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1.

BAKGRUNN FOR RISIKOVURDERINGEN

1.1

Bakgrunn og formål
Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen Holm – Holmestrand – Nykirke i Vestfold.
I den forbindelse skal det bygges en 12.3 km lang jernbanetunnel. Holmestrand stasjon skal
ligge inne i fjellet.
Arbeidet med å drive tunnelen er planlagt å starte sommeren 2010 og skal pågå ut 2013. I denne
perioden skal det tas ut nesten 2 millioner kubikkmeter fast fjell fra 5 tverrslag. Massene skal
transporteres på lastebil, og det foreligger 5 alternativer for hvor massene kan deponeres:
1)
2)
3)
4)
5)

Hanekleiva pukkverk i Sande
Solum pukkverk i Holmestrand
Skåne pukkverk i Horten
Skoppum pukkverk i Horten
Freste pukkverk i Tønsberg

Formålet med denne analysen er å vurdere trafikksikkerheten i det offentlige vegnettet i forhold
til massetransporten fra anlegget og sammenlikne kjørerutene til de fem alternative
massedeponiene med bakgrunn i trafikksikkerhet. Det inngår også i oppgaven å foreslå mulige
risikoreduserende tiltak.
Risikovurderingen skal være med og danne et beslutningsgrunnlag for valg av ett eller flere
massedeponier gjennom å synliggjøre de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av ulike valg.
Trafikksikkerhet vil være ett av flere grunnlag for jernbaneverkets valg av lagringsplass for
massene.

1.2

Metode
Risikovurderingen er gjennomført
med utgangspunkt i metodikken
beskrevet i Statens vegvesens
Hb 271, ”Veileder for risikovurderinger i vegtrafikken”.
Veilederen legger til grunn en
generell femtrinns modell for
risikovurdering basert på HAZID
(hazard identification), se figur 1.
HAZID innebærer en systematisk
identifisering av uønskede hendelser
og gjennomføres i en gruppe
sammensatt av personer med bred
kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Figur 1: Generell metode for risikovurdering.
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1.3

Prosess
Jernbaneverket bestilte en risikovurdering og tiltaksvurdering for alternative kjøreruter for
massetransport i mars/april 2010. Rambøll utarbeidet et forslag til arbeidsopplegg i slutten av
april og startet arbeidet kort tid etterpå.
En befaring av kjørerutene til massedeponiene ble gjennomført 10. mai, med etterfølgende
HAZID-samling 11. mai. Tabell 1 viser hvem som deltok på befaringen og HAZID-samlingen:
Tabell 1: Deltakere på befaring og HAZID-samling

Navn

Etat/organisasjon

Odd Tandberg
Reidar Jørgensen
Kristian Andersen
Hendrik Panman
Heidi Midtskogen
Renate Sigurdsen
Trond H. Malvåg
Jan Strange
Elsebeth A. Bakke
Stine Ilebrekke Undrum
Grete Kirkeberg Mørk
Elin Børrud

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Sande kommune
Sande kommune
Holmestrand kommune
Re kommune
Horten kommune
NLF avd. Vestfold
Jernbaneverket
Jernbaneverket
Rambøll
Rambøll

Befaring
10. mai

HAZIDsamling
11. mai

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HAZID-samlingen beskrev uønskede hendelser og forslag til tiltak. Frekvens og konsekvens ble
vurdert av Rambøll etter møtet. Rambølls vurderinger er kvalitetssikret av møtedeltakerne i
etterkant.

2.

ANALYSEOBJEKT OG VURDERINGSKRITERIER

2.1

Kort beskrivelse av alternativene
Massedeponiene
Som beskrevet i kapittel 1.1 er det fem alternativer for hvor massene kan deponeres:
1)
2)
3)
4)
5)

Hanekleiva pukkverk i Sande
Solum pukkverk i Holmestrand
Skåne pukkverk i Horten
Skoppum pukkverk i Horten
Freste pukkverk i Tønsberg.

Det er ikke bestemt hvor mange av pukkverkene som skal/må tas i bruk, men med så store
masser, tar vi utgangspunkt i at det trengs minst to.
En kartskisse for de fem alternativene ligger som vedlegg 1.
Til Solum pukkverk i Holmestrand er det to mulige kjøreruter. En kort via Fv. 315 opp gjennom
øvre sentrum og en lengre rute der bilene kjører Fv. 313 til Helland, E18 videre til Kopstad hvor
de snur, E18 tilbake til Bentsrudkrysset og derfra opp til Solum.

Rambøll
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Tverrslagene
Det er i alt 5 tverrslag der massene skal hentes ut, med 5 tilknytningspunkter til det offentlige
vegnettet. Det skal i tillegg sprenges 13 rømningstunneler. Massene fra rømningstunnelene tas ut
fra innsiden og kjøres ut via de fem tverrslagene. Tilknytningspunktene og hvor mye masse som
tas ut de ulike stedene er vist i tabell 2. Tallene er omtrentlige.
Tabell 2: Masseuttak pr tverrslag.

Tverrslag

Sjøskogen
Holm
Helland
Stasjonsentreprisen
Peter Pan
SUM

Masse som tas ut
(m3 fast masse)

Periode for
massetransport

Total antall
lastebiler ut og
inn i perioden

524 000
290 000
290 000
310 000
424 000
1 839 000

nov 2010 - juli 2013
nov 2010 – jan 2013
aug 2011 – april 2013
okt 2011 – sept 2013
jan 2012 – des 2013

78 600
43 500
43 500
46 500
63 600
275 700

Totalt antall lastebiler i perioden er beregnet ut fra en faktor mellom fast fjell og sprengt masse
på 1,5 og at alle lastebiler kjører med henger og kan frakte ca 20 m3 sprengt masse hver.
I Statens vegvesens Hb 025, Prosesskoden, brukes en omregningsfaktor i forhold til teoretisk løs
masse på 1,8 for tunnelstein (1,5 for anbrakt masse). Dette er gjennomsnittstall som vil variere
noe med spreningsmetode og bergart. Jernbaneverket mener en omregningsfaktor på 1,5 vil
være riktig i dette tilfellet.
Det planlegges 6 dagers arbeidsuke der det kjøres masser fra klokken 07.00 – 19.00 på
hverdager og klokken 07.00 – 16.00 på lørdager.
Hvis man tar utgangspunkt i tallene i tabell 2, at hver lastebil frakter 20 m3 sprengt masse og at
det går massetransport 24 dager pr måned, vil massetransporten fra anlegget bli som vist i figur
2 – gitt at alle bilene krysset ett snitt i vegnettet.

Figur 2a: Massetransport fra anlegget pr døgn gitt at alle lastebilene passerer ett snitt i vegnettet
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De mørkeste søylene angir starten på året (januar måned). Som vi ser, er massetransporten liten
i 2010, moderat i 2011 og høy i 2012, med en topp i januar 2013. Deretter går produksjonen
jevnt nedover i løpet av 2013.
For å vurdere følsomheten i forhold til omregningsfaktoren mellom teoretisk løs masse og fast
fjell/ tunnelstein, har vi gjort tilsvarende beregning som i figur 2a der omregningsfaktoren er satt
lik 1,8, se figur 2b. Den viser at massetransporten i 2010 og 2011 stiger til litt over 200
kjt/døgn, og i den høyeste perioden i 2012 – 2013 blir ca 100 kjt/døgn flere kjøretøy enn vist i
figur 2a.

Figur 2b: Massetransport fra anlegget pr døgn gitt at alle lastebilene passerer ett snitt i vegnettet.
Omregningsfaktor mellom fast fjell og løs masse er lik 1,8.

2.2

Grunnlag for vurderingene
Risikoanalysen er gjort på bakgrunn av informasjon om prosjektet fra Jernbaneverket,
ulykkesstatistikk fra Statens vegvesens STRAKS-ulykkesregister (2001-2009), informasjon om
trafikkmengder og fartsgrenser fra Statens vegvesens vegkart samt lokalkunnskap fra deltakerne
på befaring og på HAZID-samlingen. Multiconsult utarbeidet i januar 2009 en rapport for Sande
kommune som vurderer massetransport gjennom Sande sentrum og beskriver forslag til tiltak. Vi
viser i risikoanalysen til denne rapporten.
Det er tatt utgangspunkt i at all massetransporten skal gå Fv. 313 (gamle E18) mellom Sande og
Holmestrand/Helland og at trafikken sør for Helland skal gå på E18. Det skal ikke kjøres masse
gjennom Holmestrand sentrum, all massetransport skal gå i Holmestrandtunnelen.
Holmestrandtunnelen stenges for alminnelig trafikk i ca 2 år mens det tas ut masse fra
tverrslagene i stasjonsentreprisen. Massetransporten vil gå gjennom Holmestrandtunnelen i
denne perioden også. Utenom dette vil massetransporten gå sammen med vanlig trafikk
gjennom Holmestrandtunnelen. Risikoen ved transport i tunnelen i anleggsfasen vurderes i en
annen risikoanalyse. Risikoen ved å kjøre massetransport i tunnelen under ordinære forhold er
ikke vurdert.

Rambøll
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Risikoen ved E18 er ikke vurdert spesielt da denne er ny og har god trafikksikkerhetsmessig
utforming. Det går ca 20 000 kjt/døgn på E18, og endringen i trafikkmengde som følge av
massetransporten blir ikke stor, ca 2,5 %. Endringen i tungtrafikkandel kan allikevel være
merkbar.
For hvert alternativ har vi vurdert kjøreruten fra Fv. 313 eller E18 fram til massedeponiet.
Deretter har vi vurdert Fv. 313 og til slutt sett på ulike kombinasjoner av tverrslag og
massedeponier.
Vi har i risikovurderingen tatt utgangspunkt i at det lagres masser ved minst to deponier. Hvis
massene fordeles likt mellom disse, vil antall tunge kjøretøy på vegen til deponiet bli halvparten
av trafikken vist i figur 2, det vil si ca 250 kjt/døgn når belastningen er på sitt høyeste i 2012.
Hvis vi også legger inn usikkerheten i faktoren mellom fast fjell og sprengt masse, vil
massetransporten ligge i størrelsesorden 250 – 300 kjt/døgn.

2.3

Vurderingskriterier for risiko
Nullvisjonen stiller krav om at vegsystemet skal utformes slik at det ikke fører til drepte eller
hardt skadde. Vegen skal utformes fra menneskets forutsetninger og ha barrierer mot
feilhandlinger og alvorlige konsekvenser av disse.
Nullvisjonens krav til sikre veger:
1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste
for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi trafikantene
nødvendig informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til ønsket fart gjennom
linjeføring, utforming og fartsgrenser. Det skal være lett å handle riktig og vanskelig å handle
feil.
2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen
skal ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være tilpasset
vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne.
I dette oppdraget er risikoen ved massetransporten vurdert, det vil si den ekstra risikoen som
påføres trafikantene ved at det i en 3-4 års periode vil kjøre flere tunge kjøretøy enn vanlig på
vegnettet. Endringen kan være stor eller liten, avhengig av hvor mye trafikk og tungtrafikk som
går på de ulike strekningene allerede. Evnen til å ta imot tungtrafikken er avhengig av vegens
utforming, omgivelser og trafikkbildet for øvrig. Risikoen ved samme antall tunge kjøretøy kan
oppleves helt forskjellig på E18 enn på lokalvegen gjennom et tettsted.

Rambøll
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3.

RISIKOANALYSE AV ALTERNATIVE KJØRERUTER

3.1

Alternativ 1: Hanekleiva
Analysestrekning
Analysestrekningen er vist i figur 3. Den følger Fv. 319 fra krysset med Fv. 313 ved Gravningen,
går gjennom Sande sentrum og videre opp til pukkverket i Hanekleiva.

Dyegata
Fila

Rv. 319

Rv. 319

Start
kjørerute

Pukkverk
Teienvegen

Stokkevegen

Figur 3: Analysestrekningen fra Fv. 313 til pukkverket.

Strekningen er ca 5,5 km lang. ÅDT er 1000-2000 kjt/døgn gjennom Sande sentrum og 20004000 kjt/døgn fra Finstad opp til pukkverket. Fartsgrensen er 60 km/t fra Gravningen til
tettbebyggelsen i Sande sentrum, 40 km/t gjennom sentrum og 60 km/t opp til rundkjøringen
med arm E18. Fra rundkjøringen opp til pukkverket er det generell fartsgrense utenfor tettbygd
strøk, 80 km/t. Det er mye stigning opp til pukkverket. Stigningen starter omtrent ved
Teienvegen.
Gjennom Sande sentrum er det i dag 3 gangfelt på tvers av Fv. 313, busslommer og en del myke
trafikanter både langs og på tvers av veien. Andelen eldre, myke trafikanter er høy.
Sikkerhetsproblemer
Det har i 8-årsperioden 2001-2009 vært 4 ulykker på strekningen, alle med lettere skade. To er
bilulykker og 2 er MC-ulykker. En ulykke inntraff i krysset mellom Fv. 313 og Fv. 319. En MCfører som kom på Fv. 313 fra Drammen kolliderte med en bil som kom Fv. 313 sørfra og svingte
inn Fv. 319 mot Sande sentrum. De tre andre ulykkene er utforkjøringsulykker. En skjedde i
sentrum, der var føreren beruset. De to andre skjedde i Hanekleivene. I den ene
utforkjøringsulykken i Hanekleiva påstår føreren at han/hun ble overrasket av et dyr i vegen. Mer
informasjon om ulykkene ligger i vedlegg 2.
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Identifikasjon av uønskede hendelser
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 3: Mulige uønskede hendelser for kjøreruten til Hanekleiva

Nr

Element

Uønsket hendelse

Kommentarer

1

Kryss Fv. 319 X
Fv. 313
550 m
manglende G/Sveg langs Fv. 319

Kryssulykke

For kort akselerasjonsfelt mot sør

Påkjøring
fotgjenger/syklist langs
vegen

Mangler G/S-veg eller fortau på
strekningen, dette er en "missing link".
Busstopp på hver side, men få
bussreisende bruker denne stoppen i
følge kommunen.

Påkjøring myke
trafikanter

Mange kryssende fotgjengere.
Uoversiktlig i forbindelse med
busslomme og avkjøring til Rema 1000.
Dårlig ledning av myke trafikanter ved
brannstasjonen, de krysser Fv. 319 og
går inn Fv. 950.

2

3
4

Kryssingssteder
v/Rema 1000 og
Europris
Kryss Fv. 319 X
Fv. 950

5

Påkjøring myke
trafikanter
Kryssulykke

OK utforming.

6

Opphøyd gangfelt Påkjøring myke
ved Fila
trafikanter

OK utforming med opphøyd gangfelt i
dag.

7

Kryss Fv. 319 X
Fila
Gangfelt vest for
jernbanebrua

Kryssulykke

Mye busstrafikk og lokaltrafikk

Påkjøring myke
trafikanter

Dårlig sikt fra jernbanebrua, krapp
vertikalkurvatur. Nedoverbakke og glatt
vinterstid? Gangvegen inn fra venstre
kan være vanskelig å se. Skolebarn og
personer til/fra toget krysser her.

8

9

Kryss Fv. 316 X
Dyegata

Kryssulykke

Kommer brått på rett etter jernbanebrua

10

Kryss Rv. 319 X
Teienvegen

Kryssulykke

Bratt bakke fra Teienvegen opp på Fv.
319, men god sikt. Svært liten trafikk.

11

Kryss Fv. 319 X
Stokkevegen

Kryssulykke

Dårlig kordesikt for trafikken som
kommer fra Sande som skal inn
Stokkevegen, de ser ikke trafikken
ovenfra (fra Hanekleiva).

12

Strekning fra
Stokkevegen og
opp

Trafikkulykke

Krappe svinger, kan skli ut på glatta.
Ofte diesel eller oljesøl. Spesielt viktig
mhp MC-ulykker. Mest sannsynlig
utforkjøring eller møteulykke (pga
utforkjøring mot venstre).

Påkjøring myke
trafikanter langs veg

Skolebarn må gå i vegkant/på skulder,
dette er spesielt kritisk vinterstid.
Syklister og brettkjørere kan komme i
stor fart.

13

14

Fv. 319 X
avkjørsel
pukkverk

Kryssulykke

Rambøll
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Risikomatrise
Vurderingen av risikoen ved de uønskede hendelsene er vist i en risikomatrise, se figur 4.

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

1, 5, 7, 9, 12

11

10, 14

6

Meget alvorlig

Drept

2, 13

3, 4, 8

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1 gang hvert
1. – 10. år

Sjelden
1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
Sjeldnere enn hvert
30. år

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 4: Risikomatrise Hanekleiva

Risikoreduserende tiltak
I tabell 4 er de uønskede hendelsene og sortert etter risikonivå og tiltak for å redusere risikoen
foreslått.
Tabell 4: Forslag til risikoreduserende tiltak sortert etter risiko

Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

2

550 m
Påkjøring
manglende G/Sfotgjenger/syklist langs
veg langs Fv. 319 vegen

Bygge fortau/G/S-veg. Se rapport
fra Multiconsult.

3

Kryssingssteder
v/Rema 1000 og
Europris

Opphøyd gangfelt, ett eller to
steder. Intensivbelysning.

Påkjøring myke
trafikanter

Busslommene må ha tilstrekkelig
lengde og bredde slik at bussen
kommer helt ut av kjørebanen.
Stopplinje i god avstand fra
gangfelt pga blindsone foran
store kjøretøy.
Se for øvrig rapport fra
Multiconsult.

Rambøll
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Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

4

Kryss Fv. 319 X
Fv. 950

Påkjøring myke
trafikanter

Bedre ledning av trafikantene
forbi brannstasjonen for eksempel
med en rabatt.

8

Gangfelt vest for
jernbanebrua

Påkjøring myke
trafikanter

Fartsgrense settes ned fra 40
km/t til 30 km/t.
Intensivbelysning.
Fjerne vegetasjon og sørge for
god sikt innover i G/S-vegen.

11

Kryss Fv. 319 X
Stokkevegen

Kryssulykke

Siktutbedring innerkurve, flytte
trafo.

13

Strekning fra
Stokkevegen og
opp

Påkjøring myke
trafikanter langs veg

Lage bred skulder, fortau eller
G/S-veg. Standarden må være så
god at den kan brøytes vinterstid.
Alternativt kan man tilby
skoleskyss pga farlig skoleveg i
anleggsperioden.

1

Kryss Fv. 319 X
Fv. 313

Kryssulykke

Forlenge akselerasjonsfeltet til
fullverdig lengde ihht
vegnormalene.
Alternativet er å fjerne det, men
feltet er en fordel for avviklingen.

5

Kryss Fv. 319 X
Fv. 950

Kryssulykke

6

Opphøyd gangfelt Påkjøring myke
ved Fila
trafikanter

Lede myke trafikanter utenom
krysset (se tiltak 4)
Bedre belysning
Økt vintervedlikehold

7

Kryss Fv. 319 X
Fila

Kryssulykke

Ingen tiltak foreslått

9

Kryss Fv. 319 X
Dyegata

Kryssulykke

Ingen tiltak foreslått

12

Strekning fra
Stokkevegen og
opp

Trafikklykke

10

Kryss Fv. 319 X
Teienvegen

Kryssulykke

Ingen tiltak foreslått

14

Fv. 319 X
avkjørsel
pukkverk

Kryssulykke

God skilting i anleggsperioden.

Godt vedlikehold.
God retningsmarkering i kurvene.
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3.2

Alternativ 2: Solum pukkverk
Analysestrekning
Analysestrekningen er vist i figur 5. Den starter ved Peter Pan, går opp Fv. 315 Botnevegen,
fortsetter som Fv. 315 Nyvegen og Hvittingfossvegen til krysset ved Statoilstasjonen, passerer
rett gjennom Grefsrudtunnelen og rundkjøringen med Vålevegen, krysser over E18 i
Bentsrudkrysset, passerer golfbanen og fortsetter som privat veg opp til pukkverket.

Fv. 315
Fv. 315
Grefsrudtunnelen

Statoilstasjonen

Start
kjørerute

Peter Pan

E18 Bentsrudkrysset

Golfbane

Bom
Solum
pukkverk

Figur 5: Analysestrekningen fra krysset med Fv. 313.
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Strekningen er ca 3,3 km lang opp til bommen der den private vegen til pukkverket starter. ÅDT i
Fv. 315 Botnevegen er om lag 3000 kjt/døgn, i Fv. 315 Nyvegen/Hvittingfossvegen ligger
trafikkmengden mellom 8000 og 10000 kjt/døgn, og fra Statoilstasjonen til krysset med E18 går
det ca 4000 kjt/døgn. Fartsgrensen er 80 km/t (generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk) i
Botnevegen, 50 km/t i Nyvegen og Hvittingfossvegen fram til litt forbi Fv. 314 Holtungvegen og
60 km/t gjennom Grefsrudtunnelen og videre til krysset med E18.
Det er bratt stigning fra bunnen av Botnevegen helt opp til krysset ved Statoilstasjonen.
Nyvegen og Hvittingfossvegen er preget av mye lokaltrafikk, mange myke trafikanter både langs
og på tvers av vegen, busslommer og avkjørsler/sideveger. Trafikkbildet er sammensatt og
uoversiktlig. Helningsforholdene gjør at syklister på veg ned bakkene kan ha høy fart.
Strekningen er skoleveg.
Sikkerhetsproblemer
Statistikk fra STRAKS-ulykkesregisteret viser at det har inntruffet 13 ulykker på strekningen de
siste 8 årene (2001-2009). Det har ikke skjedd ulykker i Botnevegen, men på Nyvegen/
Hvittingfossvegen fra krysset med Botnevegen opp til Statoilstasjonen har det skjedd 9 ulykker,
alle med lettere skade. De 9 ulykkene fordeler seg som vist i tabell 5.
Tabell 5: Ulykker i perioden 2001-2009

3 fotgjengerulykker

1 fotgjenger påkjøring i gangfelt
1 fotgjenger påkjørt ved kryssing ved busslomme
1 fotgjenger opphold seg i kjørebanen for øvrig

1 sykkelulykke
2 MC-ulykker

1 syklist på veg ned bakken kjørte inn i kryssende bil som svinge til
venstre
1 utforkjøring på høyre side i venstrekurve
1 møteulykke, mistet kontroll i høyrekurve og kom over i feil
kjørebane

3 ulykker med bil

1 møting på vegstrekning, kom over i feil kjørebane ved utgangen av
sving
2 møting i kurve

8 av 9 ulykker har skjedd på tørr, bar veg. Den siste skjedde i oktober på våt, bar veg.
På strekningen fra Statoilstasjonen til rundkjøringen med Vålevegen har det inntruffet 4 ulykker i
8-årsperioden. I to av ulykkene ble fotgjenger påkjørt i gangfeltet ved Statoilstasjonen. De to
andre ulykkene er bilulykker; en sidekollisjon i krysset med Fv. 314 Holtungvegen og en
påkjøring bakfra på strekningen ved Grefsrudtunnelen.
Mer detaljert informasjon om ulykkene ligger i vedlegg 2.
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Identifikasjon av uønskede hendelser
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 6: Mulige uønskede hendelser for kjøreruten til Solum pukkverk

Nr

Element

1

Kryss Fv. 313 X
Kryssulykke
Fv. 900 (Peter
Pan)
Kryss Botnevegen Kryssulykke

Påkjøring bakfra eller sidekollisjon pga
vanskelig vinkel til avrampe fra Fv. 313

3

Botnevegen opp
til Nyvegen

Trafikkulykke

Dårlig sikt i krappe kurver, bratt
stigning. Biler fra sidevegene kommer
brått ut i vegen vinterstid fordi de vil ha
fart opp bakken

4

Kryss mellom
Botnevegen og
Nyvegen

Påkjøring myke
trafikanter

Syklister kan komme i stor fart ovenfra.
Kjøretøyene i Botnevegen må stå i
gangfeltet for å se/kjøre ut i Nyvegen.

Kryssulykke

Dårlig sikt. Vanskelige helningsforhold,
hengeren står i bakke. Trafikken i
Nyvegen er stor, og det kan ta litt tid å
få fart på lastebilen, selv om den er tom.

2

5

Kommentarer

Ulykke med kryssende kjøreretning

6

Strekning fra
Botnevegen til
kryss ved
Statoilstasjonen

Påkjøring myke
trafikanter

Kryssingspunkt/gangfelt midt i bakken,
og ved Statoil. Busslommer. Flere kryss
og avkjørsler. Vanskelig kurvatur, både
vertikalt og horisontalt. Tett mellom
mulige stopp-punkter, komplisert
trafikkbilde. Skoleveg.

7

Strekning fra
kryss
Statoilstasjonen
til Bentsrudkrysset

Påkjøring av myke
trafikanter

Gangfelt over "Solumvegen" ved
Statoilstasjonen, komplisert trafikkbilde
og uheldige helningsforhold.

Kryssulykke

Krysset ”Solumvegen” X
Hvittingfossvegen har komplisert
trafikkbilde og vanskelige
helningsforhold. Krysset med
Holtungvegen er utflytende.

Strekning fra
Golfbanen til
turområde

Påkjøring mye
trafikanter

Turområde

8

9
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Risikomatrise
Vurderingen av risikoen ved de uønskede hendelsene er vist i en risikomatrise, se figur 6:

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

2, 3, 5

1, 8

Meget alvorlig

Drept

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1 gang hvert
1. – 10. år

Sjelden
4, 6, 7

1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
9

Sjeldnere enn hvert
30. år

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 6: Risikomatrise Solum pukkverk

Risikoreduserende tiltak
I tabell 7 er de uønskede hendelsene og sortert etter risikonivå og tiltak for å redusere risikoen
foreslått.
Tabell 7: Forslag til risikoreduserende tiltak sortert etter risiko

Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

4

Påkjøring myke
trafikanter

Godt vintervedlikehold både mhp
friksjon, framkommelighet og
fjerning av snø i siktsoner.

Kryss mellom
Botnevegen og
Nyvegen

La massetransporten kjøre E18
når føret er dårlig.
Redusere fart for syklister som
kommer ovenfra.
Intensivbelysning av gangfelt.
Om mulig flate ut Botnevegen mot
Nyvegen slik at lastebilene får en
lenger flate å stå på. Ulempen ved
dette er at resten av Botnevegen
blir brattere.
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Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

6

Påkjøring myke
trafikanter

Nedsatt fartsgrense til 40 eller 30
km/t

Strekning fra
Botnevegen til
kryss ved
Statoilstasjonen

Godt vintervedlikehold både mhp
friksjon, framkommelighet og
fjerning av snø i siktsoner.
La massetransporten kjøre E18
når føret er dårlig.
Stopplinje i god avstand før
gangfelt pga blindsone foran store
kjøretøy.
Sikring av alle gangfelt/
kryssingspunkt i henhold til SVV
Hb 271, kap 5 1

7

Strekning fra
kryss
Statoilstasjonen
til Bentsrudkrysset

Påkjøring av myke
trafikanter

Nedsatt fartsgrense til 40 eller 30
km/t i kryssområdet ved Statoil.
Stopplinje i god avstand før
gangfelt pga blindsone foran store
kjøretøy
Sikring av gangfelt/kryssingspunkt
i henhold til SVV Hb 271, kap 5 1

1

Kryss Fv. 313 X
Fv. 900 (Peter
Pan)

Kryssulykke

Endre vinkel på kryss
eller snu forkjørsreguleringen slik
at trafikken på rampen fra Fv. 313
må stanse. Kan eventuelt ha full
stopp i anleggsperioden.

8

Strekning fra
kryss
Statoilstasjonen
til Bentsrudkrysset

Kryssulykke

Stramme inn krysset med
Holtungvegen.

2

Kryss Fv. 313 X
Botnevegen

Kryssulykke

3

Trafikkulykke
Botnevegen fra
kryss Fv. 313 opp
til Nyvegen

Sette ned fartsgrensen i
anleggsperioden til 50 km/t.
Ingen tiltak foreslått.
Godt vintervedlikehold både mhp
friksjon, framkommelighet og
fjerning av snø i sikttrekanter.
Dette gjelder også sidevegene.
Eventuell siktutbedring i kurver,
sees i sammenheng med
rassikring.
La massetransporten kjøre E18
når føret er dårlig.
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Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

5

Kryssulykke

Nedsatt fartsgrense på Nyvegen
og Botnevegen.

Kryss mellom
Botnevegen og
Nyvegen

Utbedret sikt i krysset må
undersøkes.
Forsterke skilting/varsling av
anleggstrafikk.

9

Strekning fra
Golfbanen til
turområde

Påkjøring mye
trafikanter

Sørge for lavt fartsnivå

Det er også et alternativ å la massetransporten til Solum gå fra Holmestrand og følge Fv. 313 ut
til E18 ved Helland, kjøre E18 til Kopstad, snu på Kopstad og kjøre E18 tilbake til
Bentsrudkrysset og derfra opp til Solum. Denne strekningen er ikke risikovurdert spesielt, men
alle strekningene inngår i de andre alternativene/vurderingene i kapittel 4 og 3.2.
1)

Hvert gangfelt må vurderes for seg. Blant annet bør det gjennomføres tellinger av antall fotgjengere og
syklister som krysser i gangfeltet, og det bør registreres om fotgjengerne heller krysser andre steder enn
i gangfeltet. Det kan også være aktuelt å vurdere belysningsforholdene når det er mørkt. Ulike
sikringstiltak kan sorteres i følgende kategorier:
•

Fartsdempende tiltak (for eksempel opphøyd gangfelt, fartshumper, skilting med mer)

•

Synliggjøring av gangfelt og fotgjengere/syklister for bilførere

•

Synliggjøring av kjøretøy for fotgjengere og syklister

•

Tiltak som øker bilførernes forventninger om gangfelt

•

Signalregulering av gangfelt

•

Fjerning av gangfelt

•

Flytting av gangfelt
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3.3

Alternativ 3: Skåne pukkverk
Analysestrekning
Figur 7 viser analysestrekningen til Skåne pukkverk. Denne starter ved E18 Kopstadkrysset og
følger Fv. 310 vestover til pukkverket. Strekningen er om lag 2,5 km lang.

Skåne
pukkverk

Hellandvegen

Idrettsplass

Skånevegen

Figur 7: Analysestrekningen fra Kopstadkrysset til Skåne pukkverk.

Første del at strekningen, fra Kopstadkrysset til krysset med Hellandvegen, går gjennom middels
tett bebyggelse. Det er ensidig G/S-veg på delstrekningen. Det ligger en busslomme rett vest for
jernbaneundergangen. Denne brukes av barn som skal til og fra skolen. Bussen krysser Fv. 310
slik at skolebarna slipper å krysse hovedvegen. Det er idrettsanlegg og velhus på nordsiden av
vegen, men her er det nylig bygget planskilt undergang for myke trafikanter.
Trafikkmengden her er 6400 kjt/døgn og fartsgrensen er 60 km/t. Fra krysset med Hellandvegen
og østover er det slutt på tettbebyggelsen og fartsgrensen øker til 80 km/t. Trafikkmengden her
er noe over 8000 kjt/døgn. Trafikktallene kan gå noe ned som følge av at tungtrafikken fra ferga
Moss-Horten nå kjører den nye vegen om Skoppum.
Avkjøringen til pukkverket ligger midt i en sving, og har begrenset sikt i forhold til fartsnivået.
Det er ofte svært glatt i svingen vinterstid.
Sikkerhetsproblemer
Det har i perioden 2001-2009 inntruffet 7 personskadeulykker på strekningen fra E18 til Skåne
pukkverk, alle med lettere skade. En var en sykkelulykke, en var en fotgjengerulykke og resten
var ulykker med bil. Sykkelulykken inntraff på G/S-vegen der en bilist kjørte ut fra en privat
avkjørsel som krysser G/S-vegen, og traff syklisten på G/S-vegen. Syklisten kom fra høyre.
Fotgjengeren ble påkjørt da han/hun løp ut bak en buss. Det er ikke noe entydig mønster i de 5
bilulykkene. To av ulykkene skyldtes at biler skulle svinge av eller på Fv. 310, i to av ulykkene
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har fører fått skrens på delvis snø- eller isbelagt veg, og den siste ulykken hadde sin årsak i en
forbikjøring. Mer detaljert informasjon om ulykkene er lagt i vedlegg 2.
Identifikasjon av uønskede hendelser
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 8: Mulige uønskede hendelser for kjøreruten til Skåne pukkverk.

Nr

Element

Uønsket hendelse

Kommentar

1

Strekning av Fv.
310 fra E18 til
undergang
jernbane

Påkjøring myke
trafikanter

Busstopp ved skolen langs Fv. 310,
skolebarn leker for nærme vegen.

Kryssulykke mot
sideveger og avkjørsler

Dårlig sikt, uoppmerksomhet

2

3

Kryss Fv. 310 X
Hellandvegen

Påkjøring myke
trafikanter

Skolebarn fra Hellandvegen må krysse
Fv. 310.

4

Kryss Fv. 310 X
Skånevegen

Kryssulykke

Fartsgrense 80 km/t på Fv. 310 og høyt
fartsnivå

5

Kryss Fv. 310 X
avkjøring til
pukkverk

Trafikkulykke

Stor fart på Fv. 310, dårlig sikt mot øst.
Glatt pga lokale klimaforhold. Løs pukk i
kjørebanen.

Risikomatrise
Vurderingen av risikoen ved de uønskede hendelsene er vist i en risikomatrise, se figur 8:

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

2

4, 5

Meget alvorlig

Drept

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1 gang hvert
1. – 10. år

Sjelden
1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
1, 3

Sjeldnere enn hvert
30. år

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 8: Risikomatrise Skåne pukkverk
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Risikoreduserende tiltak
I tabell 9 er de uønskede hendelsene og sortert etter risikonivå og tiltak for å redusere risikoen
foreslått.
Tabell 9: Forslag til risikoreduserende tiltak sortert etter risiko

Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

1

Strekning av
Fv. 310 fra E18
til undergang
jernbane

Påkjøring myke
trafikanter

Sikre ventearealene ved
bussholdeplassen ved lenger avstand til
vegen eller med ledegjerde.

3

Fv. 310 ved
Hellandvegen

Påkjøring myke
trafikanter som skal
krysse Fv. 310

Etablere gangfelt eller sikkert
kryssingspunkt ihht SVV Håndbok 270
Gangfeltkriterier.

4

Kryss Fv. 310 X
Skånevegen

Kryssulykke

Sørge for god sikt og lavere fartsnivå.

5

Kryss Fv. 310
ved avkjøring til
pukkverk

Påkjøring av kjøretøy
fra /til pukkverk

Nedsatt fartsgrense på en strekning
forbi avkjøringen til pukkverket.
Bedre skilting av utkjøringen, spesielt
ifht anleggstrafikken. Forvarsling.
Stramme opp avkjøringen.
Godt vintervedlikehold, spesielt med
tanke på friksjon og fjerning av snø i
siktsoner.

2

Rambøll

Strekning av
Fv. 310 fra E18
til undergang
jernbane

Kryssulykke mot
sideveger og avkjørsler

Bedre feiing av løs pukk.
Sørge for god sikt og lavere fartsnivå.
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3.4

Alternativ 4: Skoppum
Analysestrekning
Figur 9 viser analysestrekningen fra kryss E18 til Skoppum pukkverk. Rv. 19 ble åpnet i
desember 2009 og er den nye hovedvegen mellom Horten og E18. Hoveddelen av tungtrafikken
til og fra ferga Horten - Moss kjører her. Strekningen fra E18 inn til pukkverket er ca 2,6 km
lang.

Skoppum
pukkverk

Figur 9: Analysestrekningen fra E18 til Skoppum pukkverk.

Siden vegen er ny, foreligger det få trafikkdata herfra. Vegen er bomveg, og rett etter åpning av
bomstasjonen i januar 2010 passerte ca 3000 kjt/døgn bomstasjonen. Dette har i følge
byggeleder økt noe, så ÅDT anslås til 3000-3500 kjt/døgn. Vi har ikke tall for tungtrafikkandelen,
men den er forholdsvis høy pga trafikken fra ferga Moss-Horten.
Vegen er utformet som tofelts veg med 1 meter bredt malt sperrefelt mellom kjørebanene med
rumleeffekt. Fartsgrensen er 80 km/t. Krysset med avkjøringen til pukkverket er kanalisert med
svingefelt fra begge retninger. Myke trafikanter skal ikke ferdes langs den nye Rv. 19, men bruke
lokalvegnettet. Det er ensidig fortau på Fv. 530 forbi innkjøringen til pukkverket.
Sikkerhetsproblemer
Det er ikke registrert personskadeulykker på den nye vegen. Vegen oppfyller normalenes krav til
sikkerhet for denne typen veg. Det er gjennomført TS-revisjon i planprosessen og TS-inspeksjon
rett før åpningen av vegen.
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Identifikasjon av uønskede hendelser
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 10: Mulige uønskede hendelser for kjøreruten til Skoppum pukkverk.

Nr

Element

Uønsket hendelse

Kommentar

1

Kryss på Rv. 19
ved avkjøringen
til pukkverket

Kryssulykke

Sidekollisjon eller påkjøring bakfra pga
liten hastighet på lastebil og små
tidsluker. Fergetrafikk kan gi trafikk i
puljer.

Risikomatrise
Vurderingen av risikoen ved den uønskede hendelsen er vist i en risikomatrise, se figur 10:

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

Meget alvorlig

Drept

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1 gang hvert
1. – 10. år

1

Sjelden
1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
Sjeldnere enn hvert
30. år

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 10: Risikomatrise Skoppum pukkverk

Risikoreduserende tiltak
Gruppa anser risikoen for ulykker for liten, og har ingen forslag til tiltak for å redusere risikoen i
krysset.
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3.5

Alternativ 5: Freste
Analysestrekning
Figur 11 viser analysestrekningen fra E18 Åskrysset til Freste pukkverk.

Freste
pukkverk

Fadumvegen

Industriområde

Figur 11: Analysestrekningen fra E18 til Freste

Analysestrekningen er om lag 2,4 km og følger Fv. 35 fra Åskrysset opp til Fadumvegen. ÅDT
ligger noe over 5000 kjt/døgn på hele strekningen. Fartsgrensen er 70 km/t fra Åskrysset til litt
forbi avkjøringen til industriområdet på høyre side av vegen, deretter blir fartsgrensen 80 km/t.
Fv. 35 er flat med slak horisontalkurvatur, det er åpne jorder på hver side. Sikten er god og
fartsnivået kan være høyt.
Det er ensidig G/S-veg fra Åskrysset til innkjøringen til industriområdet. G/S-vegen ligger først
på vestsiden av Fv. 35 og krysser til østsiden ca 80 meter nord for Åskrysset i et tilrettelagt
kryssingspunkt (ikke gangfelt). Det er ingen tilbud til gående og syklende langs Fv. 35 fra
industriområdet opp til krysset med Fadumvegen. Fra Fadumvegen og nordover er det ensidig
G/S-veg over en lengde på ca 1,3 km.
Det er to mulige innkjøringer til pukkverket: En fra baksiden via Fadumvegen og en fra
avkjørselen fra Fv. 35.
Sikkerhetsproblemer
Det har i perioden 2001-2009 inntruffet 4 ulykker på Fv. 35, alle med lettere skade.
En var påkjøring bakfra, en var møting på rett vegstrekning, en var en kryssulykke i krysset med
Fadumvegen og en var en utforkjøringsulykke ved avkjøringen til pukkverket. I ulykken i krysset
med Fadumvegen kom en bil fra Fadumvegen og skulle svinge til venstre mot Tønsberg. Han/hun

Rambøll

26-(39)

kolliderte med en bil som kom på Fv. 35 fra Tønsberg. I ulykken ved avkjøringen til pukkverket
kjørte en bil utfor fordi han/hun fikk høyre hjul utenfor asfaltkanten.
Det har også inntruffet et par ulykker med lettere skade i krysset mellom arm E18 og Fv. 35 i
Åskrysset. Disse ulykkene har vi ikke klart å finne noe mer informasjon om.
Identifikasjon av uønskede hendelser
Som en del av prosjektet ny E18 Gulli – Langåker skal Åskrysset bygges om. Dette kan
periodevis medføre omkjøring. Vi har i denne risikoanalyse kun tatt høyde for massetransport i
dagens vegnett.
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 11: Mulige uønskede hendelser for kjøreruten til Freste

Rambøll

Nr

Element

Uønsket hendelse

Kommentar

1

Kryss arm E18 X
Fv. 35

Kryssulykke

Korte tidsluker på Fv. 35, spesielt i
rushtiden om ettermiddagen. Kan
medføre kødannelser og usikre
utkjøringer på Fv. 35.

2

Fv. 35

Kryssingspunkt syklister

Få syklister, men kan komme fort.

3

Kryss Fv. 35 X
Fadumvegen

Kryssulykke

Høyt fartsnivå på Fv. 35, ”for”god sikt
innbyr til fart. Rett strekning kan gjøre
det vanskelig å bedømme fartsnivået på
kjøretøy på Fv. 35.

4

Fadumvegen

Påkjøring myke
trafikanter langs
Fadumvegen

Fadumvegen er sykkelrute. Det er
forholdsvis smalt og fartsnivået er lavt.
Fartsgrensen er 60 km/t, men
fartsnivået mye lavere.

5

Innkjøring til
pukkverk ved
porten

Møteulykke mellom
tunge kjøretøy til
pukkverket.

Trangt i innkjøringen, trang port.

6

Kryss Fv. 35 X
avkjørsel til
pukkverk

Kryssulykke

Høyt fartsnivå på Fv. 35, ”for”god sikt
innbyr til fart. Rett strekning kan gjøre
det vanskelig å bedømme fartsnivået på
kjøretøy på Fv. 35.
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Risikomatrise
Vurderingene av risikoen til de uønskede hendelsene er vist i en risikomatrise, se figur 12

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

Meget alvorlig

Drept

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1 gang hvert
1. – 10. år

1, 5

Sjelden
3, 6

1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
2, 4

Sjeldnere enn hvert
30. år

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 12: Risikomatrise Freste pukkverk

Risikoreduserende tiltak
I tabell 12 er de uønskede hendelsene og sortert etter risikonivå og tiltak for å redusere risikoen
foreslått.
Tabell 12: Forslag til risikoreduserende tiltak sortert etter risiko

Nr
Element
og
risiko
3
Kryss Fv. 35 X
Fadumvegen

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

Kryssulykke

Nedsatt hastighet til forbi avkjøringen i
anleggsperioden.
Varsle med skilting; vegvisning,
forvarsling og arbeidsvarsling.
Malt kanalisering av krysset.
God belysning av krysset.

6

Kryss Fv. 35 X
avkjørsel til
pukkverk

Kryssulykke

Nedsatt hastighet til forbi avkjøringen i
anleggsperioden.
Varsle med skilting; vegvisning,
forvarsling og arbeidsvarsling
Malt kanalisering av krysset. God
belysning av krysset.
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Nr
Element
og
risiko
1
Kryss arm E18 X
Fv. 35

Rambøll

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

Kryssulykke

Krysset skal bygges om til rundkjøring i
forbindelse med E18 Gulli-Langåker.
Utvide innkjøringen, rydde i
sikttrekantene (parkering, vegetasjon
med mer.)

5

Innkjøring til
pukkverk ved
porten

Møteulykke mellom
tunge kjøretøy til
pukkverket.

2

Fv. 35

Kryssingspunkt syklister Ingen tiltak foreslått.

3

Fadumvegen

Påkjøring av myke
trafikanter langs
Fadumvegen

Fartsgrensen bør settes ned i
anleggsperioden til 40 km/t eller 30
km/t.
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4.

RISIKOANALYSE ANDRE STREKNINGER

4.1

Fv. 313 inkludert kryss ved Holm, Sjøskogen og Peter Pan
Analysestrekning
Det nordligste punktet for uttak av steinmasser er ved Holm. Her skal det bygges ny anleggsveg
og nytt kryss mot Fv. 313. Ved Sjøskogen og Peter Pan utbedres eksisterende kryss/avkjørsel.
Hazid-møtet gikk gjennom tegningene for kryssene ved Holm og Sjøskogen og gjorde en
vurdering av andre uønskede hendelser på Fv. 313 av mer generell karakter. Gruppa hadde som
utgangspunkt at all massetransport skal gå gjennom dagens Holmestrandtunnel. Tunnelen
stenger for alminnelig trafikk i 2 år og da er anleggsområde. Resten av tiden vil massetransporten gå sammen med vanlig trafikk gjennom tunnelen. Risikoen ved transport i tunnelen i
anleggsfasen vurderes i en annen risikoanalyse. Risikoen ved å kjøre massetransport i tunnelen
under ordinære forhold er ikke vurdert.
Strekningene av Fv. 313 som er vurdert strekker seg derfor fra Sande til anleggsområdets start
rett nord for Holmestrand og fra Peter Pan til påkjøring E18 ved Helland. Strekningen fra Sande
til Holmestrand nord er 13 km og strekningen fra Peter Pan til E18 ved Helland ca 3,5 km.
Risikoen ved E18 er ikke vurdert spesielt da dette anses som den mest trafikksikre vegen.
Generelt er det sagt om E18 er at det er viktig at massetransporten ikke drar med seg søle og
leire ut på E18 slik at kjørebanen blir glatt. Lastebilene må spyles grundig før de kjører ut på det
offentlige vegnettet. Det må videre lages rutiner som sikrer at det ikke kan falle stein ned fra
lastebilene. Dette gjelder alle veger/strekninger.
Kryssene ved Holm, Sjøskogen og Peter Pan er vist i figur 13 - 15. Antall lastebiler pr døgn i
kryssene i de mest trafikkerte månedene er:
Holm:
Sjøskogen:
Peter Pan:

75 lastebiler ut og inn pr døgn
125 lastebiler ut og inn pr døgn
190 lastebiler ut og inn pr døgn

Figur 13: Krysset ved Holm
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Figur 14: Krysset ved Sjøskogen

Figur 15: Krysset ved Peter Pan
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Trafikken på Fv. 313 ligger mellom 2000 og 4000 kjt/døgn. Analysen har ikke vurdert
ekstraordinære situasjoner der E18 blir stengt og Fv. 313 blir brukt som omkjøringsveg. Dette
antas kun å gjelde korte tidsrom. Statens vegvesens erfaring etter raset i Hanekleivtunnelen er
at antall ulykker ikke gikk opp tilsvarende slik det var før nye E18 ble bygget, men at
trafikantene var forsiktige i omkjøringssituasjonen. Å mangedoble trafikken på Fv. 313 i en
omkjøringssituasjon vil imidlertid øke risikoen for ulykker rent statistisk.
Sikkerhetsproblemer
Det har i perioden 2003 – 2009 inntruffet 7 ulykker på Fv. 313 på strekningen fra Sande til
Helland. 6 er utforkjøringsulykker med lettere skade og 1 er en møteulykke med alvorlig skade.
Møteulykken inntraff på delvis snø og isdekke, føreren fikk skrens på bilen og kom over i
motgående kjørefelt. Utforkjøringsulykkene har inntruffet på bar veg, enten tørr eller våt.
I en av utforkjøringsulykkene har føreren sovnet. Mer informasjon om ulykkene finnes i vedlegg
2.
Identifikasjon av uønskede hendelser
Gruppa har identifisert følgende uønskede hendelser:
Tabell 13: Mulige uønskede hendelser på Fv. 313

Nr

Element

Uønsket hendelse

Kommentar

1

Kryss med Fv.
313 ved Holm

Kryssulykke

Kan komme brått på. 75 lastebiler ut og
inn pr døgn i travleste måned.

2

Kryss med Fv.
313 ved
Sjøskogen

Kryssulykke

Kan komme brått på. 125 lastebiler ut
og inn pr døgn i travleste måned.

Påkjøring myke
trafikanter, spesielt
skolebarn til busslomme

Skolebarn må krysse anleggsveg og gå
kort strekning langs 313 til busslomme

Fv. 313 generelt

Påkjøring
transportsyklister langs
vegen

Fv. 313 brukes av treningssyklister, men
lite til tursykling. Kan være smalt noen
steder.

5

Påkjøring fotgjengere

Noe bebyggelse/hytter som kan medføre
myke trafikanter langs vegen. En del
stopper også for å fiske.

6

Møteulykke

Møteulykke med lastebil

7

Utforkjøring

Lastebil kjører utfor eller personbil kjører
utfor som unnamanøver for lastebil

8

Kryssulykke

Avkjørsler eller kryss på strekningen

3

4

9

Kryss med Fv.
313 sør for Peter
Pan, tverrslag

Kryssulykke

190 lastebiler inn og ut pr døgn de
travleste månedene

10

E18 generelt

Trafikkulykke pga glatt
kjørebane

Leire/gjørme fra bilene
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Risikomatrise
Vurderingen av risikoen ved de uønskede hendelsene er vist i figur 16.

Liv og helse

Lettere

Alvorlig

Meget alvorlig

Drept

Svært ofte
1 gang pr år eller
oftere

Ofte
1, 2, 9, 10

1 gang hvert
1. – 10. år

Sjelden
8

1 gang hvert
10. – 30. år

Svært sjelden
6, 7

Sjeldnere enn hvert
30. år

3, 4, 5

Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

Figur 16: Risikomatrise Fv. 313 og E18

Risikoreduserende tiltak
I tabell 14 er de uønskede hendelsene og sortert etter risikonivå og tiltak for å redusere risikoen
foreslått.
Tabell 14: Forslag til risikoreduserende tiltak sortert etter risiko

Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

1

Kryssulykke

God skilting med forvarsling og
vegvisning.

Kryss med Fv.
313 ved Holm

Forbikjøring forbudt forbi krysset.
God belysning av krysset.
Godt vintervedlikehold, god friksjon
både på hovedveg og anleggsveg.
Vurdere nedsatt fartsgrense fra 70 km/t
til 60 km/t forbi krysset.
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Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

2

Kryssulykke

God skilting med forvarsling og
vegvisning.

Kryss med Fv.
313 ved
Sjøskogen

Forbikjøring forbudt forbi krysset.
God belysning av krysset.
Godt vintervedlikehold, god friksjon
både på hovedveg og anleggsveg.

3

Kryss med Fv.
313 ved
Sjøskogen

Vurdere nedsatt fartsgrense fra 70 km/t
til 60 km/t forbi krysset
God sikt og god belysning.

Påkjøring myke
trafikanter, spesielt
skolebarn til busslomme Unngå av lagring av snø i siktsoner og
holde vegetasjonen lav.

Fartsnivået til lastebilene må være lav.
Vurdere nedsatt fartsgrense fra 70 til 60
km/t forbi krysset.
Trygt venteareal for busspassasjerer
Vurdere nedsatt fartsgrense fra 70 km/t
til 60 km/t forbi krysset
4

Fv. 313 generelt

Påkjøring
transportsyklister langs
vegen

Ingen tiltak foreslått.

5

Fv. 313 generelt

Påkjøring fotgjengere

Beboere langs vegen må informeres om
at det blir økt trafikk. Ingen fysiske
tiltak foreslått.

9

Kryss med Fv.
313 sør for Peter
Pan, tverrslag

Kryssulykke

God skilting med forvarsling og
vegvisning.
Forbikjøring forbudt forbi krysset.
God sikt og god belysning.
Unngå av lagring av snø i siktsoner og
holde vegetasjonen lav.
Godt vintervedlikehold, god friksjon
både på hovedveg og anleggsveg.
Vurdere nedsatt fartsgrense fra 70 km/t
til 60 km/t forbi krysset

10

E18 generelt

Trafikkulykke pga glatt
kjørebane

8

Fv. 313 generelt

Kryssulykke

Spyling av lastebiler og renhold av
kjørebaner. Viktig med gode rutiner for
dette.
Ingen tiltak foreslått
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Rambøll

Nr
Element
og
risiko

Uønsket hendelse

Forslag til tiltak

6

Fv. 313 generelt

Møteulykke

Ingen tiltak foreslått

7

Fv. 313 generelt

Utforkjøring

Ingen tiltak foreslått
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5.

SAMMENLIKNING AV ALTERNATIVENE

5.1

Sammenlikning av risiko ved alternative kjøreruter
I tabellen nedenfor har vi oppsummert hvor mange elementer med ulik risiko kjørerutene til de
forskjellige alternativene har.
Tabell 15: Oppsummering av antall elementer og deres risiko for hvert alternativ
Tiltak ikke

Tiltak bør

Tiltak skal

Tiltak

nødvendig

vurderes

vurderes

nødvendig

1: Hanekleiva i Sande

2

6

6

0

2: Solum i Holmestrand

0

4

5

0

3: Skåne i Horten

0

1

4

0

4: Skoppum i Horten

0

1

0

0

5: Freste i Tønsberg

2

2

2

0

Alternative massedeponier

Som det framgår av tabellen, er det Solum i Holmestrand og Hanekleiva i Sande som peker seg
ut som det dårligste alternativet med hensyn til trafikksikkerhet. Dette har sammenheng med at
massetrafikken her må passere områder hvor det ferdes myke trafikanter langs og på tvers av
vegen. Myke trafikanter er svært utsatt for alvorlig skade om uhellet skulle være ute. Det er
myke trafikanter på deler av strekningen til Skåne pukkverk i Horten også, men her er
separeringen noe bedre. I Holmestrand er det i tillegg svært mye trafikk og uoversiktlig
trafikkbilde. At vegen går i bratt stigning gjennom hele sentrum er heller ikke noen fordel, verken
for trafikksikkerhet eller miljø.
Skoppum peker seg ut som det beste alternativet. Her er det helt ny veg bygget etter strenge
trafikksikkerhetskrav helt fram til pukkverket.
Skåne og Freste er også gode alternativer sett i forhold til Hanekleiva og Solum. Tiltak bør
imidlertid gjennomføres for å redusere risikoen.

5.2

Eksponering – antall kilometer fra tverrslag til deponi
Antall skadde personer i trafikken bestemmes av tre hovedgrupper av faktorer:
1) Trafikkmengden, også kalt eksponeringen
2) Ulykkesrisikoen, dvs. sannsynligheten for å bli innblandet i en ulykke pr km man ferdes i
trafikken
3) Skaderisikoen, dvs. sannsynligheten for at man blir skadet hvis man blir innblandet i en
ulykke.
Hvor lange strekninger massene må forflyttes innvirker på eksponeringen og vil også ha
betydning for trafikksikkerheten. I tabell 16 har vi satt opp avstanden i kilometer fra hvert
tverrslag til de ulike deponiene. Merk at avstanden fra Holmestrandtunnelen nord til Peter Pan
(gjennom Holmestrandtunnelen) er satt lik null fordi dette 2/3 av tiden er anleggsområde og ikke
inngår i vår risikoanalyse. Alle avstander er avrundet til nærmeste kilometer. Vi viser også det
totale antallet lastebiler som skal gå ut fra hvert tverrslag, jamfør tabell 2.
Som beskrevet i kapittel 2.1 er det to mulige kjøreruter til Solum pukkverk: En kort via Fv. 315
opp gjennom øvre sentrum av Holmestrand og en lengre rute der via Fv. 313 til Helland, E18
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videre til Kopstad hvor de snur, E18 tilbake til Bentsrudkrysset og derfra opp til Solum.
Avstanden i begge alternativene er vist i tabell 16.
Tabell 16: Avstanden fra tverrslagene til de ulike deponiene

Fra/Til
Holm
(43 500 lastebiler)
Sjøskogen
(78 600 lastebiler)
Stasjonsentreprisen
(46 500 lastebiler)
Peter Pan
(63 600 lastebiler)
Helland
(43 500 lastebiler)

Hane-

Solum via

Solum via

kleiva

Fv. 315

E18

Skåne

Skoppum

Freste

8

13

23

18

24

33

15

6

16

12

17

27

17

4

14

9

15

24

18

4

13

9

14

24

19

5

12

7

13

23

Ut fra tabellen kan man plukke ut den kombinasjonen av tverrslag og lagringsplasser som
medfører færrest antall kjørte kilometer. Kombinerer man i tillegg dette med hvor mye masse
som skal tas ut fra hvert tverrslag, kan man finne den optimale løsningen for færrest antall
kjøretøykilometer. Teoretisk sett kunne derfor det å kjøre all masse fra Holm til Hanekleiva og
resten til Solum vært en løsning. Imidlertid vet vi at ulykkesrisiko, skaderisiko og ikke minst
trafikkmengde av øvrig trafikk betyr mer enn lengden på kjøreruta, slik at den optimale
løsningen ikke er så åpenbar allikevel.
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6.

ANBEFALING
Ut fra en trafikksikkerhetsvurdering, rangeres de alternative massedeponiene i følgende
rekkefølge, med beste alternativ øverst og det dårligste nederst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skoppum
Solum via Kopstad og Bentsrud
Freste
Skåne
Hanekleiva
Solum via Fv. 315

Skoppum skiller seg ut som det beste alternativet. Her er det sikre veger helt fram til
pukkverket, og ingen tiltak er nødvendig. Solum via E18 er også god, og selv om man må til
Kopstad for å snu, er avstanden konkurransedyktig både i forhold til Skoppum og Freste. Skåne
og Freste er trafikksikkerhetmessig gode alternativer dersom punktene med høyest risiko
utbedres. Freste har det beste risikobildet, men avstanden til Freste er lenger enn til Skåne.
Å kjøre til Solum via Fv. 315 anbefales ikke. Dette skiller seg klart ut som det verste alternativet
trafikksikkerhetsmessig, til tross for at avstandene fra tverrslagene til Solum er kortest.
Å kjøre masser til Hanekleiva vil medføre økt trafikk gjennom et sentrumsområde med myke
trafikanter langs og på tvers av kjørebanen. Her er imidlertid trafikkmengdene generelt mindre
og vegsystemet sikrere enn i Holmestrand. Med en utbedring av stedene med høyest risiko, kan
masser kjøres til Hanekleiva, men mengdene bør begrenses.
Uansett valg av lagringsplass for massene, vil det gå massetransport på Fv. 313. Det anbefales
at de foreslåtte tiltakene for å redusere risikoen langs Fv. 313 gjennomføres.
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FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET.

VEDLEGG 1: KART MASSEDEPONIER
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VEDLEGG 2: ULYKKESDATA FRA STRAKS-ULYKKESREGISTERET
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