
PROSJEKT: 

STED: 
DATO: 

UTARBEIDET AV :

Fagtema Problemstilling Vegelement Profil-
numm
er fra-
til

Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål Uønsket hendelse (UH) Kons 
før 
tiltak

Sann
s før 
tiltak

Risik
o før 
tiltak

Tiltak Frist/ framdriftsplan Ansv
ar

Kons 
etter 
tiltak

Sanns 
etter 
tiltak

Risik
o 
etter 
tiltak

Prosessko
de

Tegningst
ype/-
nummer

Virksomh
et

Merknad

Støy Langvarig støyende arbeider i nærføring bebyggelse (ink fritidsbebyggelse) Rigg- og 
anleggsområde

Støy fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad 
medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende 
bebyggelse.

For håndtering av støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet skal Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging T-1442/2016 følges. 
Overholde opplysningsplikt om forhold som kan ha 
betydning for helsa, jfr Folkehelselovens §12.

Støyplage ut over tillatt 
nivå. Manglende avklaring 
ovenfor lokale 
myndigheter og varsling 
ovenfor 3. part vedrørende 
støyende aktivitet.

3 3 30 1a: Relevant regelverk overholdes. 
1b: Nødvendige tillatelser og dispensasjoner innhentes, slikt som eksempelvis planlagte avvik fra T-
1442/2016, avklaring av arbeidstid med kommunelegen mm. Byggherre orienteres om ev søknader.
1c: Det gjøres beregninger av anleggsstøy ved behov
1d: Det skal tas være rutiner for løpende informasjon og varsling til 3. part, bl.a. skal det være 
nabokontakt
1e: Det skal tilbys SMS-varsling for berørte navoer ved sprengning.
1f: Det skal være rutiner for håndtering av overskridelser, klager fra naboer og andre berørte (føring 
av logg) og dispensasjoner. Prosjektet bør ha et særskilt kontaktpunkt for henvendelser.

TE 3 1 10

Støy Støybelastning i permanent situasjon Veglinje generelt Ny veg skal ikke føre til plagsom støy som overstiger 
angitte støygrenser.
Alle boliger og fritidsboliger langs ny veg skal være 
ivaretatt i henhold til krav i T-1442/2016 med tiltak 
langs veg og ved/for bolig.

Støyplage over 
retningslinjens grense

4 3 75 2a: Alle boliger og fritidsboliger med støy >55 dB skal vurderes for fasadetiltak og/eller skjerming av 
uteplass. 
2b: Nødvendig før-undersøkelser av støyforhold i utsatte områder gjennomføres og dokumenteres
2c: Lokale tiltak på bygninger og tiltak langs vei (skjermer etc); behov for tiltak utredes. 
Dokumentasjon av gjennomføring etableres. 
2d: Der boliger og fritidsboliger skal ha tiltak utføres dette før oppstart av støyende anleggsaktivitet i 
nærliggende område.

TE 3 1 10

Støy Støy fra midlertidige/mobile knuseverk etc. i sidetak Rigg- og 
anleggsområde

Unngå brudd på Forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensingsforskriften) Kap. 30: 
Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand 
og singel.

Støyplage for naboer 3 4 40 3a: Plassering av midlertidige/mobile knuserverk skal beskrives og legges inn i riggplan.
3b: Nødvendige målinger og beregninger utføres, nødvendige tillatelser innhentes og melding sendes 
til riktig myndighet.
3c: Nødvendige forebyggende tiltak i.h.t gjeldende sentrale og lokale forskrifter iverksettes

TE 3 2 20

Andre forhold/generelt 
fagtemaer

Vibrasjoner bygninger og konstruksjoner anleggsfase Rigg- og 
anleggsområde

Ingen skal utsettes for vibrasjoner over kravet i 
NS8141 (2001)

Sprengning mm medfører 
skade på bygninger, eks. 
sprengning med for stor 
ladning

4 2 50 4a: Utsatt bebyggelse måles, det fastsettes grenseverdier for rystelseskrav på aktuelle bygninger. 
4b: Ev. målinger i anleggsfase med oppsett av instrumenter etc. skal planlegges og settes i gang i god 
tid før arbeidene. Målinger følger anerkjent metodikk. Rapportering skjer fortløpende
4c: Evt. behov for supplerende bygningsbesiktigelse vurderes fortløpende
4d: Henvendelser og klager skal loggføres og behandles så raskt som mulig.
4e: Ev. behov for tiltak på anlegget, som f.eks. utbedring av anleggsveg, vurderes fortløpende.

TE 3 1 10

Andre forhold/generelt 
fagtemaer

Vibrasjoner bygninger og konstruksjoner anleggsfase Rigg- og 
anleggsområde

Ingen skal utsettes for vibrasjoner over kravet i 
NS8141 (2001)

Manglende 
dokumentasjon hindrer at 
kravet oppfylles

4 4 100 5: Tilstandsvurdering  førsituasjon skal dokumenteres (bygningsbesiktigelse, vurdering av 
fundamentering og grunnforhold etc)

BH 1 1 1

Luftforurensing Støv fra midlertidige/mobile knuseverk etc. i sidetak Rigg- og 
anleggsområde

Overholde Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensingsforskriften) Kap. 30: Forurensninger fra 
produksjon av pukk, grus, sand og singel.

støvplage for naboer 3 4 40 6a: Plassering av midlertidige/mobile knuserverk skal beskrives og legges inn i riggplan.
6b: Nødvendige målinger og beregninger utføres, nødvendige tillatelser innhentes og melding sendes 
til riktig myndighet.
6c: Nødvendige forebyggende tiltak i.h.t gjeldende sentrale og lokale forskrifter iverksettes

TE 3 2 20

Luftforurensing Lokal luftforurensing i anleggsfase Rigg- og 
anleggsområde

Luftforurensing, inkludert støv, fra 
anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad 
medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende 
bebyggelse og infrastruktur. 

Krav i retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520, skal oppfylles innenfor 
planområdet. 
Grenseverdier i Forurensingsforskriftens kap 7 skal 
overholdes

 Sjenanse og ulemper for 
omkringliggende 
bebyggelse og 
infrastruktur som følge av 
anleggstrafikk

2 5 25 7a: Det må etableres alminnelige rutiner for støvdemping ved tørre forhold (gjelder anleggsveier, 
tipp, i linja etc)
7b: Adkomstveger skal ha fast dekke fra renholds-/inspeksjonsplass og ut til offentlig vei.
7c: Det skal utføres tiltak for rengjøre maskiner (særlig lastebiler) når disse kjører ut av anlegget. Evt. 
plass for å utføre renhold og inspeksjon må planlegges og bygges.
7d: Ved støvplager på tilgrensende veinett (offentlig veinett) skal det utføres tiltak.
7e: Behov for ytterligere/andre tiltak mot luftforurensning skal avklares

TE 2 3 15

Luftforurensing Lokal luftforurensing i driftsfase Veglinje generelt Krav i retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520

Sjenanse og ulempe for 
bebyggelse i nærheten av 
ny vei

2 1 5  - Ingen aktuelle tiltak TE 2 1 5

Forurensning av jord og 
vann

Forurensningsbelastning i nedstrøms resipienter, driftsfase 
(gjelder også deponiområder)

Veglinje generelt Overholde Forurensningslovens § 7.
Valg av riktig løsning i hht Statens vegvesen 
vegnormal N200 "vegbygging"

Avrenning fra veiens 
driftsfase belaster 
vannmiljø i nedstrøms 
resipient

4 3 75 8a: De vurderinger og prinsipper som er lagt til grunn for overvannshåndtering i reguleringsplanen 
prosjekteres og bygges i hht byggherrens forventning
8b: Totalent. sin prosjektering av vannbehandling fra anlegget skal oppfylle kravene i N200, med 
fokus på resipienters tålegrenser.

TE 2 1 5

Forurensning av jord og 
vann

Anleggskonsesjon Elver og bekker Forurensningslovens bestemmelser må overholdes, 
jf. §§ 8 eller 9, og ev tillatelse etter vedtak i medhold 
av § 11.

Manglende avklaring av 
behov for 
utslippstillatelse/anleggsko
nsesjon

5 5 375 9: Behov for utslippssøkand avklares gjennom en prosess mot forurensningsmyndigheten i de to 
fylkene.

våren 2021 (utsjekk) BH 2 1 5 Dersom det kreves utslippstillatelse for anleggsfasen må BH sette i verk arbeid 
med søknad, her under nødvendige undersøkelser som kreves som underlag 
for søknaden. 
Oppfølging av ev. utslippstillatelsen, her under å avklare/søke om endringer, er 
totalentreprenørens ansvar. Oppfølging omfatter tiltak, undersøkelser, 
grenseverdier, overvåking, dokumentasjon og rapportering i normalsituasjon 
og ved avvik.

Forurensning av jord og 
vann

Overvåking og dokumentasjon av utslippspunkter og resipient
(før prosjektering og etter anleggsgjennomføring)

Elver og bekker For alle resipienter som er potensielt negativt 
påvirket av anlegget må det foreligge kunnskap om 
normal(før)tilstanden, evt. endringer under anlegg 
og situasjonen etter endt anlegg

Overholde Vannforskriften.

Skade er vanskelig å 
detektere p.g.a. 
manglende måling eller 
referanse. Skade oppdages 
unødvendig sent

5 4 300 10a: Dokumentere før-tilstand i resipienter
10b: Ved krav om utslippstillatelse; samle inn og sammenstille nødvendig kunnskap til søknaden.
10c: Ved behov; gjennomføre målinger i anleggsfase, som supplement til totalentrenørens 
overvåking.
10d: Dokumentere tilstand i resipienter etter anlegg

BH 2 1 5

Arne Heggland (koordinator), Inger Aaberg, Vegard Meland, Cornelis Horn Evensen, Merete Stokke 
Hesttvedt, Thomas Skogvold, Henrik Myreng, Gunnar Bratheim, Trude Holter, Morten 
Thorbjørnsen, Hans Kortner Ryen, Trond Øygarden, Ragnar Grøsfjeld

GRUNNLAGSDATA: Teknisk plan, innspillsdokument til YM-plan (Multiconsult), KU temarapporter (Multiconsult), diverse andre fagnotater og  underlagsrapporter 
(se kildeliste)

E134 Saggrenda-Elgsjø FORMÅL: Bidra til å sikre at krav fra myndigheter og fra SVV for ytre miljø blir ivaretatt i totalentreprisen, d.v.s. ved prosjektering og bygging av 
anlegget. 

Kongsberg og Notodden kommuner
PROSJEKTINFORMASJON ca 15 km (E134) fra Saggrenda i Kongsberg kommune (Oslo og Viken fylke) til Elgsjø i Notodden kommune (Vestfold og Telemark fylke). 

1,5 km to-felts vei, resten som firefelts vei.10.1.2021
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før 
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Sann
s før 
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o før 
tiltak
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Kons 
etter 
tiltak

Sanns 
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Forurensning av jord og 
vann

Overvåking og dokumentasjon av utslippspunkter og resipient
(prosjektering og anleggsfase)

Elver og bekker For alle resipienter som er potensielt negativt 
påvirket av anlegget må det foreligge kunnskap om 
normal(før)tilstanden, evt. endringer under anlegg 
og situasjonen etter endt anlegg

Overholde Vannforskriften.

Skade er vanskelig å 
detektere p.g.a. 
manglende måling eller 
referanse. Skade oppdages 
unødvendig sent

5 4 300 11a: Det skal utarbeides og gjennomføres et måleprogram (fysiske, biologiske, kjemiske parametere) i 
gitte utslippspunkter og kontrollpunkter i resipient. 
11b: Måleprogrammet skal utarbeides i samsvar med krav i ev utslippstillatelse og/eller krav fra 
byggherren (prøvepunkter, parametere, utstyr og hyppighet). Programmet kan omfatte overvåking 
både før og under anlegg.
11c: Det utarbeides rutiner for dokumentasjon og rapportering til byggherre og relevante 
myndigheter. 
11d: Alle avvik rapporteres til byggherren som uønsket hendelse.

TE 2 2 10

Forurensning av jord og 
vann

Akutte uhellshendelser Rigg- og 
anleggsområde

Overholde foruensningslovverket

Det skal være en beredskap for akutte 
uhellshendelser

Skade på nedstrøms 
resipient blir større og mer 
langvarig enn nødvendig 
og dette skyldes 
manglende beredskap, her 
under mangel på 
tilgjengelig 
beredskapsmateriell

5 3 225 12a: Det lages en plan for beredskap ved akutte utslipp.
12b: Planen skal gjelde for hele anleggsområdet. Beredskap for akutte utslipp kan inngå i en 
overordnet plan for vannhåndtering på anlegget.
12c: Byggherre skal få Planen til gjennomsyn før anleggsstart.

TE 3 3 30

Forurensning av jord og 
vann

Syredannende bergarter, avklaring Fjellskjæringer særlig 
750-
2100

Overholde Forurensningsforskriften kapittel 2 Manglende avklaring av 
potensialet for 
forurensning og 
manglende oppfølging av 
lovverket

5 5 375 13a: Ytterligere miljøgeologiske undersøkelser gjennomføres
13b: Dersom undersøkelser viser at disponering av bergmasser krever tillatelser skal det vurderes 
hvordan prosess mot søknad og tillatelse skal håndteres.

Våren 2021 
(steinprøver+analyser)

BH 1 1 1 Totalentreprenør følger opp i tråd med byggherrens krav. Det kan være å 
gjennomføre eller sluttføre innhenting av tillatelser. Dessuten å prosjekterr 
løsninger som oppfyller ev. myndighetskrav og gjennomføre anleggsfase på en 
måte som er innenfor kravene.

Forurensning av jord og 
vann

Strålefare fra berg med radioaktivt materiale og "høy aktsomhet", avklaring Fjellskjæringer Overholde Forurensningsloven
Overholde Forskr om forurensningslovens 
anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt 
avfall
Overholde Folkehelseloven med forskrifter

Manglende avklaring av 
potensialet for 
forurensning og 
manglende oppfølging av 
lovverket

5 5 375 14a: Ytterligere miljøgeologiske undersøkelser gjennomføres
14b: Dersom undersøkelser viser at disponering av bergmasser krever tillatelser skal det vurderes 
hvordan prosess mot søknad og tillatelse skal håndteres.

Våren 2021 (analyser av 
steinprøver som ble 

innhentet 2020)

BH 1 1 1 Totalentreprenør følger opp i tråd med byggherrens krav. Det kan være å 
gjennomføre eller sluttføre innhenting av tillatelser. Dessuten å prosjekterr 
løsninger som oppfyller ev. myndighetskrav og gjennomføre anleggsfase på en 
måte som er innenfor kravene.

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp av partikler fra anleggsområdet

Generell vurdering (se egen vurderinger knyttet til nærføring med 
Kobberbergselva)
Utslipp gjennom terrengarbeider, sprengning/uttak og utlegging av 
sprengsteinfyllinger i veilinje (veifyllinger/terrengforming ) og på riggområder. 
Omfatter også avrenning av nitrogenforbindelser fra sprenging av 
bergmasser.

Rigg- og 
anleggsområde

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal ikke medføre 
skadelig partikkel- og nitrogenbelastning i 
nærliggende vassdrag

Overholde forurensningsloven § 7.
Overholde forurensningsforskriften, flere aktuelle 
kapitler, bl.a. kap 30
Overholde vannforskriften

Partikler og 
sprengstoffrester forverrer 
livsbetingelsene i vann 
midlertidig

2 5 25 15a: Arbeider som direkte eller indirekte påvirker vannforekomster skal identifiseres og det lages plan 
for massearbeider med sikringstiltak som gjennomføres for å begrense partikkelbelastning 
(avskjærende grøfter, fordrøyningsbassenger, sandbuffere, utslipp til terreng mm). 
15b: Potensielt miljøskadelige partikler, f.eks. skarpkantede partikler, skal ikke slippes til vann og 
elver. Håndtering av slikt avfall kan kreve sedimentasjonsanlegg

TE 2 3 15

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp av partikler fra anleggsområdet til vannforekomsten 
Kobberbergselva

Utslipp gjennom terrengarbeider, sprengning/uttak og utlegging av 
sprengsteinfyllinger i veilinje (veifyllinger/terrengforming ) og på riggområder. 
Omfatter også avrenning av nitrogenforbindelser fra sprenging av 
bergmasser.

Rigg- og 
anleggsområde

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal ikke medføre 
skadelig partikkel- og nitrogenbelastning i 
nærliggende vassdrag

Overholde forurensningsloven § 7.
Overholde forurensningsforskriften, flere aktuelle 
kapitler, bl.a. kap 30
Overholde vannforskriften

Partikler og 
sprengstoffrester forverrer 
livsbetingelsene i vann 
midlertidig

3 5 50 16a: Arbeider som direkte eller indirekte påvirker vannforekomster skal identifiseres og det lages plan 
for massearbeider med sikringstiltak som gjennomføres for å begrense partikkelbelastning 
(avskjærende grøfter, fordrøyningsbassenger, sandbuffere, utslipp til terreng mm). 
16b: Potensielt miljøskadelige partikler, f.eks. skarpkantede partikler, skal ikke slippes til vann og 
elver. Håndtering av slikt avfall kan kreve sedimentasjonsanlegg

TE 2 4 20

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp av plast, anleggsfase Rigg- og 
anleggsområde

Anleggsaktiviteten skal minimalisere utslipp av 
plastikk til miljøet

Spredning av plast med 
bioakkumulering og 
negative konsekvenser for 
biota.

3 5 50 17a: Det skal jobbes aktivt for å redusere mengden plastikk i utfyllingsmassene.
17b: Plast fra sprenging og utgravde masser skal sorteres og samles opp. 

TE 2 3 15

Forurensning av jord og 
vann

Uslipp av plast, driftsfase Veglinje generelt Plastforbindelser som skapes av veitrafikken skal 
gjøre minst mulig skade på biota

Spredning av plast med 
bioakkumulering og 
negative konsekvenser for 
biota.

3 3 30 18: Rensetiltak som legges til grunn i prosjektet skal holde tilbake plastpartikler fra veitrafikken. TE 2 2 10 Valgt renseløsning for driftsfase baserer seg på partikkelbunden rensing. Det er 
planlagt terskler i sidegrøfter og infiltrasjonssandfanger i midtdeler. Hensikten 
med terskler er å redusere vannhastigheter og fremme sedimentasjon. En må 
da anta at en stor andel plastpartiklene  som skapes av veitrafikken vil  
tilbakeholdes i veiens sideterreng, og dermed ikke spres til naturområder og 
vannveier. Det er vanskelig å risikovurdere denne problemstillingen da det er 
stor kunnskapsmangel omkring ulike plastforbindelsers skadepotensial og det 
heller ikke finnes grenseverdier for utslipp av plast. Metoder for rensing av 
mikroplast fra veitrafikk er på forskningsstadiet.

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp fra etablering av to store massedeponier (anleggsfase)
Gjelder massedeponi sør for Buvatnet og ved Finnlia

Massedeponi Avrenning av "rene" partikler og kjemiske 
forbindelser (særlig nitrogenforbindelser) skal ikke 
skade liv i nedstrøms resipient

Partikler og 
sprengstoffrester forverrer 
livsbetingelsene i vann 
midlertidig

4 5 125 19a: Etablering av sprengsteinsdeponier planlegges og utføres på en måte som minimaliserer 
utvaskingen av partikler og sprengstoffrester. 
19b: Deponier skal sikres og tildekkes etterhvert for å redusere utvasking av partikler og 
sprengsstoffrester. Bekkeomlegging/-lukking prioriteres i plan for oppfylling.

TE 2 4 20

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp av fremmedstoff fra anleggsområdet, eksempelvis kjemikalier og oljer
Gjelder også områder for påfylling av drivstoff og lagring av kjemikalier

Rigg- og 
anleggsområde

Overholde 
- Forurensningsloven §7.
- Internkontrollforskriften
Tilstand i resipient ivarets, jf. Vannforskriften. 

Utslipp fra anleggsområdet 
som gir miljøskade, 
spesielt i vassdragene.

4 4 100 20a: Det skal utarbeides en plan for rigg- og anleggsområder, med risikovurdering av utslipp til 
nærliggende resipient og påfølgende prosjektering/gjennomføring av relevante rensetiltak som 
slamavskiller, sedimentering eller infiltrasjon. 
20b: Som en hovedregel bør det planlegges at avrenning fra riggområde skal gå til oljeutskiller. 
Tømming skal skje av firma som er godkjent for dette. Alt av farlig avfall skal deklareres. Det skal være 
rutiner som sikrer oppfølging.
20c: Undergrunnsmasser ved drivstoffpåfylling og sted for lagring/påfylling av olje/kjemikalier skal til 
godkjent mottak dersom ikke prøveresultater dokumenterer noe annet.  

TE 2 2 10

Forurensning av jord og 
vann

Utslipp fra maskiner fra vaske- og oppstillingsområder Rigg- og 
anleggsområde

Overholde Forurensningsloven § 7
Tilstand i resipient ivaretas, jf. Vannforskriften. 

Utslipp fra vask av 
maskiner skader biota i 
nedstrøms resipient

3 3 30 21a: Avrenning/oppsamling fra vaskeplass for anleggsmaskiner etc. skal gå til sandfang og 
oljeutskiller. Vaskemidler skal ikke danne emulsjoner som kan påvirke oljeutskiller negativt. Tømming 
skal skje av firma som er godkjent for dette. Alt avfall skal deklareres som farlig avfall. Entreprenør 
må ha rutiner for drift, her under vask, tømming og deklarering.
21b: Nødvendig prosess (varsling/tillatelse) mot relevant myndighet gjennomføres ved behov.

TE 2 1 5

Forurensning av jord og 
vann

Inngrep i område med forurenset grunn, jf. innledende undersøkelse
Gjelder tiltak i eksisterende sidearealer til E134, der det rives bygninger og 
områder med påvirkning fra fortidens gruvedrift (gruveslagg)

Rigg- og 
anleggsområde

Forurensningsloven § 7. Manglende kunnskap om 
forurenset grunn fører til 
potensiell skade

3 5 50 22a: Gjennomføre ytterligere feltundersøkelse der det er mistanke om forurenset grunn, med 
prøvetaking av jord. Dersom det påvises forurenset grunn må det utarbeides en tiltaksplan, som skal 
godkjennes av forurensningsmyndighet (kommunen, dersom det ikke delegeres til Fylkesmannen). 
Tillatelse må følges opp i prosjekterings- og anleggsfasen. 
22b: Det utarbeides en felles graveinstruks for kjemisk og biologisk forurensa masser

TE 2 1 5 Konsekvens er satt relativt lavt ut fra preliminære undersøkelser, som 
konkluderer med et lite potensial for grunnforurensning

Forurensning av jord og 
vann

Betongarbeider Elver og bekker pH i resipienter skal ikke forhøyes over tålegrensene 
for akvatiske organismer.
Forurensningsloven §§ 7, 9 m.fl. Overholdes

Basisk avrenningsvann fra 
betongarbeider skaper høy 
pH og skader/dreper liv i 
vann

4 3 75 23a: Støping i sideområde til vassdrag (landkar o.a.) og støping over vann (dragere/plate) skal skje 
uten lekkasje av  betong til vassdrag.
23b: Vaskevann fra betongarbeider skal ikke slippes ut, men avhendes sikkert. Ev. støping i vann skjer 
med AUV-betong.

TE 2 1 5



Fagtema Problemstilling Vegelement Profil-
numm
er fra-
til

Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål Uønsket hendelse (UH) Kons 
før 
tiltak

Sann
s før 
tiltak

Risik
o før 
tiltak

Tiltak Frist/ framdriftsplan Ansv
ar

Kons 
etter 
tiltak

Sanns 
etter 
tiltak

Risik
o 
etter 
tiltak

Prosessko
de

Tegningst
ype/-
nummer

Virksomh
et

Merknad

Forurensning av jord og 
vann

Inngrep i vassdrag (anleggsfase)
Gjelder særlig bygging av vanngjennomløp, bruer og omlegging av vannveier

Elver og bekker Forurensningsloven § 7.
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (NVE, evt. FM/FK 
hvis det ikke kreves anleggskonsesjon)

Tap av biologiske 
funksjoner, påvirking av 
vannmiljø

3 4 40 24a: Ved inngrep i/nær vann, særlig bygging av bru, kulverter og bekkearbeider, skal det lages egne 
miljørisikovurderinger og planer, og inngrep planlegges slik at påvirkningen av resipienter 
minimaliseres. Gjelder utlegging av fyllinger, vann i omløp forbi byggegrop, skjerming av byggegrop 
mm.
24b: Potensielt miljøskadelige partikler, f.eks. skarpkantede partikler fra pæling, skal ikke slippes ut på 
avløpsnettet eller til vann og elver. Håndtering av slikt avfall kan kreve sedimentasjonsanlegg
24c: Vilkår som er gitt i tillatelser følges opp. 

TE 2 3 15 Se også under tema naturmangfold, hvor søknadsprosessen etter "forskrift om 
fysiske tiltak" er omtalt.

Forurensning av jord og 
vann

Sanitæravløpsvann Rigg- og 
anleggsområde

Overholde Forurensningsloven § 7, 
Forurensningsforskriften kap 15.
Tilstand i resipient ivarets, jf. Vannforskriften. 

Sanitæravløpsvann fører til 
uheldig utslipp.

2 4 20 25: Det skal planlegges med lukka anlegg, oppkobling av egen septiktank. Må søkes kommunen 
(minirenseanlegg). 

TE 1 1 1

Landskapsbilde Landskap generelt, særlig konstruksjonene Elgsjøbrua, Jerpetjønnbrua, 
Løkenbrua

Veglinjens 
lokalisering i 
landskapet

Konstruksjoner som er synlige for de veifarende og 
fra omgivelsene skal ha et godt uttrykk
Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår 
som naturlige elementer i landskapet. 

Krav til estetikk blir ikke 
gjort bindende

3 5 50 26a: Krav til estetikk inkluderes som tildelingskriterie
26b: Et godt estetikk uttrykk knyttet til konstruksjoner premieres i konkurransen.  
Gjelder særlig Elgsjøbrua, Jerpetjønnbrua, Løkenbrua

BH 3 1 10

Landskapsbilde Hogst Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

Vegetasjonsfjerning i anleggsfase skal minimaliseres Et unødvendig stort 
hogstinngrep skjemmer 
landskapet i mange år, og 
øker anleggets visuelle 
fotavtrykk

3 5 50 27a: Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplanen før hogst igangsettes. 
27b: Som prinsipp skal hogsten ikke skje etter "sjablongprinsippet". Det skal derimot gjøres en stedlig 
vurdering av arealbehov der landskapsvirkning og linjeføring/hogstkant inngår
27c: Rigg- og marksikringsplanen skal utarbeides med faglig medvirkning fra fagperson med erfaring 
fra tilsvarende prosjekter

TE 2 2 10

Landskapsbilde Støyskjerming Støyskjerming 
(skjerm og voll)

God estetisk tilpasning til omgivelsene Utforming som skjemmer 
landskapsbildet.

3 4 40 28: Dersom det blir aktuelt å prosjektere støyskjermer skal det legges vekt på estetisk tilpasning til 
omgivelsene der slike forhold er viktig for omgivelsene eller de veifarende. 

TE 2 2 10

Landskapsbilde Forming av massedeponiene sør for Buvatnet og ved Finnlia. Massedeponi God estetisk tilpasning til omgivelsene Resultatet framstår som 
dårlig forankret i 
tilliggende naturlandskap

4 4 100 29: Det lages en plan for formingen av massedeponier som sikrer en helhetlig og - sett fra utsiden - 
estetisk god ferdig terrengform. Dette inkluderer forsenkning for føring av bekk(er) og sammenføying 
med naturlig terreng. 

TE 2 2 10

Landskapsbilde Omlegging av bekker Elver og bekker God estetisk tilpasning til omgivelsene Nytt bekkeløp framstår 
som et fremmedelement i 
det naturlige sideterrenget

3 4 40 30: Ved omlegging av bekker skal det sikres at nytt bekkeløp utformes slik at estetikken blir god og 
resultatet likner et naturlig bekkeløp. Her under at det tilrettelegges for etablering av naturlig 
kantvegetasjon.

TE 2 2 10 Se også under tema naturmangfold

Landskapsbilde Formgiving av skjæringer og fyllinger Fjellskjæringer God estetisk tilpasning til omgivelsene Resultatet framstår som 
dårlig forankret i 
tilliggende naturlandskap

4 4 100 31: Det lages en plan for formgiving av skjæringer og fyllinger som sikrer en god tilpasning. 
Overgangen mellom fyllinger og skjæringer og eksisterende terreng skal avrundes. Søkk og dalbunner 
på innsiden av veglinjen skal fylles igjen. Oppstikkende terrengformer på utsiden av veglinjen skal 
avrundes/ dempes. 

TE 2 2 10

Landskapsbilde Naturlig revegetering Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

I alle skogsområder, kantsoner mm skal det benyttes 
naturlig revegetering. 
Gjelder også riggområder

Artsfattig og ensartet flora 
i revegeterte arealer

3 3 30 32a: I alle sideområder med skog/naturlik vegetasjon skal det benyttes naturlig revegetering fra 
stedlige masser som hovedprinsipp. En plan for dette arbeidet utarbeides.
32b: Toppmassene holdes adskilt fra undergrunnsmasser. Toppmassene ikke flyttes ikke unødvendig 
rundt i anlegget, men rankes opp i sidearealer, maks rankehøyde 2 m. De eneste massene som kan 
flyttes på er undergrunnsmasser. Det skal vurderes om det er behov for å så i disse områdene ut i fra 
kvaliteten på jordmassene og tykkelsen på utlagt jordlag. Dersom det må benyttes tilkjørte masser, 
skal disse ha en egen produktspesifikasjon. 
32c: Flater der det er nødvendig med rask revegetering for å begrense erosjon kan evt. tilsåes 50 % 
etter nærmere vurdering. Fagperson med botanisk kompetanse spesifiserer frøblanding. For 
vurdering av frøblanding, se også problemstilling "fremmede skadelige arter".

TE 2 3 15

Landskapsbilde Vegetasjonsetablering på landbruksarealer Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

Vegetasjonsetablering på dyrket mark, gammel 
beitemark og andre arealer med næringsrik jord 
kontrolleres gjennom tilsåing. 

Tilfeldig etablering av 
ugrasdominert vegetasjon 
på sidearealer med 
næringsrik mark

3 3 30 33a: Vegetasjonsetablering på dyrket mark, gammel beitemark og andre arealer med næringsrik jord 
skjer gjennom tilsåing. Fagperson med botanisk kompetanse spesifiserer frøblanding. For vurdering 
av frøblanding, se også problemstilling "fremmede skadelige arter".
33b: Toppmassene fra slike områder rankes i sidearealer med maks rankehøyde 2 m, og skal ikke 
flyttes mellom gårds/bruksnr. Dersom det må benyttes tilkjørte masser, skal disse ha en egen 
produktspesifikasjon.

TE 0

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Materialvalg Annet veg- og 
gateutstyr

Materialvalg holder høye etiske verdier, og 
miljøvennlige alternativer er alltid vurdert
Følge produktkontrollloven § 3a

Ulike typer miljøskade i 
ulike ledd.

4 3 75 34a: Det skal være stedsspesifikk miljødeklarasjon (EPD) for materialer med vesentlig miljøpåvirkning, 
minimum på asfalt, konstruksjonsbetong og armeringsstål. 
34b: Det skal utføres substitusjonsvurderinger iht. substitusjonsplikten ved benyttelse av helse- og 
miljøfarlige stoffer
34c: Det skal gjøres vurdering av livssykluskostnad, der bruk av materialer med lav livssykluskostand 
og høy gjenbruksverdi prioriteres. Det skal ikke benyttes materialer med tropisk trevirke

TE 2 2 10

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Håndtering av avfall, inkludert kjemikaliehåndtering Rigg- og 
anleggsområde

Overholde forurensningsloven og avfallsforskriften Avfallshåndtering som 
fører til miljøbelastning, 
bruk av mer miljøskadelige 
kjemikalier enn nødvendig

3 3 30 35a: Det skal lages en avfallsplan som beskriver hvilket avfall som oppstår på prosjektene samt hvor 
avfallet skal lagres, merkes og leveres.
35b: Alt avfall skal leveres til avfallmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres 
på annen lovlig måte.
35c: Minimum sorteringsgrad for entreprenørens eget produktavfall skal være 90 %

TE 1 2 2

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Avfallshåndtering ved rivingsarbeider Rigg- og 
anleggsområde

Overholde forurensningsloven og avfallsforskriften, 
TEK-17, kap 19

Avfallshåndtering som 
fører til miljøbelastning

3 3 30 36: Det utføres miljøkartlegging, saneringsbeskrivelse og avfallsplan for aktuelle bygninger TE 1 1 1

Materialvalg og 
avfallshåndtering

Håndtering av avfall i form av rene steinmasser og løsmasser samt avfall Massedeponi Ombruksvurdering av materialer
Oppfylle krav i Miljødirektoratets faktaark M-1243 
2018 (oppdatert 2019), hvilket betyr minst mulig 
overskudd av rene masser og vurdering av gjenbruk 

Manglende fokus på 
sortering og gjenbruk av 
anleggets massetyper.

3 3 30 37: Det skal lages en massedisponeringsplan som spesifiserer bærekraftig massehåndtering. Denne 
skal legge vekt på å redusere overskuddet av masser (minimalisere deponeringsbehovet) samt 
maksimere all ombruk. Gjelder både grove masser og f.eks. finstoffavfall etter knuseverk

TE 1 2 2

Naturmangfold Nasjonale naturverdier
Gammel lavlandsfuruskog nord for Elgsjø, de to A-områdene Raubekkhaugan 
S og Deildtjønn S, B-området Raubekkhaugan
(se deltemarapport naturmangfold og Biofokus-notat 2020-58_ver2)

Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

ca 
11900-
12400 
og 
12850-
13300

Permanent og midlertidig miljøskade i verdifulle 
lavlandsfuruskoger skal minimaliseres. 
Prosjektet skal i minst mulig grad komme i konflikt 
med forvaltningsmål for arter (nml § 5), særlig O. 
longicollis

Større tap av 
naturmangfold enn 
forutsatt i reg. planen, 
langsiktige konsekvenser 
for enkeltarter

5 5 375 38a: Det skal utarbeides en plan for skadereduserende tiltak, som utreder ulike alternativer for å sikre 
arealer med gammel lavlandsfuruskog i Elgsjøområdet. Planen følges opp i alle prosjektfaser.
38b: Fagressurs med skogøkologisk kompetanse skal være tilgjengelig og følge opp tiltak i alle faser. 
38c: I prosjekteringsfasen skal det arbeides for å minimere inngrepene i aktuelle området, og det må 
lage en beskrivelse av sikring av området, her under merking av inngrepsområde. 
38d: I anleggsfase skal all død ved (stående og liggende) av furu og alle levende og gamle furutrær 
(eldre enn 180 år) som må fjernes ifm. tiltaket legges inn i tilgrensende naturtypeareal. Dette skjer 
etter anvisning fra fagperson.

TE 2 3 15 Byggherren påbegynner arbeidet med plan for skadereduserende tiltak. 
Totalentreprenør følger opp arbeidet.

Naturmangfold Hensyn til naturvernområdet Kjerkebergåsen
Punktet inkluderer også opprydding av skade fra anlegget og fra tidligere 
veiarbeid
(se Biofokus-notat 2020-60 og Statens vegvesen notat 2021)

Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

0-180 Minimalisere kort- og langvarig skade i 
Kjerkebergåsen NR, hindre motstrid mot formålet 
med vern jf. verneforskriften
Overholde forskrift om fremmede organismer.

Skade på naturmangfold i 
strid med verneformålet

5 5 375 39a: Reservatet skal sikres mot nedfall av stein/løsmasser der det er mulig
39b: Revegetering av skråning skal skje uten tilførte masser, kun tynt lag med masse fra samme profil. 
Ingen tilsåing
39c: Avfall og infiserte jordmasser fra tidligere arbeid, og som ikke allerede er fjernet før anleggsstart,  
fjernes innenfor og utrenfor reservatet etter BH sin beskrivelse.
39d: Hagelupin bekjempes som beskrevet av byggherre. Det skal ikke brukes plantevernmidler.

TE 1 1 1

Naturmangfold Naturtypelokaliteter utenom Elgsjøområdet Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

Permanent og midlertidig miljøskade i 
naturtypelokaliteter skal minimaliseres.

Større tap av 
naturmangfold enn 
forutsatt i reg. planen

4 3 75 40a: I prosjekteringsfase skal det arbeides for å minimalisere inngrep i registrerte 
naturtypelokaliteter.
40b: Der anlegget har nærføring eller arealinngrep i naturtypelokaliteter skal det utarbeides 
sikringstiltak for anleggsfasen, slik at det ikke oppstår unødvendig skade.

TE 1 2 2

Naturmangfold Hensyn til naturvernområdet Kjerkebergåsen
Punktet omfatter tiltak før utlysing av totalentreprise samt 
etterundersøkelser
(se Biofokus-notat 2020-60 og Statens vegvesen notat 2021)

Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

0-180 Minimalisere kort- og langvarig skade i 
Kjerkebergåsen NR, hindre motstrid mot formålet 
med vern jf. verneforskriften

Skade på naturmangfold i 
strid med verneformålet

3 5 50 41a: Arbeid for å fjerne i avfall og infiserte jordmasser etter tidligere arbeider med vegprosjekter 
gjennomføres.
41b: Hagelupin bekjempes etter nærmere beskrivelse. Det skal ikke brukes plantevernmidler.
41c: Etter endt anlegg gjøres en etterundersøkelser av reservatet, for å dokumentere tilstanden etter 
endt anlegg

BH 1 1 1
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Naturmangfold Fremmede skadelige arter kunnskapsgrunnlag
(gjelder ikke Kjerkebergåsen NR og tilgrensende anleggsområde som er 
behandlet i eget punkt)

Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

Overholde forskrift om fremmede organismer d.v.s. 
unngå spredning av fremmede, uønskede arter

Skade på stedegent 
naturmangfold som følge 
av manglende kunnskap 
om fremmede organismer

5 5 375 42a: Fremmede skadelige plantearter kartlegges i de områdene der det er sannsynlig å påtreffe slike. 
Kartleggingen utføres av fagperson med nødvendig artskunnskap og erfaring. 

vår/sommer 2021 BH 2 3 15

Naturmangfold Fremmede skadelige arter 
(gjelder ikke Kjerkebergåsen NR og tilgrensende anleggsområde som er 
behandlet i eget punkt)

Vegetasjon: 
Eksisterende og ny

Overholde forskrift om fremmede organismer d.v.s. 
unngå spredning av fremmede, uønskede arter
Punktet ink. også introduksjon av ev. fremmede 
arter gjennom utplanting eller såing
Punktet ink. også håndtering av biologisk forurensa 
masser

Skade på stedegent 
naturmangfold som følge 
av spredning av fremmede 
organismer

5 5 375 43a: I prosjekteringsfasen gjennomføres ev. forsterkende feltkartlegging av fremmede arter, slik at 
kunnskapsgrunnlaget er godt og oppdatert.
43b: På bakgrunn av registrerte forekomster, økologisk risikovurdering og stedlig vurdering skal 
totalent. utarbeide arbeidsbeskrivelser med tiltak som sikrer forsvarlig håndtering av infiserte masser 
og plantedeler, jf. forskrift om fremmede organismer. 
43c: Evt. deponering av infiserte løsmasser skjer i hht Miljødirektoratets faktaark M-1243 og 
fremmedartsforskriften, og massene må vurderes mtp ev. kjemisk forurensning
43d: Det utarbeides en felles graveinstruks for kjemisk og biologisk forurensa masser
43e: En økologisk risikovurdering skal ligge til grunn for innkjøp av frøblandinger og 
grøntanleggsplanter.

TE 2 3 15

Naturmangfold Inngrep i vassdrag (permanent og anleggsfase)
Gjelder bygging av vanngjennomløp, bruer og omlegging av vannveier:
- Stikkrenne "bekk fra Postmyr" (pel 2550)
- Bekk v/massedeponi sør for Buvannet (pel 5500)
- Stikkrenne "bekk fra Geiteryggtjenn" (pel. 6000)
- Øksneelva v/Øksneelvbrua
- Jerpetjønnbekken v/Løkenbrua
- Jerpetjønnbekken v/Øksneveibrua
- VA-kulvert Jerpetjønnbekken (pel 7540)
- Jerpetjønnbekken, omlegging
- Bekk v/massedeponi Finnlia (pel 11400)
- VA-kulvert pel 12700
- VA-kulvert pel 13390
- Elgsjøbrua

Elver og bekker Forurensningsloven § 7.
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (NVE, evt. FM/FK 
hvis det ikke kreves anleggskonsesjon)

Manglende avklaring av 
tillatelse til fysiske tiltak i 
vassdrag

3 3 30 44: På bakgrunn av reguleringsplanens løsninger skal det søkes om tillatelse til fysiske inngrep i 
vassdrag etter lakse- og innlandsfiskeloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

våren 2021 BH 2 2 10 Det er ønskelig at tillatelse foreligger i god tid før totalentreprisen lyses ut og at 
ev. vilkår kan beskrives som del av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen.
Dersom myndighetsavklaring gjenstår må dette beskrives i 
konkurransegrunnlag til totalentreprenør, slik at denne kan fullføre prosessen. 

Naturmangfold Omlegging av Jerpetjønnbekken Elver og bekker 8070-
8170

Sikre vandringsmulighet for fisk og mindre 
landlevende dyr. 

Det oppstår barrierer og 
områder med dårlig 
funksjon

3 4 40 45a: Det skal lages en plan for omleggingen av Jerpetjønnbekken. 
45b: Vilkår som er gitt i tillatelser følges opp. 
45c: Arbeidene "times" slik at nytt løp står ferdig når gammelt løp lukkes.
45d: Prinsipper i Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (LFI-rapport nr. 296) legges til grunn, der 
det sikres at biologiske funksjoner knyttet til vandringsmulighet, bunnsubstrat etc. ivaretas.
45e: Arbeidet følges opp av fagperson med ferskvannsbiologisk kompetanse.

TE 1 1 1

Naturmangfold Lukking og omlegging av (mindre) bekker
- Bekk v/massedeponi sør for Buvannet (pel 5500)
- Bekk v/massedeponi Finnlia (pel 11400)
- VA-kulvert pel 12700
- VA-kulvert pel 13390

Elver og bekker 5500, 
11400, 
12700 
og 
13390

Overholde forskrift om fysiske tiltak i vassdrag Løsninger som er dårligere 
enn nødvendig

3 3 30 46a: Ved omlegging av bekker skal det sikres at nytt bekkeløp har en naturlig form med svinger og 
kulper og tilrettelegging for naturlig kantvegetasjon.
46b: Vilkår som er gitt i tillatelser følges opp. 
46c: Arbeidet følges opp av fagperson med ferskvannsbiologisk kompetanse.

TE 1 1 1 se også tema landskap

Naturmangfold Vanngjennomløp med planlagte biologiske funksjon
- VA-kulvert Jerpetjønnbekken (pel 7540)
- Stikkrenne "bekk fra Postmyr" (pel 2550)
- Stikkrenne "bekk fra Geiteryggtjenn" (pel. 6000)

Elver og bekker 2550, 
6000, 
7540

Overholde forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
Biologiske funksjoner (i hovedsak 
vandringsmulighet) opprettholdes

Det oppstår barrierer som 
ikke er påregnet i 
reguleringsplanen

4 3 75 47a: Vanngjennomløp med biologisk funksjon må detaljplanlegges slik at ønskede funksjoner oppnås. 
Dette inkluderer størrelse, fall mm. I innløps-og utløpsområde må det bygges robuste løsninger som 
ikke ødelegges av flom. 
47b: VA-kulvert i Jerpetjønnbekken skal ha et særlig høyt kvalitetsnivå, kulvert skal være farbar for 
fisk på alle vannføringer og farbar for landlevende dyr unntatt ved stor vannføring. I innløpsområde, 
utløpsområdet og nedstrøms omlagt strekning etableres  bekkeløp med naturtypisk elvemorfologi 
med varierende bredde og kulper samt tilpasning til terrenget rundt med naturlige kantsoner.  hvor 
hensynet til biologisk funksjon skal være styrende for kulverten, innløp, utlløp og nedstrøms 
bekkeomlegging. Prinsipper i Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (LFI-rapport nr. 296) og Slipp 
fisken fram (DN-håndbok 22-2002) legges til grunn.
47c: Vilkår som er gitt i tillatelser følges opp. 
51d: Arbeidet følges opp av fagperson med ferskvannsbiologisk kompetanse.

TE 2 2 10

Naturmangfold Bruer med funksjon som faunapassasje:
- Øksneelvbrua
- Mølleskottbrua
- Finnlibrua
- Lerkelibrua 
- Elgsjøbrua 
(punktet gjelder prosjektering og anleggsperiode)

Vegbruer (inkl 
fyllinger i vann)

Sikre optimal funksjon av faunapassasjer. Det oppstår barrierer som 
ikke er påregnet i 
reguleringsplanen

5 4 300 48a: For samtlige viltpassasjer skal det sørges for at åpenhetsindeks overholdes.
48b: I prosjekteringsfasen skal det lages detaljløsninger som sikrer et sideterreng som er lett å forsere 
for vilt
48c:  Det skal lages en plan for vegetasjonsetablering i disse områdene

TE 2 2 10

Naturmangfold Bruer med funksjon som faunapassasje:
- Øksneelvbrua
- Mølleskottbrua
- Finnlibrua
- Lerkelibrua 
- Elgsjøbrua 
(punktet gjelder etterundersøkelse)

Vegbruer (inkl 
fyllinger i vann)

Det må dokumenteres hvordan viltet tar i bruk 
faunapassasjene som er bygget

Faunapassasjer bygges, 
men funksjonen er usikker

3 4 40 49a: Det gjennomføres etterundersøkelser av faunapassasjene
49b: Sammenstilte resultatene brukes for å vurdere behov for, planlegge og gjennomføre ev. 
forsterkende tiltak.

Plan utarbeides i 
anleggsfasen

Undersøkelser 
gjennomføres 1-5 år etter 

åpning av anlegget

BH 1 1 1

Naturmangfold Kantsoner/strandsoner mot vassdrag Elver og bekker Oppfylle vannressursloven § 11; Langs bredden av 
vassdrag med årssikker vannføring skal det 
opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir 
levested for planter og dyr.

Tap av naturmangfold 3 4 40 50a: Det lages en plan for å sikre eksisterende verdifull vegetasjon og strandsoner langs vann, elve- og 
bekkeløp og reetablere kantsoner der anleggsarbeidet fjerner slike. 
50b: Vilkår som er gitt i tillatelser, og som omfatter kantsoner, følges opp.

TE 2 3 15

Naturmangfold Viltgjerder Viltgjerder og andre 
gjerder

Hjortedyr skal ikke ha tilgang til motorveianlegget 
(unntak endene av prosjektområdet der dette er 
umulig å unngå). 

Vilt kommer seg inn på 
motorveien og 
drepes/skades.

3 4 40 51a: Prosjektering av sideterreng gir plass til viltgjerder som tetter tilstrekkelig og enkelt kan settes 
opp og vedlikeholdes. Det skal dessuten lages løsninger som fungerer godt estetisk. 
51b: Viltgjerdet skal gis et rolig forløp i landskapet og følge naturlige linjer i landskapet og skal ha en 
farge som er tilpasset omgivelsene. 
51c: Areal mellom vei og gjerde minimaliseres
51d: Der gjerder avsluttes ved ramper og i enden av vei velges løsninger som i størst mulig grad 
avviser vilt
51e: Viltgjerder skal være satt opp før det settes trafikk på ny vei. 
55f: Prosjektering og oppsett av viltgjerder skal skal skje i samråd med fagperson på vilt og landskap.

TE 3 2 20 Punktet omfatter både de biologiske og estetiske forholdene knyttet til 
oppsett av viltgjerde.

Naturressurser Beitedyr Rigg- og 
anleggsområde

Det tas hensyn til beitedyr i nærliggende 
utmarksområder 

Beitedyr kommer til skade 3 3 30 52: Det er beitedyr i området hvor det planlegges anleggsaktivitet. Dialog med dyreeiere og beitelag 
må foregå i god tid, slik at nødvendig hensyn blir tatt.

TE 2 2 10

Naturressurser Lokalt drikkevann, oversikt over drikkevannsbrønner Renseløsning 
(sedimentasjonsbass
eng, tekniske 
renseløsninger, 
bortledning)

Tilstanden på private brønner må være kjent før 
anleggsvirksomheten starter opp.

Kunnskap om 
drikkevannsbrønner 
mangler

3 5 50 53: Kartlegging av drikkevannsbrønner som kan bli berørt av tiltaket. Samtidig med grunnerverv BH 1 1 1 Kunnskapen om brønner brukes som grunnlag for videre risikovurderinger, 
undersøkelser og tiltak

Naturressurser Lokalt drikkevann, drikkevannsbrønner Renseløsning 
(sedimentasjonsbass
eng, tekniske 
renseløsninger, 
bortledning)

Dagens kvalitet og kvantitet på private brønner for 
drikkevannsforsyning opprettholdes

Kvaliteten av drikkevann 
påvirkes negativt, i verste 
fall slik at vannet blir 
skadelig

4 4 100 54a: Risikovurdering utføres i prosjekteringsfase, og nødvendige tiltak planlegges og iverksettes. Her 
inngår også nødvendige overvåking som dokumenterer tilstanden før anlegg.
54b: Tiltak ved påvirkning av grunnvannsbrønnene må inngå i prosjektets beredskapsplan.

TE 2 3 15



Fagtema Problemstilling Vegelement Profil-
numm
er fra-
til

Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål Uønsket hendelse (UH) Kons 
før 
tiltak

Sann
s før 
tiltak

Risik
o før 
tiltak

Tiltak Frist/ framdriftsplan Ansv
ar

Kons 
etter 
tiltak

Sanns 
etter 
tiltak

Risik
o 
etter 
tiltak

Prosessko
de

Tegningst
ype/-
nummer

Virksomh
et

Merknad

Kulturarv Tap av og skader på kjente kulturminner i forbindelse med 
anleggsgjennomføringen.

Rigg- og 
anleggsområde

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal hensynta kjente 
kulturminner. 
Det skal ikke være inngrep i freda kulturminner

Unødvendig skade på 
kjente  kulturminner i 
forbindelse med 
gjennomføringen av 
anlegget.

4 3 75 55: Kjente kulturminner som ligger i nærhet av anleggsområdet skal sikres tilstrekkelig etter en faglig 
vurdering av skadepotensial. Fysisk merking skal uansett gjennomføres.

TE 1 1 1

Kulturarv Eldre tids kulturminner, nye funn Rigg- og 
anleggsområde

Følge kulturminneloven §8, 2. ledd Kulturminner ødelegges / 
Blir ikke funnet / registrert.

3 3 30 56a: Skulle det under arbeidets gang oppdages gjenstander eller spor fra eldre tid, skal arbeidet 
stanses umiddelbart og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
56b: Det utarbeides en arbeidsinstruks og rutiner som sikrer at varsling som nevnt i pkt a) skjer.

TE 1 1 1

Klimagassutslipp Klimagassutslipp Prosjektet skal levere sitt bidrat til etatens og 
samfunnets langsiktige klimasatsning

Klimavennlige løsninger 
blir ikke gjort bindende

3 5 50 57a: Et lavt klimagassutslipp premieres i konkurransen og beskrives med evt. bonus/malus ordninger. 
57b: Byggherrens klimabudsjett (utført i verktøyet VegLCA) skal være sammenlikningsgrunnlaget

BH 3 1 10

Klimagassutslipp Klimagassutslipp Prosjektere og gjennomføre løsninger med best 
mulig livsløpsnetto på klimagassområdet

Det velges løsninger med 
et unødvendig høyt 
fotavtrykk på 
klimaområdet

4 4 100 58a: Det skal utarbeides en plan som dokumenterer hvordan arbeidet kan leveres med laves mulig 
klimapåvirkning og klimaoptimale løsninger innenfor konkurransegrunnlagets rammer. 
58b: Hele anleggsgjennomføringen, her under maskinvalg, massehåndteringsplan (her under 
minimalisering av arbeid i myr), transportkostander, valg av energiløsninger, materialvalg med 
livsløpsvurderinger etc er en del av entreprenørens arbeid på klimaområdet. 

TE 4 2 50

Klimagassutslipp Dokumentasjon av klimagassutslipp Ytelsen på alle prosesser som er omfattet av 
klimagassbudsjett/regnskap skal dokumenteres

Entreprenørens ytelse er 
ikke dokumentert

4 4 100 59a: Klimagassutslipp skal rapporteres gjennom hele prosjekterings- og utførelsesfasen.
59b: Klimaregnskap er verktøy som entreprenøren skal bruke for å måle og rapportere reell 
klimapåvirkning ved gjennomføringen av kontrakten.

TE 1 1 1

Klimagassutslipp Røtter og stubber Fyllinger Minimalisere utslippet av klimagasser (metan) samt 
andre ulemper fra deponering av organisk materiale.

Overholde avfallsforskriften.

Anaerob nedbrytning av 
organisk materiale skaper 
høye utslipp av 
klimagasser og sjenanse i 
form av lukt og felling av 
metallforbindelser

4 4 100 60a: Stubber og røtter skal håndteres på en måte som er innenfor avfalls- og deponeringsregelverket. 
60b: Det er ikke aktuelt å opprette deponier for stubber og røtter, med det kan brukes som en ressurs 
ved tilbakeføring av sideterreng.
60c: Om stubber og røtter henlegges i sideområder skal de ikke plasseres slik at de er i konflikt med 
drift og vedlikehold. De skal henlegges i øvre lag av løsmasselag, og ikke ligge i permanent kontakt 
med vann.
60d: Bortkjøring av stubber og røtter skal kun vurderes dersom det kan skje til nærliggende 
biobrenselsanlegg.
60e: Stubber og røtter skal vurderes å flises opp, hvorpå det legges ut i tynne lag. 

TE 1 1 1

Friluftsliv/ by- og bygdeliv Anleggsarbeid til fare og hinder for almennhetens friluftsliv, 
Gjelder generelt, men særlig Kolsjøveien og Øksneveien samt ved 
Jerpetjønnhovet og Elgsjø

Rigg- og 
anleggsområde

Tilgangen til friluftslivsområder skal opprettholdes 
gjennom anleggsperioden. 

Mye brukte løypetraseer 
og tilkomstveier sperres 
eller bruk hindres over 
lengre perioder

3 4 40 61a: Hensynet til friluftsliv må inkluderes i arbeidet med faseplaner.
61b: Det skal lages en plan som sikrer allmenheten sikker tilgang til viktige turområder, her under 
tilrettelegigng av alternativer der turstier brytes og informasjon om slike alternativer. 
61c: Byggherren spesifiserer prioriterte korridorer og sesong, og planene skal rette seg etter disse 
prioriteringene.

TE 1 2 2

Friluftsliv/ by- og bygdeliv Tilbakeføring av anleggsveier Anleggsveger Etter endt anlegg skal midlertidige anleggsveger 
bygges om til landbruksveg klasse 3

Gjenliggende anleggsveger 
blir lite attraktive for 
friluftsliv

2 4 20 62a: Det skal utarbeides en plan for tilbakeføring av alle anleggsveier
62b: Standard på veier nedfelles i avtale grunneiere og rettighetshavere. 

TE 2 2 10

Friluftsliv/ by- og bygdeliv Omlegging av turstier som er berørt Rigg- og 
anleggsområde

Turstien til Fjellstul legges om slik at allmennheten 
har tilgang til ruta

Det oppleves at en brukt 
turrute brytes.

2 4 20 63: Sti reetableres TE 1 1 1

Friluftsliv/ by- og bygdeliv Informasjon Rigg- og 
anleggsområde

Alle som berøres av prosjektet skal informeres 
fortløpende. 

For lite informasjon om 
byggearbeidene i 
anleggsperioden fører med 
seg ulempe

3 4 40 64: Det utarbeides plan for hvordan friluftslivet og evt andre interessentgrupper informeres og 
hvordan tilbakemeldinger loggføres og følges opp.

TE 1 2 2

Hold musepekeren over kolonneoverskriften for å få opp forklarende tekst til kolonnen. Tabellen kan utvides med flere linjer etter behov, eller den kan deles på flere arkfaner: 
Høyreklikk på navnet på arkfanen "YM-matrise" og klikk "Flytt eller kopier". Kryss av for "Lag en kopi" i dialogvinduet som da kommer opp og trykk "OK".
Informasjon om de ulike fagtemaene, inkludert eksempler på miljøkrav og tiltak finnes i egne arkfaner til Miljørisken
Ved behov for flere rader velges sett inn rader (ved å høyreklikke på tallkolonne helt til venstre i matrisen) 

Utklipp til YM-plan - åpnes i word
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