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FORORD

Statens vegvesen samarbeider med Jevnaker om å utarbeide forslag til en endring av gjeldende
detaljreguleringsplan for avlastet veg E16 Verkevika-Toso, planID 64, vedtatt 2015.
Den vedtatte planen bygger opprinnelig på kommunedelplan for strekningen Olum – Kleggerud
vedtatt i mars 2011, og kommunedelplan for strekningen Kleggerud – Eggemoen vedtatt i Jevnaker kommune
05.02.13 og i Ringerike kommune 31.01.13.
Når ny E16 er bygget skal dagens E16 nedklassifiseres til fylkesveg, og strekningen mellom Verkevika og
Nybygget/Toso opprustes og man skal vektlegge ferdsel for de myke trafikantene. Dette planforslaget legger
frem nye tiltak som er tenkt på det avlastede vegnettet.
Statens vegvesen, avdeling utbyggingsområde sørøst er prosjekteier, planprosessleder for prosjektet har vært
Cassandra Mood Hummel. NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver.
Etter plan- og bygningslovens § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer
for utbygging.
Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til:
Statens vegvesen
ved Cassandra Mood Hummel
e-post: Cassandra.hummel@vegvesen.no
Tlf: 94204449

Jevnaker, Juli 2020
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SAMMENDRAG

Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge risikobildet, innhente faglige vurderinger om beredskapsmessige
forhold, sannsynlighet, konsekvens og ev. tiltak. Det er utarbeidet en ROS- analyse i henhold til Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) metodikk, slik den er beskrevet i veileder om kommunale ROSanalyser.
Det ble avholdt et eget ROS-møte 08.03.2013 med deltakelse fra Statens vegvesen og Multiconsult, dette er nå
revidert og tilpasset ny detaljreguleringsplan for avlastet veg, planID64. Det ble tatt utgangspunkt i arbeidet
som ble gjort i forbindelse med ROS-analyse for kommunedelplan for E16 Eggemoen–Kleggerud. Videre er
analysen basert på vegvesenets og rådgivers erfaring med risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet.
ROS-analysen baserer seg på en risikomatrise som er inndelt i sannsynlighet og konsekvens.
Sannsynlighetsvurderingen er delt inn i seks klasser, mens det benyttes fire konsekvensklasser. Arbeidsgruppen
på ROS-seminaret kom fram til at det er ingen uønskede hendelser som fører til at det må gjennomføres
avbøtende tiltak for å redusere risikoen.
I forbindelse med anleggsfasen var det fire uønskede hendelser som kom innenfor en kategori hvor det kan
vurderes å foreslå avbøtende tiltak. Det samme gjelder for driftsfasen hvor det også ble registrert fire
hendelser hvor avbøtende tiltak kan vurderes. Av 12 uønskede hendelser var det bare tre hendelser som ikke
var relatert til trafikkulykker. De tre øvrige var utslipp til elver/bekker i forbindelse med anleggsarbeid,
forurenset masse på avveie og spredning av uønskede arter. For alle hendelsene er det vurdert tiltak som kan
avbøte risikonivået for at situasjonen skal kunne anses som tilfredsstillende.
Det er ingen registrerte naturverdier som berøres av planforslaget. Tiltaket beslaglegger svært lite areal som
ikke er vegkant eller hager. Det er registrert noen arter som er svartelistede. Dette er russekål, hagelupin og
vinterkarse som står i hagene. I forbindelse med anleggsarbeidet må det påsees at jord ikke spres utenfor
planområdet. Ved terrengbehandling må det påsees at jord/masser håndteres slik at ikke disse artene spres
utenfor planområdet.
Forholdet til forurenset grunn i Verkevika er undersøkt. Ved tiltaket vil massene håndteres slik at forurensning
ikke spres.
Eksisterende bro over innløpet til Hermannstjernet og Svenåa opprettholdes. Dagens bro benyttes, og mulighet
for fiskevandring blir som i dag. Det er lagt inn en hensynssone på arealet ved broen over Svenåa.
Anleggsområdet skal legges opp slik at ørreten ikke blir forstyrret i oppgangs- og gyteperioden. Restriksjoner på
anleggsperiode skal avklares med Fylkesmannen i Viken.
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1. INNLEDNING
1.1. ROS-ANALYSE
I forbindelse med alle planforslag skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. plan- og
bygningslovens § 4-3.
§ 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.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.
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 E16 på strekningen Eggemoen-Olum. Dagens E16 fungerer i dag både som
lokalveg og som hovedforbindelse mellom Gardermoen/Oslo og med forbindelser videre til både Geilo,
Sørlandet og Hallingdal. Vegruta har varierende standard og det er strekninger med stort behov for
forbedringstiltak.
Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker varierer i mengde og sammensetning. Trafikk på E16 gjennom
Jevnaker sentrum i 2019 er beregnet med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 9900. For fv. 241 som går utenom
sentrum var årsdøgntrafikken på 4700.
Mellom 2000 og 2020 er det registrert 32 personskadeulykker på E16 fra Hadeland Glassverk og gjennom
Toso. En av personskadeulykkene vurderes som meget alvorlig skadd, 3 som alvorlig og de øvrige lettere
skadd.
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2. TILTAKET
2.1. PLANOMRÅDET

Figur 1 Planområdet mellom parsellgrense mot vest ved Hermannstjernet og mot øst i svingen ved Gamleveien

Reguleringsplanarbeidet for tiltakene på dagens veg har følgende målsetninger:
▪
▪
▪
▪
▪

Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper
Sammenhengende tilbud til syklende og gående
Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende E16
Ta vare på stedige kvaliteter og identitet

Tiltakene skal bidra til en trafikksikker veg hvor myke trafikanter gis prioritet foran harde trafikanter. Det
er regulert for sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Hermannstjernet, via Verkevika og
videre gjennom Toso.
Vegen under jernbaneundergangen skal senkes slik at frihøyden økes med ca. 30 cm til ca. 4,2 m.
En del atkomster saneres slik at flere eiendommer får felles atkomst.
Tosidig bussholdeplass ved Hadeland Glassverk/jernbaneundergang flyttes noe lengre vest mellom
Hadeland Glassverk og Verkevika, og etableres som kantsteinstopp. I Glassverksvegen ved Jevnaker
stasjon skal det etableres et tosidig kantsteinstopp for buss.
Langs fv. 241 foreslås det at etableres busslommer i grensesnittet mellom detaljreguleringsplan for
avlastet veg E16 Verkevika- Toso PlanID 64 og detaljreguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum PlanID 63,
ved fv.241. Busslommene vil prosjekteres og tilpasses innenfor regulert vegformål og den tekniske
utførelsen vil detaljeres i byggeplan. Det legges opp til et nytt sammenhengende fortau langs vestsiden
av fv. 241. Dette fører til en trafikksikker vei for gående til nærliggende busstopp.
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2.1.1. TILTAK PÅ AVLATET VE G OMFATTER:
Planforslaget omfatter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opphøyd fortau langs fjorden på vestsiden av vegen
Utbedret fortau langs sørsiden av vegen
Smalere kjørefelt
Kantsteinsstopp for buss
Opphøyde fotgjengeroverganger
Senket vegbane under jernbanen
Overkjørbar rundkjøring
Nye og trafikksikre atkomster til Hadeland Glassverk
Ny belysning
Sitteplasser
Estetisk løft: kantstein og granittdekke

Oppgradering av næringsområdet/torget på Toso med gatedekke og forenkling av atkomster. Nytt
fortau og oppholdsarealer etableres langs fjorden, som vil gi god kontakt med Randsfjorden. Det
fylles ut stein i fjorden for to utkikkspunkter hvor det etableres benker og legges opp til beplantning.
Det ses også på muligheten for at reisende med båt kan fortøye båter ved disse områdene. Ved
trebryggen i Verkevika, som søkes bevart, tilpasses det steinfylling rundt i ulike høyder, slik at man
oppnår en nær kontakt til vannet.

Figur 2 Prinsippillustrasjon av miljøgata med fortau forbi Hadeland Glassverk.

Utfyllingen i Randsfjorden/Verkevika skal erosjonssikres med plastring. Det er forutsatt at plastring
kan gjøres uten at det er behov for å fjerne masser på forhånd. I krysset nord for
jernbaneundergangen ved innkjøring til Sagvegen etablert en overkjørbarrundkjøring, som er
plassbesparende med tanke på arealbeslag. Det legges her opp til en framtidig hovedatkomst inn til
Hadeland Glassverk.

Figur 3 Snitt som illustrerer hvordan veg- og fortausarealene og deres tilknytning til fjorden er tenkt, ved profil
445.
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3. METODE
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 HMSrutiner eller uhell/uforsiktighet.
Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2017) og gjennomgang av prosjektet
på ROS-seminar hos Statens vegvesen.

3.2.1. SÅRBARHET
Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og influensområdet er omtalt i
konsekvensutredningen. ROS-analysen behandler ikke konsekvenser for kulturminner, men ser likevel på
enkelte hendelser som for eksempel kan skade naturverdier.

3.3. ROS-METODIKK
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kommunale risikoog sårbarhetsanalyser (1). 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.
Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok V721 Risikovurderinger i
vegtrafikken (2). Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, mens det benyttes fire
konsekvensklasser. 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 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.
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Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som havner i
øvre høyre 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

Tabell 2 Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø

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.
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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 skjønn er utøvet av kvalifisert 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 risiko 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 planområdet for avlastet veg på strekningen mellom Hermannstjernet og Toso. Det
vurderes både hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltakene og hvordan tiltaket påvirker omgivelsene.

3.5. DATAGRUNNLAG
ROS-analysen tar utgangspunkt i planbeskrivelsen for Avlastet veg E16, planID64. ROS-seminaret tok
opprinnelig utgangspunkt i arbeidet som har blitt gjort tidligere i forbindelse med ROS-analyse for
kommunedelplan for E16 Eggemoen – Kleggerud og kommunedelplan E16 Jevnaker – Olimb. Videre er
analysen basert og revidert på Vegvesenets og rådgivers erfaring med risikoforhold ved utbygging og
drift av vegnettet.
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4. RISIKOFORHOLD
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, 2017) 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.
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4.1. GRUNNFORHOLD
Følgende tema fra sjekklisten er funnet aktuelle for videre analyse:
▪
▪
▪
▪
▪

Grunnforhold
Flom
Forurensning
Trafikksikkerhet
Sårbare objekter: jernbane, høyspent og spredning av svartelistede arter

ROS-analysen tar for seg både anleggsperioden og driftsperioden.

4.1.1. DAGENS SITUASJON
I følge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) består grunnen i planområdet av
bresjø-/innsjøavsetninger og elveavsetninger (3).

Figur 4 Løsmassekart. Planområdet går mellom de to røde strekene. Kilde: NGU

4.1.2. PLANFORSLAGET
Grunnforholdene langs Randsfjorden er ikke vurdert som problematiske i forhold til fundamentering
og bygging av fortausløsningen langs fjorden. Det vil måtte tas hensyn til grunnforholdene ved
utfylling av strandsonearealet for utkikkspunkter, det vises til tiltaksplan for hvordan dette tiltaket
skal utføres (se Tiltaksplan. Utfylling i Randsfjorden Verkevika, Jevnaker).

4.2. FLOM/EKSTREMNEDBØR
4.2.1. DAGENS SITUASJON
Dagens E16 går langs Randsfjorden og krysser over elva Svenåa på bro. En mindre bekk langs
Feldbergkroken noe lengre øst krysser under vegen i kulvert, det samme gjelder Tosobekken. Det
har ikke vært registrert problemer med kapasiteten på kulvertene. Randsfjorden er regulert og er
kommunens drikkevannskilde.
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4.2.2. PLANFORSLAGET
For å få etablert gang-/sykkelforbindelse langs Verkevika må det fylles ut noe masse i Randsfjorden.
Det er forutsatt at plastring av utfyllingen i Randsfjorden kan gjøres uten at det er behov for å fjerne
masser på forhånd. Eksisterende kjøreveg ligger på kote 137. Høyeste vannstand er 134,5.
Ny veg langs Verkevika skal dimensjoneres og bygges for 200-års flomnivå.

4.2.3. UØNSKEDE HENDELSER I ANLEGGSPERIODEN, FORURENSNING TIL VANN
Det er registrert en uønsket hendelse hvor konsekvensen er forurensning av vann: lekkasje av olje
eller diesel fra anleggsmaskiner i tilknytning til vassdrag (Randsfjorden, Svenåa, Tosobekken og flere
mindre bekker). Avbøtende tiltak vil være å ha oppsamlingsutstyr og lenser lett tilgjengelig slik at
man sikrer en god beredskap.

Tabell 3 Uønskede hendelser i anleggsperioden, forurensning til vann

4.3. FORURENSNING
4.3.1. DAGENS SITUASJON
Kart fra Norge geologiske undersøkelser under viser at et felt med alunskifer ligger så vidt innenfor
planområdet langs fv. 241 fra jernbaneundergangen og opp til parselldelet for fv.241 (planID 63)
hvor det skal etableres fortau. 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.
I henhold til Klima- og forurensningsdirektoratets nettside for forurenset grunn er det registrert et
gammelt industrideponi i Verkevika ved Hadeland Glassverk. Det er gjort en utvidet
miljøundersøkelse i og rundt dette deponiet i 2005 (6). Konklusjonen fra disse undersøkelsene er at
selve deponiområdet har forhøyede verdier av sink og arsen, men at det i liten grad skjer utlekking
til Randsfjorden og områdene rundt deponiet (se vedlegg 16-MI-4516 og E16-GE-5553-Geoteknisk
notat. Vurdering av fylling i Randsfjorden for gang- og sykkelveg).
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Figur 5 Kartlagte forekomster av alunskifer (brunt) og aktsomhetskart for radon. Kilde: NGU

4.3.2. PLANFORSLAGET
Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det en tiltaksplan for å unngå
spredning av giftige stoffer.
Etablering av nytt fortau på yttersiden av dagens vegbane gjør det nødvendig å fylle ut masser i
fjorden. Utfyllingen vil utføres på tre områder. Beregnet fyllingsvolum er 6000 m3, fordelt med ca.
2000 m3 pr område. Det er foretatt geotekniske beregninger som viser at det kan oppstå setninger i
størrelsesorden 35 cm ved en slik utfylling, hvorav de første 20-30 cm vil oppstå i løpet av de første
fem årene etter utfyllingen (initialsetninger). For å fremtvinge disse initialsetningene før bygging, er
det nødvendig å tilføre grunnen ytterligere belastning, såkalt forbelastning. Dette gjøres ved å øke
fyllingshøyden med inntil 3 meter, og det totale fyllingsvolumet til ca. 8000 m3.
Forbelastningen må ligge ca. ett år for å oppnå ønsket effekt, og må dermed legges ut senest våren
2021. Uttak av sprengtein for ny E16 er planlagt å være ferdig i løpet av 2020, og dersom massene
skal komme herfra må massene legges ut i løpet av 2020. For å oppnå en fornuftig logistikk og
økonomisk gjennomføring er det tenkt å bruke masser fra den pågående byggingen av ny E16 til
utfyllingen. Det er ønskelig å legge ut massene i sommerperioden som betyr at tiltaket må
igangsettes i 3 kvartal av 2020. Utfyllingen avklares med kommunen. Oppfølging av dette er
spesifisert i egen tiltaksplan.
Langs avlastet veg skal det etableres et torg ved bensinstasjonen i Toso. Dersom grunnforholdet
berøres bør det før byggeplanleggingen gjøres en kartlegging av dette området for å avdekke
eventuell tidligere virksomhet i området som kan ha medført forurensning i grunnen.

4.3.3. UØNSKEDE HENDELSER I ANLEGGSFASEN, FORURENSET GRUNN
Det er registrert en uønsket hendelse i forbindelse med forurenset grunn i anleggsfasen. En slik
uønsket hendelse kan skje dersom man ikke kartlegger de områdene som har potensiale for
forurensede masser, og heller ikke foretar prøvetakning av grunnen. Kartlegging og prøvetaking
ligger inne i prosjektet. Ytterligere avbøtende tiltak vil være varsling ved mistanke om forurenset
masse.
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Tabell 4 Uønskede hendelser i anleggsfasen, forurenset grunn

4.4. TRAFIKK
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 høyspentledning som krysser
planområdet.

4.4.1.

DAGENS SITUASJON

Trafikken på dagens E16 gjennom Jevnaker varierer i størrelse og sammensetning. Figuren under
viser trafikktall som årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2019. Tallene er basert på tellinger i 2019, og oppjustert
med trafikkvekst. Beregnet trafikk gjennom Jevnaker sentrum i 2019 var en ÅDT på 9900 og på fv.
241 4700.
Mellom 2000 og 2020 er det registrert 32 personskadeulykker på E16 fra Hadeland Glassverk og
gjennom Toso. En av personskadeulykkene vurderes som meget alvorlig skadd, 3 som alvorlig og de
øvrige lettere skadd. Flere av personskadeulykkene har skjedd utenfor Hadeland Glassverk og 3 i
krysset Glassverkvegen (E16) x Hadelandsvegen (fv. 241). Flesteparten av ulykkene ved Hadeland
Glassverk har skjedd i forbindelse med avkjørslene til Glassverket, og er i stor grad påkjørsel bakfra
ved venstresving og/eller påkjøring bakfra. I krysset Glassverkvegen (E16)/Hadelandsvegen (fv. 241)
har alle ulykkene skjedd i forbindelse med venstresving foran kjørende i motsatt retning. To av disse
tre ulykkene er motorsykkelulykker.
Den meget alvorlige ulykken skjedde ved gangfeltet som krysser fra Hermannstjernet og over til
Jevnaker sentrum, og var en ulykke mellom personbil og fotgjenger. De øvrige ulykkene er i stor
grad ulykker med påkjøring bakfra.
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Figur 6 Trafikktall 2019 som ÅDT på delstrekninger. ÅDT 2019 kjøretøy/døgn

Figur 7 Ulykkesstatistikk. Kart utarbeidet av Statens vegvesen
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4.4.2. PLANFORSLAGET
Med trafikksikkerhetstiltak som lavere fartsgrense, opphøyde fortau, sammenhengende gang- og
sykkeltrase via fortau, stenging av en del atkomster langs vegstrekningen, samt en halvering av
dagens trafikk vil føre til at man får en lavere risiko for alvorlige ulykker enn dagens situasjon.
Imidlertid vil rettstrekningen gjennom Toso/Nybygget innby til fart, og det vil alltid være en viss
risiko forbundet med å bevege seg i trafikken.
Statens vegvesens Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken (2) inneholder en sjekkliste som
gjennomgås ved planlegging av alle 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 5 Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg (Statens vegvesen)

4.4.3. UØNSKEDE HENDELSER I ANLEGGSPERIODEN, TR AFIKK
I forbindelse med anleggsfasen er det registrert to hendelser i forbindelse med anleggsperioden.
Den ene hendelsen kommer ut i rød sone før tiltak er satt, og tiltak må beskrives. Den uønskede
Side 21 av 30

hendelsen er påkjørsel av myke trafikanter. En slik uønsket hendelse kan skje i forbindelse med
blandet trafikk, smal veg, i blindsonen på store kjøretøy etc. Aktuelle tiltak er at anleggstrafikken
planlegges. Det skal utarbeides faseplaner. Anleggsarbeidet skal annonseres og informeres om.
Midlertidig omlegging av trafikken skal skiltes godt og fartsgrensen settes ned under
anleggsperioden.

Tabell 6 Uønskede hendelser i anleggsperioden, trafikk

4.4.4. UØNSKEDE HENDELSER I DRIFTSPERIODEN

Tabell 7 Uønskede hendelser i driftsperioden, trafikk
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4.5. SÅRBARE OBJEKTER
JERNBANETRAFIKK
I dag går det kun godstrafikk på jernbanen mellom Roa og Hønefoss. Dersom uønskede
hendelser medfører stans i jernbanetrafikken har dette konsekvenser i form av at det blir
høyere belastning på jernbanestrekningen Oslo – Drammen, og at gods i stedet må fraktes
med lastebiler. Dette gir flere trailere på vegnettet og lengre transporttid for gods. Arbeidet i
forbindelse med utbedring av undergangen er planlagt å vare kun en helg.

HØYSPENT
Det går en høyspentlinje som krysser over dagens E16 ved Toso. Høyspentlinjen vil krysse
over en liten del av anleggs- og riggområdet. I anleggsfasen vil graving i nærheten av
høyspentlinje utgjøre en viss risiko for skader på disse innretningene, og det er viktig å
gjennomføre arbeidene slik at slike hendelser ikke oppstår. Bestemmelsene fastsetter at
arbeid innenfor hensynssonen skal avklares med linjeeier før tiltaket kan igangsettes.

NATURMILJØ
Det er ikke registrerte naturverdier som berøres av planforslaget. Tiltaket beslaglegger svært
lite areal som ikke er vegkant eller hager. Hermannstjernet grenser mot planområdet. Siden
eksisterende bru opprettholdes for E16 vil heller ikke Hermannstjernet berøres. Det blir ingen
endringer for Svenåa. Dagens bru benyttes, og mulighet for fiskevandring blir som i dag.
Innenfor planområdet er det registret svartelistede arter som russekål, hagelupin og
vinterkarse. I forbindelse med anleggsarbeidet må det påsees at disse ikke spres utenfor
planområdet.

Tabell 8 Uønskede hendelser i anleggsfasen, spredning av uønskede arter
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5. OPPSUMMERING
5.1. ANLEGGSFASEN
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5.2. DRIFTSFASEN
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5.3. KONSEKVENSER FOR MEN NESKER
9 av 12 registrerte uønskede hendelser har konsekvenser for mennesker, og alle hendelsene er i
tilknytning til trafikkulykker. Det er ingen hendelser som ligger innenfor rød sone hvor tiltak må
iverksettes.
5.3.1.

ANLEGGSFASEN

I anleggsfasen er det registrert to uønskede hendelser som har konsekvenser for mennesker, hvorav en
kommer innenfor grønn sone og en innenfor gul sone hvor avbøtende tiltak skal vurderes.

Tabell 9 Oppsummering av risiko for mennesker

5.3.2. DRIFTSFASEN
I driftsfasen er det registrert 7 uønskede hendelser i tilknytning til trafikkulykker med konsekvenser for
mennesker. Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss
risiko å bevege seg i trafikken.

Tabell 10 Oppsummering av risiko for menneske
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5.4. KONSEKVENSER FOR MILJØ
5.4.1. ANLEGGSFASEN
I forbindelse med anleggsfasen er det registrert 3 uønskede hendelser som har konsekvenser for
miljøet. Disse er utslipp av olje og/eller diesel til elver/bekker, forurenset masse på avveie og
spredning av uønskede arter.
Dersom tiltaket berører eller krever fjerning av alunskifer forutsettes det en tiltaksplan for å unngå
spredning av giftige stoffer.

Tabell 11 Oppsummering av risiko for miljøet

5.4.2. DRIFTSFASEN
Det er ingen registrerte uønskede hendelser i forbindelse med driftsfasen som har konsekvenser for
miljøet.

5.5. FOREBYGGENDE/AVBØTENDE TILTAK
Det er ingen hendelser innenfor rød sone. I forbindelse med anleggsfasen kom en uønsket hendelse
innenfor grønn sone, og fire hendelser innenfor gul sone hvor tiltak skal vurderes. Av disse var to
hendelser relatert til trafikk med konsekvenser for mennesker, mens de tre andre hendelsene er
relatert til forurensning med konsekvenser for miljøet: utslipp av olje/diesel til elver/bekker i
forbindelse med anleggsarbeid, forurenset masser på avveie og spredning av uønskede arter.
Avbøtende tiltak vil være å ha oppsamlingsutstyr og lenser enkelt tilgjengelig slik at man har god
beredskap. Det skal foretas en kartlegging for å avdekke eventuell tidligere virksomhet i området som
kan ha medført forurensning i grunnen. I tilknytning til områder hvor det er mistanke om
forurensning, som ved bensinstasjonen skal det tas prøver av grunnen dersom det ikke foreligger
prøver av nyere data. Oppfølging av dette er spesifisert i YM-plan (4).
Planområdet skal kartlegges og det skal foretas prøver. Ytterligere avbøtende tiltak vil være varsling
ved nedgravd tank eller mistanke om forurenset masse. For å unngå at jord med svartelistede arter
Side 27 av 30

som russekål, hagelupin og vinterkarse spres må det i forbindelse med anleggsarbeidet påsees at jord
ikke spres utenfor planområdet.
Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet skal det utarbeides faseplaner som styrer
trafikkavviklingen. Anleggsarbeidet skal annonseres og informeres om, og midlertidig omlegging av
trafikken skal skiltes. Et annet avbøtende tiltak er at fartsgrensen settes ned under anleggsperioden.
Det er ikke gått detaljert inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, for eksempel
arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet.
I forbindelse med driftsfasen kom tre hendelser innenfor grønn sone og tre hendelser innenfor gul
sone hvor tiltak skal vurderes. Alle ulykkene er relatert til trafikkulykker. Avbøtende trafikksikkerhets
tiltak langs avlastet veg er at hastigheten settes ned fra 50 km/t til 40 km/t. Det skal prosjekteres
opphøyde gangfelt og tilrettelegges med god belysning.
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