
Detaljregulering fv. 900 Holmestrand sentrum
Informasjonsmøte 25.08.2016



Møteplan

1.Prosjektets status pr. 25. august 2016 

2.Utredning og anbefaling av løsning for ny fv. 900

3.Videre planarbeid og framdrift

4.Spørsmål

5.Kaffe, kake og informasjon/diskusjon over planmateriale

26.08.2016



Prosjektets status pr. 25. august 2016 

23.10.2013



Ny fv. 900 gjennom Holmestrand sentrum

700m

Stor og positiv effekt på 
framkommeligheten gjennom 
Holmestrand sentrum

Nåværende fylkesveg forsvinner 
som en barriere gjennom 
sentrumsområdet

Et viktig byutviklingstiltak for å 
binde bysentrum sammen 

Viktig i forhold til å ha en 
beredskapsveg for E18 hvis denne 
må være stengt i begge retninger

26.08.2016



26.08.2016

 Varsling om oppstart desember 2015 
 Åpen prosess (åpent møte, kontordag) januar 2016
 Merknader til varsel om oppstart februar 2016
 Registreringsarbeid og innhenting av grunnlagsmateriale januar – april 2016 
 Alternativsvurderinger februar – mai 2016 
 Anbefaling og forankring av løsning som reguleres juni 2016 
 Særmøter med de mest berørte grunneierne juni/juli 2016
 Åpent møte august 2016 

Status for planarbeidet pr. 25. august 2016 



Utredning og anbefaling av løsning for ny fv. 900

23.10.2013



To alternative løsninger

● Alternativ 1
- Bygger videre på forprosjekt for ny fv. 900 fra 2013
- Trase’ på mur over nivå for dagens Jernbanegate

● Alternativ 2
- Utarbeidet i forbindelse med pågående reguleringsplanarbeid
- Trase’ i nivå med dagens Jernbanegate

23.10.2013



26.08.2016

Alternativ 1 fra forprosjektet

Alternativ 2

Ulike tverrsnitt 



26.08.2016

Områder for alternativsvurderingene



Utredninger sammenfattet i tre notater

26.08.2016



Vurderinger og anbefalinger i Bakken 

26.08.2016

BakkenNyveien

Bilet



Bakken – bilder av dagens situasjon

26.08.2016



26.08.2016

Bakken – tre alternative løsninger vurdert



Prosjektgruppen anbefaler alternativ 2A i Bakken

26.08.2016



Vurderingstema

● Trafikk- og veggeometri
● Trafikksikkerhet
● Byutvikling
● Landskap og estetikk
● Geoteknikk
● Kulturminner og kulturmiljø
● Geologi
● HMS/gjennomføring
● Drift og vedlikehold

26.08.2016



Vurderingstema «Trafikk- og veggeometri» og «Trafikksikkerhet»

26.08.2016

• God utforming på ny fv 900
• Det gamle gateløpet Bakken 

opprettholdes og slakes ut
• Lett adkomst til søndre 

stasjonsinngang, 
garasjeanlegg og eventuelt 
framtidig bebyggelse

• I tråd med Jernbaneverkets 
regulering

• Gjennomgående fortau på 
østsiden av fv. 900

• Bakken vil fungere som en 
sikker gangsykkelveg mot 
søndre stasjonsinngang



26.08.2016

Nyveien

Bakken



Vurderingstema «Byutvikling» og «Landskap og estetikk» 

26.08.2016

• Innløsing av eiendommer gir 
mulighet for alternativ bruk av 
området i framtiden

• Parkeringshus? Behov for 
utarbeidelse av kommunal 
parkeringsstrategi og egen 
reguleringsprosess

• Slak terrengutforming inn mot 
Holmestrandsfjellet

• Lave murer i to nivåer
• Bruk av vegetasjon
• Vil fremstå positivt sett fra 

sentrum



Vurderingstema «Geoteknikk» 

26.08.2016

• Grunnforhold: Hardt lag i 
toppen 1-3 m (tørrskorpe) –
deretter bløt leire ned til fjell

• Funnet avgrenset område med 
kvikkleire



Grunnforhold i Bakken

26.08.2016



Meget omfattende tiltak i alternativ 1 hvis hus 
skal bevares

26.08.2016



26.08.2016



Vurderingstema «Geoteknikk» 

26.08.2016

• Enklere anleggsgjennom-
føring enn i alternativ 1 ved at 
hus er innløst

• Beregnet god nok sikkerhet 
ved tradisjonell utgraving av 
området – stabile 
graveskråninger

• Lave murer – enklere 
gjennomføring



Vurderingstema «Kulturminner og kulturmiljø» 

26.08.2016

• Et minus at 3 hus må rives 
• Bevarer Bakken som gateløp 

fra slutten av 1800-tallet
• Bevarer Bakken 20 og 22 

lengst syd (1700/1800)



26.08.2016



Vurderingstema «Kulturminner og kulturmiljø» 

26.08.2016

• Et minus at 3 hus må rives
• Bevarer Bakken som gateløp 

fra slutten av 1800-tallet
• Bevarer Bakken 20 og 22 

lengst syd (1700/1800)
• God avstand til Bakgaten 6 

som har særlig høy verneverdi 
(1749)



Vurderinger og anbefalinger i Nyveien 

26.08.2016

BakkenNyveien

Bilet



Nyveien – bilder av dagens situasjon

26.08.2016



26.08.2016

Nyveien – to alternative løsninger vurdert



Prosjektgruppen anbefaler alternativ 2 i Nyveien

26.08.2016



Vurderingstema «Trafikk- og veggeometri» og «Trafikksikkerhet»

26.08.2016

• En vesentlig bedring av 
standard på Nyveien –
hovedåren opp på fjellet

• Utfordrende stigningsforhold 
(kort parti som blir noe 
brattere enn i dag)

• Gode krysningspunkt av fv. 
900 på naturlige punkt

• Sikrere ferdsel for myke 
trafikanter fra Nyveien mot 
byen

• Fortau på samme nivå som fv. 
900 med god kontakt mot 
byen



Vurderingstema «Byutvikling» og «Landskap og estetikk» 

26.08.2016

• Fv 900 utformet som en gate 
– blir en del av byen – god 
sammenheng

• Positivt at fv. 900 ligger på 
samme nivå som eks 
gatestruktur i sentrum 
(vareleveranse, adkomster 
næringsdrivende mm)

• Fleksibel løsning for 
framtiden

• Unngår mur og rekkverk som 
i alternativ 1 (visuell vegg 
mellom sentrum og fv. 900)



Utredningstema «Geoteknikk» 

26.08.2016

• Meget vanskelig 
grunnforhold: Hardt lag i 
toppen 1-4 m (tørrskorpe) –
sandlag 1-2,5 m - deretter 
områder med bløt kvikkleire
ned til sterkt skrånende fjell

• Ustabile forhold i dag med lav 
sikkerhet – tydelige 
bevegelser på eksisterende 
bebyggelse

• Alternativ 1: Meget 
omfattende tiltak for å sikre 
eks bebyggelse og ny veg. 
Meget vanskelig 
anleggsgjennomføring



Grunnforhold i Nyveien

26.08.2016



26.08.2016



Utredningstema «Geoteknikk» 

26.08.2016



Spunt-vegg som må slås ned til fjell før 
utgraving begynner

26.08.2016



26.08.2016

Vurderingstema «Geoteknikk» 
• Videre utredning og 

optimalisering av alternativ 2
• Behov for ytterligere 

grunnundersøkelser



Vurdering av kryssløsning i sør

26.08.2016



26.08.2016

Oversikt kryssalternativer



26.08.2016

Alternativ 1 i Weidemanns gate 



26.08.2016

Alternativ 2 og 3 i Bilet



Alternativ 1 - T-kryss i Weidemanns gate 

26.08.2016



Alternativ 2 - Rundkjøring

26.08.2016



Alternativ 3 - T-kryss i Langgaten

26.08.2016



Risikovurdering av kryssløsningene

● De enkelte alternativene gjennomgått og vurdert i en egen 
risikovurdering. Avklare den mest trafikksikre 
kryssløsningen (dokumentert i egen rapport)

● Rundkjøring best og T-kryss i 
Weidemanns gate dårligst i forhold til
trafikksikkerhet 

26.08.2016



Noen av risikopunktene ved T-kryss i Weidemanns gate - 1 

● Vanskelig og uoversiktlig situasjon med mange store 
kjøretøy i konflikt med myke trafikanter langs fv. 900 og i 
Weidemanns gate

26.08.2016



Noen av risikopunktene ved T-kryss i Weidemanns gate - 2 

● Kryssets beliggenhet er uforutsigbar for nye trafikanter som 
skal besøke byen. Kravet til en logisk og lettstelt utforming 
er manglende, og kryssplasseringen kan lett føre til 
feilhandlinger hos trafikantene.

26.08.2016

Weidemanns gate



Kryssløsning i sør – oppsummering og anbefaling

26.08.2016

Prosjektgruppen anbefaler alternativ 2. I denne anbefalingen er det er lagt avgjørende vekt 
på at rundkjøring er vurdert som den mest trafikksikre løsningen. 

Prosjektgruppen mener også at rundkjøring vil være den mest fremtidsrettede, robuste 
løsningen i forhold til trafikk og trafikksikkerhet. Det er vurdert at disse hensyn veier mer 
enn de økte kostnadene rundkjøring innebærer sammenlignet med T-kryss.



Kryssløsning i sør – endelig forankring

● Behov for en avklaring i driftsmøte i Vestfold 
fylkeskommune 15.06.2016, da rundkjøring vil koste ca. 12 
mill kr mer enn nest beste løsning T-kryss

-> Prosjektet skal legge T-kryss til grunn for det videre 
planarbeidet

26.08.2016



Alternativ 3 - T-kryss i Langgaten

26.08.2016



Visning av 3d-modell for anbefalt alternativ

26.08.2016



Videre planarbeid og framdrift

26.08.2016



26.08.2016

 Varsling om oppstart desember 2015 
 Åpen prosess (åpent møte, kontordag) januar 2016
 Merknader til varsel om oppstart februar 2016
 Registreringsarbeid og innhenting av grunnlagsmateriale januar – april 2016 
 Alternativsvurderinger februar – mai 2016 
 Anbefaling og forankring av løsning som reguleres juni 2016 
 Særmøter med de mest berørte grunneierne juni/juli 2016
 Åpent møte august 2016 
 Grunneiermøter september-okt 2016
 Produksjon av plandokumenter aug. 16 – jan/feb. 17 
 1 g. behandling, offentlig ettersyn, åpent møte mars - juni 2017 
 Vedtatt reguleringsplan september 2017 

Planlagt framdrift 25.08.2016



26.08.2016

Prosjektside (http://www.vegvesen.no/fylkesveg/fv900holmestrand)

http://www.vegvesen.no/fylkesveg/fv900holmestrand
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