

Konsekvensred.: 
Erosjonssikring, 
vassdragsmanøvrering 
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4.2 Forurensning 

4.2.1 Grunnforurensning, alunskifer  

Kart fra NGU viser at det er et felt med alunskifer i og på langs av planområdet og berører alle 

aktuelle vegalternativer. Alunskifer er en svartskifer som bl.a. inneholder uran, som brytes ned 

til radioaktive stoffer, bl.a. radon. Man kan derfor ikke deponere alunskifer sammen med andre 

sprengsteinsmasser da forurensningsforskriftens kapittel 2 definerer bergarter som kan danne 

syre i kontakt med luft og/eller vann som forurenset grunn. Der det finnes alunskifer foreslår 

Statens strålevern at det vurderes hensynssoner iht. plan- og bygningslovens § 11-8 (Statens 

strålevern, 2011).  

 

Figur 4-1:Kartlagte forekomster av alunskifer (gult) og aktsomhetsnivå for radon 

4.2.2 Anleggsfasen 

Alunskifer kan spres ved uforsiktig håndtering av masser. 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens 
(miljø)  

Risiko Tiltak 

2.1 Forurensning 
av drikkevann 

Alunskifer i 
kontakt med 
luft el vann 
pga feil 
håndtering 
ved 
anleggsarbei
d 

Skjer hvert 
10. - 20. år 
(3) 

Betydelig 
miljøskade (2) 

6 Forutsatt: Tiltak for 
håndtering av alunskifer 

Dersom brønner 
forurenses vil det være 
aktuelt å erstatte 
brønner. 

 

Støy, naturmiljø  

Når det gjelder spredning av uønskede arter og eventuell forstyrrelse av eller skade på 

naturmiljø/fauna grunnet støy og vibrasjoner, forutsettes det at temaene vil bli tilstrekkelig 

behandlet i plan for ytre miljø (YM-plan) som skal utarbeides som en del av reguleringsplanen. 

Verdifulle områder er kartlagt under tema naturmiljø i konsekvensutredningen. Plager for eller 

skader på omgivelsene håndteres gjennom egne forskrifter som for eksempel støyretningslinjer. 

Dette gjelder både i forhold til miljøet og i forhold til mennesker (naboer). 
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4.2.3 Driftsfasen 

Hovedproblemet med alunskifer er normalt at forvitret materiale kan føre til avrenning av surt 

og metallholdig vann som kan ødelegge vassdrag (og drikkevann). (Deponering under vei er 

foreslått på rv. 4, men er basert på helt spesielle grunnforhold og krever at det godkjennes et 

unntak fra forskriften.  

Dersom alunskifer eksponeres i en fjellskjæring vil avrenning herfra trolig ikke kunne gi så 

store problemer at det krever spesielle tiltak. Det vil være forekomster av alunskifer ellers i 

området, og med mindre det legges opp til å lede overvann fra en svært lang strekning med 

fjellskjæring ut i en liten, sårbar vannforekomst, vil det neppe oppstå store problemer, og det vil 

ikke være lovstridig.  

Når det gjelder radioaktivitet, vil alunskifer (iht. strålevernforskriften) kunne defineres som 

radioaktivt avfall, avhengig av om strålingsnivået er over eller under 1 Bq/g.  

Radongass fra en fjellskjæring vil uansett ikke være noe problem i friluft. 

Det bør vurderes behov for ekstra sikring av fjellskjæringen mot utrasning, særlig i forbindelse 

med fare for fremtidig fortvitring og svelling av alunskiferen. 

Gjennom den videre detalj- og byggeprosjekteringen vil det bli avklart om vegalternativet som 

vedtas vil berøre alunskiferforekomsten. Dette vurderes som sannsynlig. 

For øvrig er forurensing i driftsfasen knyttet til ulykker som gir forurensning av vann og grunn. 

En eventuell ulykke med transport av farlig gods er behandlet under kapittel 4.4 Trafikkrisiko 

under.  
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4.3 Ulykker og trafikkrisiko 

I dette kapittelet ses det først og fremst på trafikkulykker i driftsperioden. I anleggsfasen er det 

ikke gått detaljert inn i forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som for eksempel skyldes 

avvik fra HMS-rutiner. Et viktig unntak er at det ses på mulige hendelser som involverer og gir 

konsekvenser for viktig infrastruktur, dvs. jernbanelinjen og høyspentledningene som krysser 

planområdet. 

4.3.1 Dagens situasjon 

Langs fv. 241 er det ikke gangveg i dag. Den er forholdsvis lite brukt av fotgjengere, og 

avstanden mellom Åsbygda/Kleggerud og Jevnaker tilsier at skolebarn som bor her går på 

Steinerskolen i Åsbygda eller skysses til Toso skole. Ved Mo gård ligger en uregulert 

utfartsparkering i forbindelse med friluftsområdet Moesmoen.  

Langs rv. 35 er det gang- og sykkelveg parallelt på det meste av strekningen, men ikke sør for 

Samsmoveien 

Innenfor planområdet er det mellom år 2000 og 2007 registrert en dødsulykke, tre ulykker med 

alvorlig skade og 16 ulykker med lettere skade på rv 35. På fv. 241 er det kun registrert en 

ulykke med lettere skade i samme periode. 

4.3.2 Anleggsfasen 

De tre alternativene krysser Fv. 241 og vil medføre at offentlig lokalveg periodevis må benyttes 

til anleggstrafikk. Hadelandsveien har ikke midtstripe og omfattende anleggstrafikk her 

vurderes som problematisk. Sikker trafikkavvikling i anleggsfasen er viktig. Det vil bli 

utarbeidet faseplaner som styrer trafikkavviklingen gjennom det berørte området i forhold til 

hvor og når anleggsarbeidet foregår.  

Hovedpunktet er at det må opparbeides sikre omkjøringsveger der dagens trafikk påvirkes. Av 

hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet bør antall av- og påkjøringsmuligheter for 

anleggstrafikken begrenses. I tillegg at det meste av anleggstrafikken skjer i linje, dvs. at den 

går i ny veg. Ved påkoblingspunkter kan det være hensiktsmessig å benytte midlertidige 

rundkjøringer ved innkjøringer til anleggsområder, som det er gjort gode erfaringer med for 

eksempel på E6 i Akershus.  

De tre alternativene er forholdsvis like i forhold til antall konfliktpunkter og behov for 

omlegginger. Ulempene med anleggstrafikk vurderes som større på fv. 241 enn på dagens rv. 

35. Fv. 241 vil gå i bru over ny rv. 35. 

 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko Tiltak 

3.1 Påkjørsel 
myke 
trafikanter 

Blandet 
trafikk, smal 
veg, 
blindsone på 
store 
kjøretøy, 
glatt 
vegbane, feil 
på kjøretøy, 
førerfeil etc. 

Skjer hvert 
10. – 20. år 
(2) 

Menneske: drept (3) 6 Forutsatt: planlegging 
av anleggstrafikk 
(faseplan), skilting,  

Årsaksreduserende: 
lavere fartsgrense i 
anleggsperioden, 
annonsering og 
informasjon 

3.2 Fall av 
element 
og/eller 
menneske på 
høyspentledni
ng 

Arbeid med 
bru over 
høyspent 

Skjer hvert 
20. – 60. år 
(2) 

Skade på ledning, 
strømbrudd 

Menneske: drept (3) 

6 Forutsatt: SJA, HMS-
fokus 
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3.3 Anleggs-
maskin i 
kontakt med 
høyspent 

Uoppmerkso
mhet, brudd 
på rutiner, 
sprengnings
uhell 

Skjer hvert 
20. – 60. år. 
(2) 

Skade på maskin, 
personer, 
strømbrudd, skade 
på ledning 

Menneske: drept (3) 

6 Årsaksreduserende: 
Klare rutiner og 
informasjon. Flytte 
veglinje eller master. 

Konsekvensred.: 
Rask reparasjon, 
eventuell utkobling av 
minste (vestre) linje. 

 

4.3.3 Driftsfasen 

Trafikkulykker 

Selv om ny firefelts motorveg blir anlagt etter gjeldende krav til utforming og gir langt lavere 

risiko for alvorlige ulykker enn dagens situasjon, vil det alltid være forbundet med en viss risiko 

å bevege seg i trafikken.  

Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken (Statens vegvesen, 2006) 

inneholder en sjekkliste som gjennomgås ved planlegging av alle nye vegprosjekter. Selv om 

gjeldende retningslinjer i håndbøker for planlegging er fulgt, kan det avdekkes svakheter eller 

uheldige konstruksjoner. I tillegg er formålet å gjøre en risikovurdering med tanke på å 

optimalisere prosjektet med hensyn til trafikksikkerhet innenfor prosjektets rammer. 

Tabell 3: Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg 
 Sikkerhetskritiske 

forhold 
Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko 

1 Logisk og lettlest Kryss, 
på/avkjøringer, 
kurver, gangfelt  

Er vegen forutsigbar 
for trafikantene? 

Kryss i alternativ 3 har en 
noe utradisjonell løsning og 
kan virke ulogisk  

2 Informativ og 
ukomplisert 

Vegmiljø, sikt, 
vegutstyr, skilting 
og oppmerking  

Gir vegmiljøet bare 
nødvendig 
informasjon? 

Tilfredsstillende løst på 
kommunedelplannivå 

3 Invitere til ønsket 
fart 

Linjeføring, 
geometri, 
vegbredde  

Er sikker fart et 
naturlig valg? 

Alternativ 3 har kort avstand 
mellom retardasjonsfelt og 
rundkjøring 

4 Beskyttende 
barrierer 

Rekkverk, 
sideterreng 

Kan en feilhandling 
få alvorlige 
konsekvenser? 

Rekkverk vil detaljeres i 
senere planfase. Antas ikke 
vesentlige problemer, men 
forholdsvis stort behov 
grunnet fyllinger og elv. 

5 Fartsnivå tilpasset 
menneskets 
tåleevne  

Gangfelt  
 
Kryss 
 
 
Veg med ÅDT > 4 
000 uten 
midtrekkverk  
 
Harde hindre i 
sikkerhetssonen 
uten siderekkverk  
 

Er fartsnivået under 
30 km/t? 
Er fartsnivået 
under50 km/t? 
 
Er fartsnivået 
under70 km/t? 
 
 
Er fartsnivået 
under70 km/t? 
 

Ingen gangfelt foreslås i plan 
 
Toplanskryss sikre. 
Rundkjøringer kan komme 
plutselig ved alt. 3 
 
Midtrekkverk hele 
strekningen 
 
Tilstrekkelig avklart på 
kommunedelplannivå, ikke 
kjente problempunkt 

6 Trafikkmengde Vegstandard 
 
 
Variasjon 
 
 
Andel tunge 
kjøretøy 

Er standarden 
tilpasset 
trafikkmengden? 
 
Er det liten variasjon 
i trafikkmengden? 
 
Er andelen mindre 
enn 10 %? 

Alle alternativ har S5-
standard  
 
Rush og helgeutfart 
 
 
12-14 % 
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 Sikkerhetskritiske 
forhold 

Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko 

7  Friksjon, sikt, 
rekkverk, 
spordybde 

Er standarden 
forutsigbar og iht 
kravene? 

Ny veg planlegges med god 
standard 

8 Belysning Mørkeulykker Er andelen 
mørkeulykker liten? 
 

Midtrekkverk eliminerer i 
hovedsak dette 

9 Registrerte ulykker 
på den aktuelle 
vegen eller 
tilsvarende veger 

Antall, type og 
alvorlighetsgrad 

Er det få alvorlige 
personskader? 
 

Ny veg sikker, trafikk på 
eksisternde rv. 4 reduseres 
kraftig 

10 Andre forhold   Ingen spesielle 

 

Uønskede hendelser 

Nr. Uønsket 
hendelse 

Årsak Sann-
syn-
lighet 

Konsekvens Ris-
iko 

Tiltak 

3.11 Møteulykke på 
ny rv 35 

Kollisjon med 
stor hastighet og 
uheldig vinkel 
mot 
midtrekkverk. 
Kjøretøyet bryter 
gjennom. Eller 
feilkjøring i kryss 

Skjer hvert 
20. – 60. 
år (2) 

Flere drept (4) 8 Forutsatt: Oppfylle krav i 
vegnormal. Skilting og 
oppmerking i kryss.  

Konsekvensred.: Rask 
utrykning 

3.12 Møteulykke fv. 
241 

Førerfeil, tap av 
last 

Skjer hvert 
10. – 20. 
år (2) 

Flere drept (4) 8 Forutsatt: Oppfylle krav i 
vegnormal, skilting og 
oppmerking i kryss 

Årsaksreduserende: 
Oppmerking av midtfelt 

Konsekvensred.: Rask 
utrykning 

3.13 Uhell med 
transport av 
farlig gods, 
tankbil velter 

Glatt vegbane, 
feil på kjøretøy, 
førerfeil etc. 

Skjer hvert 
20. – 60. 
år (2) 

Mennesker: 
Hardt skadd (2) 

Miljø: 
Forurensning, 
eksplosjons-
risiko, 
brannrisiko, 
personskade. 
Forurensning av 
drikkevann. 
Betydelig 
miljøskade (2) 

4 Forutsatte: Belysning, 
god kurvatur, vedlikehold 

Konsekvensred.: Rask 
utrykning, rekkverk og 
bearbeiding av 
sideterreng, midtdeler, 
lukket drenering 

3.14 Utforkjøring Førerfeil Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Menneske: hardt 
skadd (2) 

6 Forutsatt: Oppfylle krav i 
vegnormal mht. 
sideterreng 

Årsaksreduserende: 
Nedsatt fartsgrense: 

Konsekvensred.: Rask 
utrykning 

3.15 Påkjøring bakfra 
i rundkjøring.. 

Førerfeil: 
uoppmerksom-
het.  

Gjelder spesielt 
ved Kleggerud, 
alternativ 3; kort 
avstand fra 
retardasjonsfelt 
til rundkjøring 

Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Menneske: 
Lettere skadd 
(1) 

4 Forutsatt: Oppfylle krav i 
vegnormal, skilting. 

Konsekvensred.: Rask 
utrykning 
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3.16 Påkjørsel myke 
trafikanter (langs 
fv. 241) 

Glatt vegbane, 
feil på kjøretøy, 
førerfeil etc. 

Skjer hvert 
20. – 60. 
år (2) 

Menneske: drept 
(3) 

6 Forutsatt: god kurvatur, 
vedlikehold 

Årsaksreduserende: 
Belysning,  forlenge gang- 
og sykkelveg 

3.17 Påkjørsel av 
hjortevilt 

Førerfeil, 
uoppmerksomhe
t, manglende 
viltgjerde 

Skjer hvert 
5. – 10. år 
(4) 

Menneske: hardt 
skadd (2) 

8 Forutsatt: Viltgjerde nord 
for fv. 241 

Konsekvensred.: Rask 
utrykning 

 

4.4 Sårbare objekter:  

Kulturminner 

Det er registrert en rekke kulturminner, både langs fv. 241 og langs aktuelle alternativ for ny rv. 

35. Området er rikt på fornminner og kulturminner som gravhauger, runestein, bautastein, 

fangstgroper, m.m. En del av disse må søkes frigitt i den videre planbehandlingen, men for 

gjenværende kulturminner vil det være viktig med tiltak for å forebygge skader under 

anleggsperioden. Det konkluderes med at det er stort potensiale for at det finnes flere 

bosetningsspor med huskonstruksjoner fra bronsealder og jernalder på Eggemoen/Bergermoen. 

Under graving og masseutskifting i ny trasé er det en risiko for at kulturminner/løsfunn påtreffes 

og uforvarende blir ødelagt. Sannsynligheten for dette er vanskelig å fastslå, men 

erfaringsmessig skjer det med jevne mellomrom ved tilsvarende utbyggingstiltak. Dette må 

håndteres iht. kulturminneloven. 

Flytrafikk 

Det er ca 1,8 km mellom tårnet i en eventuell skråstagsbru og flystripen, og brua vil ha en 

retning nærmere 90 grader på rullebanen og innflygingstraseen. Gjeldende krav til merking av 

bruer forutsettes fulgt.  

Jernbanetrafikk 

I dag går det kun godstrafikk på banen mellom Roa og Hønefoss. Dersom uønskede hendelser 

medfører stans i jernbanetrafikken har dette konsekvenser i form av at gods i stedet må fraktes 

med lastebiler. Dette gir flere trailere på veinettet og lengre transporttid for gods.  

Dersom planlagt anleggsarbeid krever stans i togtrafikken bør dette varsles til Jernbaneverket 

1,5 – 2 år før planlagt oppstart.  

4.4.1 Anleggsperioden 

Nr. Hendelse Årsak Sann-
synlighet 

Konsekvens 
(miljø)  

Risiko Tiltak 

4.1 Skade på 
kulturminne 

Manglende 
informasjon 
eller merking 

Skjer hvert 
1. – 5. år (5) 

Kulturminne går 
tapt 

Betydelig 
miljøskade (2) 

10 Årsaksreduserende: 
Merking, innmåling, 
marksikringsplan, 
informasjon og 
opplæring, rutiner 
dersom nye kulturminner 
påtreffes 

Etter tiltak: 
Skjer hvert 
10. – 20.  år 
(3) 

Etter 
tiltak: 6 

4.2 Arbeidsulykke 
ved bygging 
av bru over 
jernbanen, fall 
av element 
og/eller 
menneske 

Arbeid over 
jernbanen 

Skjer hvert 
20. – 60. år 
(2) 

Skade på tog, 
maskiner, 
personer, 
kjøreledning, 
driftsstans i flere 
døgn. 

Menneske: drept 
(3) 

6 Forutsatt: SJA, HMS-
fokus 
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5.1 Konsekvenser for mennesker 

5.1.1 Anleggsfasen 

Anleggsarbeid inntil og over Randselva medfører utfordringer, men det er pekt på tiltak som vil 

minimere risiko for ulykker. For øvrig er det ikke gått detaljert inn på forhold som er 

entreprenørens ansvarsområde, for eksempel arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner 

eller uhell/uforsiktighet. Dette må behandles i forbindelse med senere planfase når alternativ er 

vedtatt.  

Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet vil det utarbeides faseplaner som styrer 

trafikkavvikling med etablering av sikre omkjøringsveger.  

For anleggsfasen er det ikke avdekket ulikheter mellom alternativene i forhold til ulemper for 

nærmiljøet. Det må påregnes anleggstrafikk på fv. 241.  

To hendelser i forbindelse med anleggsarbeid ved elveskråningen ble først vurdert til å ha risiko 

tilsvarende rød sone, men det er her funnet tiltak som gjør at det nå er ni hendelser som nå ligger 

i gul sone, forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. Risikonivået er vurdert som akseptabelt 

og forsvarlig for denne type anleggsvirksomhet. 

5.1.2 Driftsfasen 

Ny firefelts motorveg med midtdeler gir langt lavere risiko for alvorlige ulykker enn på dagens 

rv. 4. Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss 

risiko å bevege seg i trafikken. 

Ved svært uheldige omstendigheter kan møteulykker også skje på ny motorveg. Konsekvensen 

kan være flere drepte, men sannsynligheten er lav. Av hendelser som kan oppstå spesielt pga 

kryssutforming er det pekt på at kryssløsningen ved Kleggerud for alternativ 3 kan gi risiko for 

påkjøring bakfra inn mot rundkjøringen fra nord. Hendelsen har likevel havnet i grønn sone. 

I forhold til flytrafikken ved Eggemoen vil brukonstruksjon merkes iht. gjeldende regler. Brua 

ligger ikke i innflygningstraseen. 

Tabell 4: Oppsummering av risiko for mennesker 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1: Menneske:  
Lettere skadd  

 

2: Menneske:  
Hardt skadd  

 

3: Menneske:  
drept  

 

4: Menneske:  
Flere drept  

  

6: Skjer hvert år 

 

    

5: Skjer hvert 1.–5. år 

 

    

4: Skjer hvert 5.–10. 
år 

3.15 3.14, 3.17   

3: Skjer hvert 10.–20. 
år 

    

2: Skjer hvert 20.–60. 
år 

 3.13 3.1, 3.2, 3.3, 
3.16 

1.3, 3.11, 
3.12,  

1: Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år  

    

5 Oppsummering 
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5.2 Konsekvenser for miljøet 

Fundamentering av bru over Randselva gir fare for økt erosjon og partikkeltransport før nytt 

elveløp får stabilisert seg. Noe erosjon må påregnes i forbindelse med anleggsarbeidet. Aktuelle 

tiltak kan være rask vegetasjonsetablering, plastring av skråningen ned mot elveløpet og en god 

oppbygging av nytt elveløp. 

Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det en tiltaksplan for å 

unngå spredning av giftige stoffer. Dersom alunskifer eksponeres i fjellskjæringer bør det 

vurderes ekstra sikring mot utrasning, særlig i forbindelse med fare for fremtidig forvitring og 

svelling. 

Tabell 5: Oppsummering av risiko for miljøet 

Konsekvens 
 

 
Sannsynlighet 

1: Registrerbar 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid <1 år  

2: Betydelig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 1-3 år  

3: Alvorlig 
miljøskade. 
Restaurerings-
tid 3-10 år  

4: Svært alvor-
lig miljøskade. 
Restaurerings-
tid > 10 år  

6: Skjer hvert år 1.1, 1.11    

5: Skjer hvert 1.–5. år     

4: Skjer hvert 5.–10. 
år 

1.4, 1.12 1.2   

3: Skjer hvert 10.–20. 
år 

 3.2, 4.1   

2: Skjer hvert 20.–60. 
år 

 1.3, 3.13 4.2  

1: Skjer sjeldnere enn 
hvert 60. år  

    

5.3 Forebyggende/avbøtende tiltak 

For alle hendelser med risikoverdi som tilsvarer gult felt er det vurdert tiltak som kan avbøte 

risikonivået for at situasjonen skal kunne anses som tilfredsstillende. Seks ulike trafikkulykker 

har havnet i gul sone og her er det foreslått forebyggende tiltak som kan redusere 

sannsynligheten for at de oppstår. For to hendelser/forhold som kan skade miljøt er det foreslått 

mulige avbøtende tiltak.  

Tiltakene er nevnt i høyre kolonne i gjennomgangen i kapittel 4. 

5.4 Vurdering av alternativene 

Analysen har vist at alle alternativer for ny rv. 35 har et akseptabelt risikobilde. Alle alternativer 

for ny rv. 35 gir en sikrere veg i driftsperioden enn dagens veg. Ift. trafikksikkerhet er det pekt 

på en mulig økt risiko for påkjøring bakfra ved nordre kryss i alternativ 3. For øvrig kan valg av 

brualternativ påvirke omfanget av inngrep ved elva. 
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