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1 Innledning 

Feste NordØst as har på oppdrag fra Vault as igangsatt omregulering av det eksisterende 
fjellanlegget til Sivilforsvaret og NVE for å legge til rette for ny bruk. 
Fjellanlegget ligger like nord for Vestsiden pukkverk. 

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplanen.  

 

2 Trafikksituasjonen 

Trafikk til og fra fjellanlegget vil benytte eksisterende avkjørsel fra fv.172 Vestre Ådal, 
ca. 2.2 km nord for krysset med E 16 - Follumkrysset. Avkjørselen ligger på en 
oversiktlig rettstrekning med hastighet 80 km/t. Eksisterende avkjørsel er eneste 
atkomstmulighet til fjellanlegget.   

Fv. 172 Vestre Ådal, er en lokalvei som blir trafikkert av beboere og bedrifter på 
vestsiden av Begnavassdraget fra Hønefoss til Hallingby. Vegen går gjennom områder 
med spredt bebyggelse med fartsgrense 80 km/t.  

Trafikkmengder (Årsdøgntrafikk, ÅDT) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og 
er oppgitt for 2017.  

Europaveg 16 har en ÅDT på 6800 med en andel på 15% lange kjøretøy nord for 
Follumkrysset. Sør for krysset er ÅDT på 8200 med 14% lange kjøretøy. 
Trafikkmengden i krysset med fv. 172 Vestre Ådal, er på 400 kjøretøy/døgn. og har en 
andel lange kjøretøy på 5 %. Fv. 172 passerer under E16 med en ÅDT på 1200. 

Fv. 172 har på strekningen fra E16 til krysset med Fv. 171 Kilealleen, en ÅDT på 1000. 
Fra krysset med Fv. 171 og videre forbi avkjøringen til fjellanlegget, er ÅDT på 800 
kjøretøy/døgn. Hele strekningen har en andel av lange kjøretøy på 6%. 

Vegstrekningen har ikke fortau eller gang- og sykkelveg og benyttes i liten grad som 
skoleveg, da det er etablert skoleskyssordning for elever som er bosatt etter vegen.  
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Av de som ikke omfattes av skoleskyssordning, bor de fleste langs Fv.171 og disse 
benytter denne vegen som skoleveg til Veien skole. Vegen er i liten grad benyttet i 
friluftssammenheng av fotgjengere og syklister. 

 

Bilde 1 Aktuelt vegnett med adkomstveg og trafikkdata 
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3 Ulykkessituasjonen 

På fylkesveg 172, fra Follumkrysset til litt forbi avkjøringen til Vestsiden Pukkverk, er 
det sju politirapporterte ulykker med personskader fra 1995 til 2015. Seks av ulykkene 
er bilulykker og en er sykkelulykke. To av ulykkene, herav sykkelulykken, er ulykker 
med dyr involvert. Tre av ulykkene er utforkjøring med enslig kjøretøy. Seks av 
ulykkene er med lettere skade, en med alvorlig skade.  

Ca. 1,5 km nord for avkjøringen til fjellanlegget, ved Tutanrud, er det tre 
politirapporterte ulykker i perioden 2006 - 2015. To utforkjøringsulykker med enslig 
kjøretøy og en møteulykke i kurve. To av ulykkene er med lettere skade, for den tredje 
ulykken er skadegrad ikke registrert.  

I Follumkrysset hvor fv. 172 tar av fra E16, er det 7 politirapporterte ulykker med 
personskader fra 1992 til 2013. I alle ulykkene var det to kjøretøy involvert. Totalt har 
ulykkene medført 9 lettere skadet og to drepte. Dødsulykkene var i 2008 og 2013, den 
ene MC ulykke. I 2014 ble krysset skiltet med full stopp, og det er ingen registrerte 
ulykker etter dette. 

 

Bilde 2 Trafikkulykker på aktuell strekning 
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TØI har utviklet ulykkesmodeller som beregner normalt antall personskadeulykker, lett 

skadde, hardt skadde og drepte på veier med ulik standard og trafikkmengde for riks- og 

fylkesveinettet i Norge. En gjennomsnittsøkning av trafikkmengden med 10 % fører til 

9,8 % økning av antall personskadeulykker, og 8 % økning av antall drepte eller hardt 

skadde ved en trafikkmengde på 2 000 kjt/d. Med en trafikkmengde på 10 000 kjt/d vil 

økningen være på henholdsvis 9,3 og 5,6 %. 

 

4 Framskriving av trafikktall 2017 - 2028 

Vi har benyttet TØI (Transportøkonomisk institutt) sine framskrivninger for 
persontransport og godstransport (TØI rapport 1554/2017 og 1555/2017) for å 
beregne trafikktall for 2028. Det er benyttet tall for Buskerud fylke. 

Prognosene viser at perioden fram til 2022 får en vekst på personbiltrafikk på 1,5 % og 
godstrafikk på veg øker med 1,7 % pr. år. Fra 2022 til 2030 regnes det med en vekst på 
1,13 % og 2,2 % på henholdsvis personbiltrafikk og godstrafikk på veg. 

Ved å benytte vekstprognosene på årsdøgntrafikk og andel lange kjøretøy fra NVDB får 
vi følgende tall for 2028. 

Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank 11 år, 2017 - 2028  
Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2016-2050, tall for Buskerud 

 Årsdøgntrafikk      Andel lange/tunge kjøretøy 

Veg parsell 
ÅDT-
2017 

Årlig 
vekst 

ÅDT-
2022 

Årlig 
vekst 

ÅDT-
2028 

%-
2017 

Årlig 
vekst 

 %-
2022  

Årlig 
vekst 

%-2028 

Ev16, sør for 
Follumkrysset 

8200 1,50 % 8834 1,13 % 9450 14 % 1,7 % 15,2 % 2,2 % 17,4 % 

Ev16, nord for 
Follumkrysset 

6800 1,50 % 7426 1,13 % 7836 15 % 1,7 % 16,3 % 2,2 % 18,6 % 

Fv172,  
mellom E16 og Fv171 

1000 1,50 % 1077 1,13 % 1179 6 % 1,7 % 6,5 % 2,2 % 7,4 % 

Fv172, nord for Fv171 800 1,50 % 862 1,13 % 943 6 % 1,7 % 6,5 % 2,2 % 7,4 % 
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5 Fremtidig trafikk til og fra fjellanlegget 

Fjellanlegget foreslås omregulert til kombinert formål industri / lager, der lager er det 
primære formålet. Industrivirksomhet er begrenset til produksjon som naturlig hører til 
eller er nødvendig for drift av lagervirksomheten, jf. reguleringsbestemmelse 3.1.1. 

Lagervirksomheten er i samme reguleringsbestemmelse begrenset til datalager og/eller 
arkivlager. Dette er virksomhet som ikke genererer stort transportbehov, og det er satt 
et øvre tak for ÅDT på 9 i bestemmelsen.   

Grunnlaget for ÅDT-tallet er følgende forutsetninger:  
- Maksimalt 4 ansatte ved tillatt virksomhet i fjellanlegget.  
- Maksimalt 1 varelevering pr. uke.  

Med støtte i Statens vegvesen sin håndbok V713, «Trafikkberegninger», er det her lagt 
til grunn at en ansatt i fjellanlegget vil generere 3,5 turer med bil pr. døgn (jf. tabell på 
s.55). Det er da lagt til grunn reise til jobb med bil, reise fra jobb med bil, at det av og til 
blir nødvendig å foreta reise i arbeidstiden, samt at det i noen grad vil være besøkende 
til de ansatte. På grunn av fjellanleggets beliggenhet er det ikke lagt til grunn at det vil 
genereres personturer, dvs. turer til fots eller med sykkel.  

Summen av ansattes reiser gir 14 turer pr. døgn.  
Varetransport gir 0,4 turer pr. døgn. 
Totalt 14,4 turer pr. døgn.  
 
Når turene skal omregnes til ÅDT legges det til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365 
døgn pr. år.  14,4 turer pr. døgn gir ut fra dette en ÅDT på 8,68. På grunn av at det er 
vanskelig å sette forutsetninger som vil gjenspeile det faktiske transportarbeidet på de 
virksomhetene som måtte komme, er maksimaltallet for ÅDT rundet opp til 9.  

Et øvre tak på 9 ÅDT vil være en maksimalsituasjon, sett i forhold til den type 
virksomheter som vil kunne tillates innenfor reguleringsbestemmelsene. Mest 
sannsynlig vil det bli etablert en type lagervirksomhet som vil være fjernstyrt og derfor 
ha et betydelig lavere transportbehov.  

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy utgjør en prosentvis svært lav trafikkøkning, sett i forhold 
til dagens trafikkmengder. På fv.172 ved avkjørselen til fjellanlegget, hvor ÅDT er 800, 
vil økningen være på 1.125%. På E16 sør for Follokrysset, hvor ÅDT er 8200, vil 
økningen være på 0,11 %.  

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy vil inngå i den generelle framskrivingen av trafikktall 
fram til 2028 i kapittel 4. Økningen utgjør også en liten prosentandel av den generelle 
trafikkøkningen fram til 2028.  
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6 Konklusjon 

Den maksimale trafikkmengden som kan generes av ny virksomhet i fjellanlegget, 
innenfor foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser, er marginal og vil i svært 
liten grad bidra til økning i ulykkesrisikoen på Fv.172 og i kryss Fv.172 x E16.  

Sett i denne sammenheng er det også positivt at Fv. 172 i liten grad benyttes av 
fotgjengere og syklister, samt at det er innført full stopp i krysset med E16. 

  


