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Notat om Ytre miljø 

Under utarbeidelse av byggeplan, før igangsetting av anleggsarbeid skal det utarbeides en 
plan for ytre miljø (YM – plan). Hensikten med YM-planen er å sørge for at alle krav om 
hensyn til det ytre miljøet blir videreført fra reguleringsplan via prosjektering til 
konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal ha beskrivelser og bestillinger som gjør 
at ytre miljøkrav blir ivaretatt på en systematisk og god måte. 

YM-planen skal beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, lov- og forskriftskrav, 
risiko og forebyggende/avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen. Føringer gitt i denne 
reguleringsplanen på tema støy og luftforurensing, vibrasjoner, forurensing jord og vann, 
landskapskarakter, friluftsliv og byliv, naturmangfold, kulturarv, klimagasser og 
energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering, naturressurs og massehåndtering og 
massetransport skal ligge til grunn for ytre miljø planen. Dette vil koordineres av 
prosjektleder og byggeleder i byggeplanfasen, samt at de fagansvarlige innenfor de aktuelle 
ytre miljøtemaene skal bidra til denne.  

Følgende vil bli berørt av tiltaket: 

• Vegkanter med fremmede arter 
• Områder med lette forurensede masser 
• Dyrket mark og produktiv skog 

Aktuelle tiltak i YM planen vil være: 

• Tiltak mot spredning av fremmede arter. 
• Tiltak for å sikre god revegetering av anleggsbeltet samt etablering av trær/busker 

som naturlig forekommer på stedet. 
• Tiltak for å ivareta dyrket mark og produktiv skog 
• Håndtering av forurensede masser  
• Redusere støv og støy i anleggsfasen 

 

Støy og luftforurensing 

Støy og luftforurensing, inkludert støv fra anleggsvirksomheten, skal i minst mulig grad 
medføre sjenanse og ulempe for omkringliggende boliger, Nygårdshaugen dagsenter, 
forretninger og annen bebyggelse.  

Vibrasjoner 

Vibrasjoner og eventuelle andre ristninger i grunnen som følge av anleggsvirksomheten kan 
påføre belastninger på nærliggende grunn, anlegg eller bygninger. Der skal derfor gjøres 
kartlegging av tilstanden/forholdene på stedet før anleggsarbeidet setter i gang.  
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Forurensing jord og vann 

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal ikke bidra til skadelig avrenning eller partikkeltransport 
til nærliggende vannresipienter. Utslipp fra anleggsområdet for øvrig (utslipp fra vaske- og 
oppstillingsområder for maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier og oljer) til 
nærliggende resipienter eller offentlig vann skal unngås. Områder med forurensede masser 
må håndteres.  

Landskapskarakter  

Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlig element i landskapet. 
Prosjektet skal utføres med driftsmetoder og teknikk som minimerer terrenginngrep og ved 
tilsåing av grøfter, skråninger og eventuell nyplanting vil det grønne preget bevares.   

Friluftsliv og byliv 

Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at ferdsel til fots og med sykkel skal 
kunne foregå trygt i tilknytning til anleggsområdet. Ny gang- og sykkelveg vil være positivt 
for nærmiljøet i området.  

Naturmangfold 

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal iverksette tiltak for å unngå spredning av fremmede arter.  

Kulturarv 

Prosjektet skal ikke medføre negative konsekvenser for kulturminner i nærheten. Det er ikke 
kjente kulturminner innenfor planområdet, men reguleringsplanbestemmelsene omtaler 
hvordan eventuelle funn som måtte dukke opp under anleggsfase skal håndteres.  

Klimagasser og energiforbruk 

Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten/prosjektet skal 
begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr 
som gir lavt energiforbruk og utslipp. I driftsfasen er det planlagt nytt lysmastanlegg langs 
hele den nye gang- sykkelvegen. Lysarmaturene utføres som ensidige LED armaturer som vil 
ivareta belysningen både på bilvegen og gang- og sykkelvegen.  

Materialvalg og avfallshåndtering 

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall og 
stor gjenbruksandel. Det skal velges naturlige materialer til oppbygging av mur og lignende. 
Skader i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier og avfall skal unngås. 

Naturressurs 

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres med minst mulig arealtap av dyrket mark 
og produktiv skog samt minst mulig ulemper for landbruksdrift. 
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Massehåndtering og massetransport 

God massehåndtering er sentralt mht. å oppfylle krav i øvrige kapitler i YM-planen, herunder 
naturmangfold, naturressurser, luftforurensning, vannforurensning og landskap. Det stilles 
blant annet krav til å skille mellom topp- og undergrunnsmasser for å legge til rette for 
revegetering gjennom tilbakeføring av stedlige toppmasser. Det vil være en risiko for 
spredning av fremmede arter ved håndtering og mellomlagring av masser, og 
massehåndteringen vil periodevis kunne medføre høyt innhold av svevestøv i lufta. 
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