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1  PROSJEKTET/KONTRAKTEN 

1.1 Beskrivelse av prosjektet/kontrakten 
Multiconsult har i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen og 
Olum i Jevnaker og Ringerike kommuner og reguleringsplan for tiltak på avlastet veg. 

Som den del av oppdraget skal det utarbeides en plan for Ytre miljø (YM-plan). YM-planen 
skal sikre at man ivaretar miljøhensyn i videre prosjektering, bygging og drift av veganlegget.  

YM-planen gjelder både for reguleringsplanen for ny E16 og for reguleringsplan for tiltak på 
avlastet veg, nåværende E16. 

Alle profilnummer henviser til tegningsversjon pr 7.6.2013. 

1.2 Bakgrunnsdokumentasjon  

1.2.1 Konsekvensutredning og kommunedelplan  

Kommunedelplan for rv. 35 (nå E16) Kleggerud – Olum ble vedtatt i kommunestyret 24. mars 
2011 (1). Det foreligger plankart og hovedrapport (planbeskrivelse med KU) og en rekke 
temarapporter. Disse danner et viktig grunnlag for reguleringsplanen. Høringsuttalelser til 
planen som tar opp miljømessige forhold er også relevant grunnlag (2). 

Kommunedelplanen har noen bestemmelser som er relevante i forhold til miljømessige 
forhold: 

 Byggeforbud (byggegrense) 
 Hensynssone støy 
 Båndlegging i forhold til kulturminner 

 
Kommunedelplan for strekningen Eggemoen-Kleggerud var opp til førstegangsbehandling i 
kommunene i månedsskiftet august/september 2012, og ble endelig vedtatt i Jevnaker 
kommune 5. februar 2013, mens Ringerike gjorde sitt vedtak 31. januar 2013. 

1.2.2 Registrering av miljøverdier 

I etterkant av vedtatt kommunedelplan i 2011 er det foretatt registreringer av naturverdier 
langs korridoren. Dette er relevant grunnlag under temaet naturmiljø (3). I tillegg er det 
foretatt sporingsundersøkelser for hjortevilt (4), det er kartlagt vannkvalitet i brønner og 
bekker og det er gjort arkeologiske registreringer. Tidligere er det også gjort registreringer av 
fremmede/skadelige arter langs eksisterende E16. 

 

1.3 Prosjektets/kontraktens miljømål 
Det er satt egne mål under hvert enkelt miljøtema, se kap. 3 Miljøfaglige målsetninger.  
 

1.4 Forankring av YM-plan 
Statens vegvesen krever at det skal utarbeides YM-plan for alle prosjekter/kontrakter, 
uavhengig av størrelse. Hensikten med å ha en spesifikk YM-plan for hvert prosjekt/kontrakt 
er å sikre at Statens vegvesen som byggherre tar et klart og komplett ansvar for å klarlegge og 
håndtere miljøutfordringer i prosjektene/kontraktene, samt at alt arbeid i regi av Statens 
vegvesen skal gjennomføres på en måte som er forsvarlig med hensyn til ytre miljø-
påvirkninger.  

Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i det enkelte prosjekt/ 
kontrakt og gjennom anleggets bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. YM-planen skal derfor 
være et levende dokument som følger utviklingen i prosjektene/kontraktene, men dog med 
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”frysing” av visse milepælsversjoner av planen knyttet til hovedmilepælene i prosjektet/kon-
trakten. 

Ytre miljøplan (YM-plan) er etablert som et separat dokument. Den utgjør en del av 
prosjektets kvalitetsplan. YM-planen utarbeides for å sikre at føringer og krav for det ytre 
miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag, samt ivaretatt under gjennomføringen av 
prosjektet.  

YM-planen omfatter ytre miljøforhold som tidligere ble behandlet i HMS-plan eller i andre 
dokumenter. YM-planen sammen med SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 
erstatter således tidligere HMS-planer for prosjekter/kontrakter. Utskillingen av ytre miljø fra 
HMS-planen skal gi større og mer selvstendig fokus på ytre miljø i prosjektene/kontraktene. 

Bestemmelser for YM-plan er fastlagt i håndbok 151, Styring av utbyggings-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekter. 

Fylkesmannen legger som forurensningsmyndighet til grunn at også større anleggsarbeider 
kan gjennomføres uten særskilt utslippstillatelse etter loven, forutsatt at tiltaksplaner og 
overvåking viser at skadelig forurensning ikke oppstår. YM-plan med tilhørende 
oppfølgingssystem er dermed et alternativ til å søke anleggskonsesjon etter forurensingsloven.  

Hjemmel for YM-planen finnes i internkontrollforskriften ”Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”.  

I det videre planarbeidet i byggeplanfasen skal YM-planen være premissdokument for 
prosjekteringen, og oppdateres fortløpende fram mot utarbeidelse av anbudsdokumenter. Krav 
i YM-planen skal innarbeides i konkurransegrunnlaget (entreprisekontrakten) og i 
prosjekteringen (kart). 

I anleggsfasen skal entreprenøren være ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre 
tiltak for å ivareta ytre miljøkravene. YM-planen følges opp og oppdateres under 
gjennomføringen av prosjektet/kontrakten. Entreprenøren skal inkludere YM-krav i sin 
kontrollplan for gjennomføringen av anlegget. Entreprenøren skal også utarbeide en YM-plan 
som beskriver hvordan YM-kravene vil bli ivaretatt i gjennomføringsfasen.   

 

1.5 Andre systemer for ivaretagelse av miljø 
Kvalitetsplanen og SHA-planen for byggefasen er andre systemer som sikrer ivaretakelse av 
miljøet. Disse utarbeides av byggherre.  
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2 ORGANISERING 

2.1 Byggherre 
 
Prosjekteier: Statens vegvesen Region øst, Prosjekt Vestoppland v/ Bjørn Nyquist 
Planprosessleder: Siri Solem Walseth  
YM-koordinator: Snorre Vaagland 

 

2.2 Prosjekterende 
 
Interne ressurser 
Enhet Oppdrag Kontaktperson 
   
   
   
   
   

 
Eksterne ressurser   
Firma Oppdrag Kontaktperson 
Multiconsult AS Reguleringsplan E16 

Eggemoen-Olum 
Oddgeir Malmo 

   
 

2.3 Entrepriser 
Entrepriser avklares i senere fase. 
 
Firma Entreprise Byggeleder 
   
   
   

 

2.4 Samarbeidspartnere 
 
Samarbeidspartner Samarbeidsforhold Kontaktperson 
Fylkesmannen i Oppland Off. myndighet  
Oppland fylkeskommune Off. myndighet  
Fylkesmannen i Oppland Off. myndighet  
Oppland fylkeskommune Off. myndighet  
Landbrukskontoret Hadeland Off. myndighet Gudbrand Johannessen 
Jevnaker kommune Off. myndighet Heidi Bergom 
Ringerike kommune Off. myndighet Guro Skinnes 

2.5 Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen 
Dette går fram av SHA-planen.  
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3 MILJØFAGLIGE MÅLSETNINGER 
I dette kapittelet er det gitt målsetninger til de ulike temaene som omhandles i YM-planen.  

Målsetningene er utviklet fra føringer gitt i vedtatte planer for prosjektet, samt vegvesenets 
generelle praksis i miljøspørsmål.  

3.1 Landskapsbilde 
Anleggsfase 
Anleggsområdet skal så langt det er mulig framstå som rent og ryddig.  Vegetasjon utenfor 
anleggsbeltet skal sikres på en forsvarlig måte, og det skal tilrettelegges for naturlig 
revegetering der vegen går gjennom naturområder. 

Driftsfase 

Ny E16 med sidearealer skal fremstå som godt vedlikeholdt og skjøttet. 

3.2 Støy og vibrasjoner 
Anleggsfase 

Målet er å gjennomføre anleggsarbeidet på en måte som ikke er til uakseptabel sjenanse for 
naboer og berørte. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2012) 
legges til grunn for anleggsstøy. 

Driftsfase 

Alle boliger langs ny E16 skal ha tilfredsstillende innendørs støynivå (under 30 dBA) og en 
skjermet uteplass (under 55 dBA).  

I planområdet langs avlastet veg skal boliger med med støynivå Lden ≥ 65 dB på fasaden få 
tiltak slik at støyen på utendørs oppholdsareal blir Lden ≤ 55 dB. For innendørs støy skal det 
gjennomføres tiltak hvis utendørs lydnivå er Lden ≥ 65 dB og innendørs lydnivå er LpAeq24h ≥ 
35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h 30 dB etter tiltak.  

3.3 Utslipp til luft  
Anleggsfase 

Anleggsfasen skal ikke medføre utslipp av støv som gir økte ulemper for mennesker, dyr og 
planter. Utslipp av karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx) skal begrenses så langt 
som mulig. 

Driftsfase 

Det er ingen spesielle mål knyttet til dette temaet i driftsfasen.  

3.4 Utslipp til vann 
Anleggsfase 

Målet er å få gjennomført anleggsarbeidet uten skadelig avrenning av forurensede stoffer til 
overflatevann og grunnvann: 

 Håndtering av eventuell alunskifer skal ikke gi skadelig avrenning til jord og vann 

 Erosjon og avrenning til vassdrag skal begrenses 

 Det skal ikke forekomme uhell som gir skadelig avrenning til jord og vann 

Driftsfase 

Målet er at det nye veganlegget skal kunne drives uten skadelig avrenning av forurensede 
stoffer til grunnvann og overflatevann. 



YM-plan: E16 Eggemoen–Olum  Side 9 av 51 

3.5 Utslipp til grunn 
Anleggsfase 

Anleggsfasen skal ikke medføre utslipp av forurensing til grunn som gir økte ulemper for 
mennesker, dyr og planter.  

Driftsfase 

Det er ingen spesielle mål knyttet til dette temaet i driftsfasen.  

3.6 Nærmiljø og friluftsliv 
Anleggsfase 

Målet er å gjennomføre anleggsarbeidet uten at det fører til større negative konsekvenser for 
bruk av frilufts- og nærmiljøområder i nærheten av ny E16.  

Driftsfase 

Opprettholde forbindelse mellom bebyggelsen og de viktigste friluftsområdene gjennom 
etablering av planskilte kryssinger av E16.  

3.7 Naturmiljø 
Anleggsfase 

Målet er å gjennomføre anleggsarbeidet uten at det fører til større negative konsekvenser for 
natur og dyreliv i de berørte områdene: 

 Bygging av ny E16 skal ikke gi varig negativ påvirkning av økosystemer i 
Randsfjorden, Randselva og bekker. 

 Inngrep i verdifulle naturforekomster skal minimaliseres. 
 Fremmede skadelige arter skal ikke spres som en følge av anleggsarbeider. 

Driftsfase 

Ny E16 skal ikke bli en absolutt barriere for dyrelivet eller bidra til innføring eller spredning 
av fremmede eller uønskede arter.  Vilt skal ikke ta seg ut på ny E16. 

3.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Anleggsfase 

Målet er å gjennomføre anleggsarbeidene uten at det fører til utilbørlige skader eller ulemper 
for kulturminner eller kulturmiljøer i området.  

Automatisk fredede kulturminner skal ikke bli berørt av anleggsarbeidet såfremt det ikke er 
gitt dispensasjon for inngrep. Tilsvarende skal nyere tids kulturminner innenfor og nær 
anleggsområdet ikke påføres skade, med mindre de er forutsatt fjernet. 

Driftsfase 

Det er ingen spesielle mål knyttet til dette temaet i driftsfasen.  

3.9 Naturressurser 
Det er generelt et høyt prioritert mål å minimere varig beslag av dyrket mark innenfor de 
rammene som reguleringsplanen gir.  

Anleggsfase 

Målet er å tilrettelegge anleggsdriften på en slik måte at landbruksvirksomhet kan 
opprettholdes gjennom anleggsfasen. Anleggsaktivitet skal ikke føre til spredning av uønskete 
arter for landbruket som floghavre, spredning av ugras eller ødeleggelse av jordstrukturen. 
Dyrket mark i anleggsområder som ikke blir varig beslaglagt av veganlegget skal tilbakeføres 
til landbruk.  

Grus som blir til overs fra veganlegget skal utnyttes som en ressurs. 
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Driftsfase 

Ny E16 skal ikke fungere som en spredningskorridor for ugress eller andre uønskete arter for 
landbruket. Forurensningstilførsel fra vegen skal ikke skade jordsmonnet for landbruk. 

3.10 Materialvalg og avfallshåndtering 
Anleggsfase 

Det skal benyttes materialer som har liten risiko for å skade miljøet. Alt avfall skal håndteres 
forskriftsmessig og det skal tilstrebes en høy gjenbruksandel. 

Driftsfase 

Avfall sorteres og leveres godkjent mottak. 

3.11 Energibruk 
Anleggsfase 

Energibruken i anleggsfasen skal minimeres ved å ha korte avstander til permanente og 
midlertidige deponier for overskuddsmasser. 

Driftsfase 

Veganleggets energibruk i et levetidsperspektiv skal minimeres. 
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4 RISIKOVURDERING 
Det er gjennomført ROS-analyse som en del av reguleringsplanleggingen. Fagfolk fra alle 
relevante fag har deltatt på denne. ROS-analysen er dokumentert i egen rapport. I disse 
risikogjennomgangene er det pekt på særlig farlige arbeidsforhold, mulig uønsket hendelse og 
forslag til risikoreduserende tiltak. De forholdene som er aktuelle for Ytre Miljø er gjengitt i 
tabellene nedenfor for henholdsvis anleggsfase og driftsfase. 

Tabell 4-1: Risikoforhold som har betydning for ytre miljø, anleggsfasen 

Arbeid som gir særlig fare for 
ytre miljø  

Mulig uønsket hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak 

Arbeid i elveskråninger Ekstremnedbør: utvasking 
og utglidning av masser 

Årsaksreduserende: Avskjæringsgrøfter, 
beholde vegetasjon, geonett.  
Konsekvensred.: Rask reetablering av 
vegetasjon 

Inngrep i bratt elveskråning ved 
Randselva 

Utgliding av masser i 
elveskråningen 

Forutsatt:Marksikringsplan, beholde 
vegetasjon der mulig. 
Årsaksreduserende: Ikke øke vinkel på 
skråningen. 
Konsekvensred.: Ferdselsrestriksjoner i 
skråningen. Sikre skråning med gjerde på 
toppen 

Brufundamentering nær elv/bekk Forurensning, finstoff og 
sement ut i elva. Fisk, 
muslinglarver og 
vannlevende organismer dør 

Forutsatt: Gode arbeidsrutiner, følge YM-
plan. 
Årsaksreduserende: 
Pilarer lengst mulig unna elv, ta hensyn til 
nedbørsmengder og flomsituasjon. Buebru 
gir mindre betongarbeid 

Håndtering av alunskifer Alunskifer i kontakt med luft 
el vann pga feil håndtering 
ved anleggsarbeid. 
Forurensning av drikkevann 

Forutsatt: Tiltak for håndtering av 
alunskifer 
Dersom brønner forurenses vil det være 
aktuelt å erstatte brønner. 

Arbeid på område med kjente 
forurensninger i grunnen eller fare 
for slik forurensning 

Ukontrollert spredning av 
forurensning 

Forutsatt: Kartlegge utbredelse av 
forurensede masser, utarbeide tiltaksplan 
og følge tiltaksplan 

Arbeid i/inntil myr, innsjø, elv, 
bekk, sjø eller fjord 

Innføring av nye uønskede 
arter til Randselva  

Forutsatt: Rengjøre utstyr før arbeid i elva 

Behov for lagring /fylling av 
drivstoff, bruk/lagring av 
kjemikalier, vaskeplass for /plass 
for reparasjoner av maskiner 

Forurensing ved fylling av 
drivstoff 

Forutsatt: Det skal være tilgjengelig 
absorbent ved drivstoffylling. Det skal ikke 
fylles drivstoff i nærheten av bekker 

Behov for lagring /fylling av 
drivstoff, bruk/lagring av 
kjemikalier, vaskeplass for /plass 
for reparasjoner av maskiner 

Søl av betong i bekker og 
elver ved spyling av 
betongbil 

Årsaksreduserende: Etablering av  
sedimentasjonsbasseng for spyling 

Arbeid nær kulturminner Skade på kulturminne Årsaksreduserende: Merking, innmåling, 
marksikringsplan, informasjon og 
opplæring, rutiner dersom nye 
kulturminner påtreffes 

Tabell 4-2: Risikoforhold som har betydning for ytre miljø, driftsfasen 

Forhold som gir særlig fare for 
ytre miljø  

Mulig uønsket hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak 

Transport av farlig gods Uhell med transport av farlig 
gods, f.eks. tankbilvelt 

Forutsatte: Belysning, god kurvatur, 
vedlikehold 
Konsekvensred.: Rask utrykning, rekkverk 
og bearbeiding av sideterreng, midtdeler, 
lukket drenering 

Trekk for hjortevilt over vegbanen Påkjørsel av hjortevilt Forutsatte: Viltgjerder langs ny veg, 
siktrydding nord for ny parsell, 
viltkryssinger 
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5 KRAV OG TILTAK 
Statens vegvesen definerer og avgrenser ytre miljø til å omfatte fagtemaene som relateres til 
de ikke-prissatte konsekvenser i håndbok 140 Konsekvensanalyser, herunder støy- og 
luftforurensing, samt avfallshåndtering. Naturressurser er ikke et eget tema i YM-planen. 
Siden forholdet til landbruk/dyrket jord er sentralt i dette prosjektet, er det likevel tatt med 
som et tema her. 

 

5.1 Landskapsbilde 

5.1.1 Beskrivelse - utfordringer 

Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette 
bylandskapet til det åpne naturlandskapet.  

Føringer for formgivingen av anlegget er nedfelt i en egen formingsveileder for prosjektet (5). 
Videre planlegging av forming utdypes derfor ikke i YM-planen. 

5.1.2 Anleggsfasen 

I anleggsfasen er det lagt vekt på tre forhold:  

 Områder hvor det er planlagt naturlig revegetering. Skal dette lykkes må man behandle 
jordmassene på riktig måte, og unngå innblanding av jord fra andre typer arealer.  

 Holde anleggsområdene ryddige, slik at omgivelser og trafikanter får et positivt 
inntrykk av anlegget.  

 Forsvarlig sikring av eksisterende vegetasjon som skal bevares. 

5.1.3 Driftsfasen 

Hovedutfordringen i driftsfasen er å opprettholde en tilfredsstillende skjøtsel av arealene 
langs vegen, slik at de framstår som visuelt ryddige og i tråd med det uttrykket de er planlagt 
å ha. 

5.1.4 Tiltak 

Tabell 5-1: Tiltak landskapsbilde 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Vegetasjon utenfor 
anleggsbeltet skal sikres 
på forsvarlig måte (kan 
også gjelde enkelttrær 
eller grupper av trær i 
anleggsbeltet) 

Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan i 
byggeplanfasen som viser sikring av eksisterende vegetasjon. 

Statens 
vegvesen 

Legge til rette for naturlig 
revegetering 

For å undersøke om det er behov for jordforbedring skal det 
skal tas jordprøver av jorden som skal benyttes ved etablering 
av plantefelt/trær. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Legge til rette for naturlig 
revegetering 

Jord fra åker og beite kan inneholde særlig aggressive ugras 
og slik jord må derfor ikke forflyttes til skogsområder hvor det 
ønskes naturlig revegetering. 

Statens 
vegvesen 

Det øverste jordlaget skal lagres separat i anleggsperioden, og 
deretter legges løst på toppen av undergrunnsmasser i et 10 
cm sjikt for å fremskynde naturlig innvandring og revegetering. 

Entreprenør 

Anleggsområdet skal 
framstå som rent og 
ryddig 

Ved ferdigstillelse av arbeidene skal rigg/lagerplass såvel som 
anlegget være ferdig ryddet.  

Entreprenør 

Anleggsområdene skal framstå som ryddige og være minst 
mulig sjenerende for omgivelsene. Maskiner og utstyr skal 
hensettes på en ryddig og ordentlig måte etter endt 
arbeidsuke.  

Entreprenør 



YM-plan: E16 Eggemoen–Olum  Side 13 av 51 

Mål Tiltak – driftsfasen Ansvar 

Ny E16 med sidearealer 
skal fremstå som godt 
vedlikeholdt og skjøttet 

Sideterreng til ny E16 skal vedlikeholdes minimum en gang 
årlig.  

Statens 
vegvesen 

Det skal plukkes søppel langs E16 minimum en gang årlig. Statens 
vegvesen 

Parkmessige områder (rasteplass) skal skjøttes regelmessig. Statens 
vegvesen 

Det skal foretas årlige kontroller for å fjerne tagging. Statens 
vegvesen 

 

 
Figur 5-1: Prinsipper for avtaking og mellomlagring av frøbankjord. 

 

 
Figur 5-2: Prinsipper for utlegging av frøbankjord. 
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5.2 Støy og vibrasjoner 

5.2.1 Driftsfasen 

For støy i driftsfasen er det gjort støyberegninger både for avlastet veg (6) og ny E16. 

Regelverk 

Miljøverndepartementets retningslinje, T-1442 (2012) 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442 (2012-utgaven) 
(7). T-1442 er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er 
koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven.  

T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av 
ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner: 

 Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, 
og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses 
som nødvendige 

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabell 5-2. 

Tabell 5-2: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltverdier 

Støykilde 
Støysone 

Gul sone Rød sone 

 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden 
kl. 23 – 07 

Veg 55  Lden < 65 70  L5af < 85 Lden  65 L5af   85 

Miljø- og sikkerhetstiltak 

Utbedringstiltak langs avlastet veg er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak, og skal derfor 
følge Statens vegvesens praktisering av T-1442 (7).  

Gjeldende praktisering for miljø- og sikkerhetstiltak er at boliger som har utendørs støy  
Lden ≥ 65 dB på fasaden skal ha tiltaksbeskrivelse slik at støyen på utendørs oppholdsareal blir 
Lden ≤ 55 dB. Dette er boliger beliggende i rød sone i henhold til T-1442. 

For innendørs støy skal det beregnes tiltak hvis utendørs lydnivå er Lden ≥ 65 dB og innendørs 
lydnivå er LpAeq24h ≥ 35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h 30 dB etter tiltak. Dersom 
boligen er bygget etter 1987, da kravene til Teknisk forskrift om 30 dB innendørs støynivå ble 
satt i verk, tilbys ikke støytiltak ved utbedring av eksisterende veg. 

I tabell 5-3er Statens vegvesens praktisering av T-1442 ved miljø- og sikkerhetstiltak 
oppsummert. 
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Tabell 5-3: Statens vegvesens praktisering av T-1442 ved miljø- og sikkerhetstiltak. 

Hovedregel Miljø- og sikkerhetstiltak 

Utendørs Innendørs Utendørs Innendørs 

Støytiltak skal gjennomføres 
dersom støynivået er over 
Lden 55 dB. Nivået bringes 
under Lden 55 dB etter tiltak 

Støytiltak skal gjennom-
føres dersom støynivået er 
over LpAeq24h 30 dB. Nivået 
bringes under LpAeq24h 30 
dB etter tiltak. 

Støytiltak skal 
gjennomføres dersom: 

 støynivået er over Lden 
65 dB (rød sone) 

 støynivået er mellom 
Lden 55 og 65 dB (gul 
sone) og samtidig øker 
mer enn 3 dB. 

Nivået bringes under Lden 
55 dB etter tiltak. 

Støytiltak gjennomføres 
dersom utendørs støynivå 
er over Lden 65 dB (rød 
sone) og innendørs 
støynivå samtidig er over 
LpAeq24h 35 dB. 

Nivået bringes under 
LpAeq24h 30 dB etter tiltak. 

 

Avlastet veg 

Støyberegninger gjort med prognoser for trafikktall i 2040, viser at antall boligbygg i rød sone 
reduseres betydelig. 13 bygninger med støyfølsom bruk vil ligge i rød sone i henhold til T-
1442, dersom det ikke gjøres skjermingstiltak. Dette er en reduksjon på 39 boliger 
sammenlignet med eksisterende situasjon. Flesteparten av de 13 bygningene er eneboliger, 
noen er tomannsboliger, og ett bygg har flere leiligheter. 

Det må påregnes tiltaksbehov ved samtlige boliger i rød sone, såfremt de er bygget før 1987. 
For en del av disse vil det sannsynligvis være snakk om omfattende tiltak. 

Ny E16 

For ny E16 viser støyberegninger gjort med prognoser for trafikktall i 2040 at det vil ligge 9 
bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød sone. 70 bygninger med støyfølsom bruk vil 
ligge i gul sone. Beregningene er gjort med foreslåtte skjermingstiltak inkludert. Uten 
langsgående skjerming ville de tilsvarende tallene ha vært 15 og 73. 

Tiltak 

Generelt om lokale tiltak ved boliger: 

Forslag til eventuelle tiltak for utsatte boliger vil i all hovedsak bestå i tiltak på fasaden 
og/eller lokale skjermer på uteplass. Vinduer og ventiler er ofte bygningselementene med 
dårligst lydisolerende egenskaper og innendørs lydnivå vil ofte tilfredsstilles ved utskifting av 
vinduer og/eller ventiler. Tilleggsisolering av vegger og tak kan være nødvendig i enkelte 
tilfeller. Lokale støyskjermer kan eksempelvis være glass/tre-skjerm på terrassen, innglassing 
av veranda eller vinterhage. 

Vurdering av eventuelle lokale skjermingstiltak og beregninger av innendørs støynivåer for å 
se om boligene ligger over grenseverdien for miljø- og sikkerhetstiltak på LpAeq24h 35 dB, 
forutsettes å bli utført i byggeplanfasen. 

Eventuelle skjermingstiltak ved vegen: 

I en situasjon hvor det er mange av/påkjøringer til hovedvegen, vil langsgående støyskjermer 
langs strekningen ut i fra en kost-/nyttevurdering vanligvis ikke være en god løsning. I dette 
prosjektet er det derfor vurdert som lite hensiktsmessig med langsgående skjermer langs 
avlastet veg. Langs ny E16 og opprustet fv. 241 er det foreslått skjerm på noen strekninger. 

Tiltak i videre planlegging 

I den videre prosjekteringen i byggeplanfasen skal man vurdere tiltak på hver enkelt bygning. 
Det må da foretas befaringer på bygninger i gul og rød sone langs ny E16 og bygninger i rød 
sone langs eksisterende E16. Dette for å kartlegge eventuelle nødvendige tiltak på 
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bygningsfasader for å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå, og avklare plassering av lokale 
skjermingstiltak for å tilfredsstille krav til støynivå på uteplass. 

5.2.2 Anleggsfasen 

Regelverk 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442. Kap. 4 i T-1442 
(2012) gir retningslinjer for grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Tabell 4 
i retningslinjene gjelder utendørs støy, og har følgende krav for boliger:  

Tabell 5-4: Anbefalte grenseverdier for anleggsstøy (fra T-1442,2012) 

Tidsrom Utendørs Innendørs 

Dagtid (07-19) LpAeq  65 dB 40 dB 

Kveld (19-23) og søn-/helligdag LpAeq 60 dB 35 dB 

Natt LpAeq8h 45 dB 30 dB 

 

Ved langvarig anleggsperiode skjerpes de utendørs støykravene, henholdsvis med 3 dB ved 
varighet over 7 uker, og 5 dB ved varighet over 6 måneder. Sistnevnte skjerping vil fort kunne 
bli aktuell ved et stort og langvarig veganlegg som dette, og de relevante grenseverdiene vil 
da være LpAeq 60 dB (dag), 55 dB (kveld) og 40 dB (natt). 

Vibrasjoner i anleggsfasen kan gi setningsskader på bygg, samt føre til forstyrrelser, sjenanse, 
søvnproblemer og virke skremmende på berørte naboer. 

Det er få aktiviteter i dette prosjektet som gir vibrasjoner, men noe sprengning, spunting og 
pæling vil foregå.  
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5.2.3 Tiltak 

Tabell 5-5: Tiltak støy og vibrasjoner 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Alle boliger langs ny E16 
skal ha tilfredsstillende 
innendørs støynivå 
(under 30 dBA) og en 
skjermet uteplass (under 
55 dBA).  
 

I byggeplanfasen skal behov for tiltak for å tilfredsstille krav til 
innendørs lydnivå og lydnivå på uteplass vurderes nærmere 
for boliger som har støynivå over Lden 55 dB framtidig 
situasjon. 

Statens 
vegvesen 

I planområdet langs 
avlastet veg skal boliger 
med med støynivå Lden ≥ 
65 dB på fasaden få tiltak 
slik at støyen på 
utendørs oppholdsareal 
blir Lden ≤ 55 dB. For 
innendørs støy skal det 
gjennomføres tiltak hvis 
utendørs lydnivå er Lden ≥ 
65 dB og innendørs 
lydnivå er LpAeq24h ≥ 35 
dB. Nivået skal bringes 
under LpAeq24h 30 dB etter 
tiltak.  
 

I byggeplanfasen skal behov for tiltak for å tilfredsstille krav til 
innendørs lydnivå og lydnivå på uteplass vurderes nærmere 
for boliger som ligger i rød sone langs avlastet veg i framtidig 
situasjon. 
 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Begrense støyplager i 
anleggsfasen og 
gjennomføre anlegget i 
tråd med anbefalte 
grenseverdier i T-1442 
(2012).  

Retningslinjene i T-1442/2012 med tilhørende veileder TA-
2115 skal følges i anleggsperioden.  

Statens 
vegvesen 

Om det av anleggstekniske årsaker ikke blir mulig å oppnå 
anbefalte grenseverdier for støy fra bygge- og 
anleggsvirksomhet stilt i støyretningslinjen skal det avklares 
med kommunelege og beboere varsles. 

Statens 
vegvesen 

For å komme under grenseverdiene for anleggsstøy kan det bli 
nødvendig med midlertidig skjerming. 

Entreprenør 

Planlagte permanente støytiltak utføres så tidlig som mulig for 
også å redusere virkning av anleggsstøy. 

Statens 
vegvesen 

Bruk av mest mulig støysvakt utstyr. Det skal også tilstrebes å 
bruke utstyret slik at støybelastningen minimaliseres.  

Entreprenør 

Virksomhet som medfører slaglyd bør konsentreres i tid og 
legges til dagtid (kl. 7-19)  

Entreprenør 

Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig 
støy spesielt. Slik varsling omfatter oppslag ved 
arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest 
berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er 
gitt før slike arbeider igangsettes 

Entreprenør 

Permanent støyende utstyr bygges inn eller skjermes. Entreprenør 

Tilbud om midlertidig bopel skal vurderes der andre tiltak ikke 
er tilstrekkelige. 

Statens 
vegvesen 

Spørsmål i tilknytning til anleggsstøy rettes til vedkommende 
kommunelege, alternativt interkommunalt organ for miljørettet 
helsevern 

Statens 
vegvesen 

Klager og tilbakemeldinger fra beboere behandles med respekt 
og vurderes fortløpende. Ved behov avholdes møter med 
beboerne hvor lokale myndigheter inviteres. 

Statens 
vegvesen 
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5.3 Utslipp til luft 

5.3.1 Beskrivelse - utfordringer 

Utslipp til luft omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og 
utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg.  

Kommunedelplan med KU konkluderer med at lokal luftforurensing ikke er et vesentlig tema 
i driftsfasen, og dette er derfor ikke behandlet videre i YM-planen.  

Hovedfokus i forhold til luftforurensning blir da å redusere utslipp av regional og global 
luftforurensning, samt lokal forurensing i form av støvflukt i anleggsfasen 

5.3.2 Driftsfasen 

Ingen tiltak er spesifisert. 

5.3.3 Anleggsfasen 

I den videre planleggingen bør det legges vekt på å minimere transportomfanget i prosjektet.  

Lokal luftforurensing kan begrenses ved tiltak som hindrer støvflukt ved bortkjøring av 
masser og annen anleggstransport. Ved etablering av knuseverk, skal støvflukt vurderes med 
tanke på bebyggelse (berørte naboer) i nærheten. Ved bruk av offentlig veg for massetransport 
er også nyasfaltering er et svært effektivt tiltak for å redusere støvproblematikken. 

5.3.4 Tiltak 

Tabell 5-6: Tiltak utslipp til luft 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Begrense utslipp av 
karbondioksid (CO2) og 
nitrogenoksider (NOx) 

Planlegge for å gjenbruke masser i linja, unngå bortkjøring til 
massedeponier. I den grad deponier likevel er nødvendig, må 
man ha flere alternativer langs anleggskorridoren for å 
minimere transportavstand.  
 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Begrense utslipp av 
karbondioksid (CO2) og 
nitrogenoksider (NOx) 

Forbruk av drivstoff og olje skal rapporteres til byggherre hver 
6. måned. 

Entreprenør 

Anleggsfasen skal ikke 
medføre utslipp av støv 
som gir økte ulemper for 
mennesker, dyr og 
planter. 

Spyling av asfalterte veger, vanning/salting av grusveger og 
vannings/salting ved knuseverk. 

Entreprenør 

Det skal etableres vaskeplasser for rengjøring av anleggs-
maskiner. Anleggskjøretøyer skal være rene før de kjører ut på 
offentlig veg. 

Entreprenør 

Vurdere nyasfaltering av offentlige veger som skal brukes til 
mye massetransport. 

Statens 
vegvesen  

Hastighetsbegrensning i tørre perioder. Statens 
vegvesen  
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5.4 Utslipp til vann 

5.4.1 Beskrivelse - utfordringer 

Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, 
våtmarker, myr etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking 
eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer 
(flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig 
bruk. 

Vannforekomster 

Det er tatt vannprøver i aktuelle resipienter sommeren 2012. Vannprøvene er analysert for 
parametere som kan bli påvirket som følge av utbygging av ny E16. De viktigste 
vannforekomstene i planområdet er: 

 Randsfjorden 
 Randselva  
 Branndalsbekken 
 Moselva 
 Svenåa 
 Vangselva 

Det virker fra analyseresultatene (totalt nitrogen tilsvarende tilstandsklasse «God») at det kun 
er Randselva og Vangselva som er påvirket av jordbruk og/eller annen antropogen aktivitet. 

Elvene/bekkene som er undersøkt har varierende vannkvalitet, men samtlige virker å være 
robuste til å kunne tåle en økt belastning som følge av anlegg for ny riksveg. Samtlige 
elver/bekker har høy alkalinitet som viser bufferevne mot påvirkning fra syre, og de har også 
relativt høy pH, fra 7,28 til 8,1. Eventuell tilførsel av moderate mengder surt vann som følge 
av utvasking fra svovelrike bergarter fra fjellskjæringer etc. i driftsfase, anses ikke å føre til 
omfattende problemer ut fra en vurdering av dagens tilstand. 

Drikkevannsbrønner 

Det er identifisert to brønner som kan påvirkes av veganlegget. Det er tatt vannprøver i disse 
sommeren 2012. Vannprøvene er analysert for parametere som kan bli påvirket som følge av 
utbygging av ny E16. 

Vannkvaliteten i de undersøkte brønnene virker å være påvirket av forhold som ikke direkte 
kan knyttes til berggrunnen, men forhold i og rundt brønnene. Høyt innhold av metallet bor i 
prøve fra en av brønnene kan i sammenheng med høyt sulfat-, jern- og manganinnhold, 
indikere tilstedeværelse av leirskifer i grunnen. 

Det er trolig ikke behov for avbøtende tiltak ut fra kjemisk sammensetning av vannet, men i 
den videre detaljerte planleggingen må det vurderes om brønnene er godt nok beskyttet 
(plassering, dybde, dybde av foringsrør). 

Alunskifer 

I følge bergrunnsgeologisk kart (N250, se figur 5-3) utarbeidet med grunnlag fra NGU, består 
berggrunnen i planområdet mellom Randselva og Svenådalen i hovedsak av sedimentære 
(kambrosiluriske) bergarter som leirskifer, sandstein og kalkstein. Forekomst av alunskifer er 
ikke spesifikt angitt på dette kartet, men vil ligge innenfor det mosegrønne feltet på hver side 
av Randselva. 
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Figur 5-3: Berggrunnskart 

  



YM-plan: E16 Eggemoen–Olum  Side 21 av 51 

NGU har også laget et mer detaljert berggrunnsgeologisk kart (N50). Et utsnitt av dette er vist 
i figur 5-4. På dette kartet er observert forekomst av alunskifer vist med mørkegrønn farge 
(alunskiferformasjonen). Sammen med leirskifer/kalkstein (knollekalk – lysegrønn skravur i 
figur 5-4) og kalkstein (lyseblå farge i figur 5-4) utgjør disse bergartene et bergartskompleks 
kalt Røykengruppen. Alunskiferformasjonen, som utgjør de eldste bergartene i 
Røykengruppen, er rik på organisk materiale, med sorte konkresjoner av stinkkalk, anriket i 
radioaktivt materiale. Grå farge på kartet indikerer løsmasser over berg, slik at det ikke 
foreligger bergartsobservasjoner i dette området. Det må imidlertid forutsettes at 
alunskiferformasjonen har en viss utstrekning også under dette området (8). 

 

Figur 5-4: Berggrunnsgeologisk kart (N50) over planområdet øst for Randselva (kilde: NGU). 
Kartlagt trasé er markert med en rød linje. Fargeforklaring er gitt i teksten foran kartet. 

 

Alunskifer er en sedimentær bergart som inneholder sulfid. Når bergarten tilføres oksygen 
oksiderer sulfid til sulfat, og ved kontakt med vann dannes svovelsyre. Dette gjør at 
avrenningen fra forvitret alunskifer vil være svært sur, og pH i avrenning fra ren sulfidholdig 
stein er beregnet å kunne være ned mot 2. pH ned mot 4 er målt i avrenning fra deponerte 
alunskiferholdige masser. Så lave pH-verdier er i seg selv skadelig for fisk og andre 
vannlevende organismer. 

Alunskifer inneholder også en rekke giftige tungmetaller, primært kadmium, kobber, nikkel 
og sink, men også arsen, uran og kvikksølv. Når det dannes svovelsyre løses tungmetallene ut. 
I avrenningsvann fra deponerte alunskiferholdige masser er det målt opptil 3 mg nikkel/l, 
3 mg sink/l, 1,4 mg kobber/l og 50 μg kadmium/l. Dette må betraktes som et meget forurenset 
vann. Tungmetaller i slike konsentrasjoner er svært skadelig for vannlevende og jordlevende 
organismer.  

Alunskifer som ikke allerede er forvitret har ligget under oksygenfrie forhold. Da dannes ikke 
svovelsyre, og tungmetaller mm løses ikke ut. Alunskifer utgjør først et problem når det 
tilføres luft, f.eks. ved drenering eller sprengning/graving. 

I tillegg til de spesielle kjemiske egenskapene inneholder også alunskifer uran, noe som 
medfører at alunskifermasser kan være svakt radioaktive og medfører risiko for dannelse av 
radongass (9). 
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Utfylling i Randsfjorden 

I forbindelse med miljøgate forbi Hadeland glassverk er det foreslått utfylling i Randsfjorden. 
Det er tatt prøver av sedimentene i forbindelse med analyser av nærliggende deponier med 
forurensede masser (jf. kap. Utslipp til grunn), og bunnsedimentene i området for utfylling er 
ubetydelig forurenset. Utfylling vil ikke medføre behov for spesielle tiltak i resipienten. Selve 
fyllmassene vil være stein fra sprenging i dagen langs veglinja, og forventes ikke å utgjøre en 
forurensningsfare. Vurdering/prøvetakning av massene skal utføres før de legges ut i 
Randsfjorden.  

Erosjons- og rasrisiko ved Randselva 

I kommunedelplanen for E16 Eggemoen-Kleggerud er det vist temakart over område med 
risiko for ras. Dette gjelder de bratte skråningen langs vestsiden av Randselva. Etablering av 
bru over Randselva medfører behov for brufundamenter på toppen av skråningen, og for å 
sikre stabiliteten i skråningen vil det være behov for å erosjonssikre langs elvebredden i 
bunnen av skråningen. 

Arbeider i skråningen og langs elvebredden medfører risiko for ras/utglidninger og avrenning 
av partikler til vassdraget. Dette kan ha negativ påvirkning på elvemuslingen i vassdraget, se 
kapittel 5.7 Naturmiljø. 

 
Figur 5-5: Utsnitt av temakart Rasfare fra kommunedelplan Eggemoen-Kleggerud. Grønt felt er 
område hvor rasfare skal hensyntas spesielt 
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5.4.2 Driftsfase 

Overvannshåndtering 

Overvannshåndtering inngår som en del av vurderingene i forbindelse med VA-
prosjekteringen. 

Anbefalingene i Statens vegvesens håndbok 017 (10) angående behandling av overflatevann 
er som følger: 

Veger og gater med ÅDT < 8 000 

–Normalt vil det ikke være behov for a rense overvannet for miljøgifter og partikler 

Veger og gater med ÅDT 8 000 – 12 000 

–Behov for å rense overvannet for miljøgifter og partikler ved små og sårbare 
resipienter samt ved viktige gyteområder for fisk. 

–Saltmengden bestemmer om det er behov for å lede bort overvann fra saltede veger 
og gater til en robust resipient. Resipientens toleranse for salt spiller også inn. 

Med unntak av korte strekninger ved Eggemoen og ved Olum vil ny E16 ha trafikkmengder 
under 8 000 i ÅDT i prognosesituasjon. Ut fra dimensjonerende trafikkmengde er det ikke 
anbefalt å etablere lukket overvannshåndtering med rensedammer. Det er heller ikke spesielt 
sårbare resipienter her, og de lokale løsmassene er sand-/grusrike, noe som gjør at det ligger 
godt til rette for å etablere infiltrasjonsløsninger i grøft/sideterreng. Det anbefales derfor at 
infiltrasjon i grøft legges til grunn for håndteringen av overflatevann.  

5.4.3 Anleggsfase 

I anleggsfasen er hovedutfordringen å unngå forurensning ved inngrep i og nær vassdragene 
samt ha kontroll på eventuell alunskifer som tas ut. God planlegging av anleggsgjennom-
føringen i forhold til avdekking av flater nær vassdrag er et viktig virkemiddel. 

 

 
Figur 5-6. Randselva nedstrøms Kistefoss. Tett vegetasjon i sand-/grusskråningen binder massene her 

i dag. Anleggsarbeid i skråningen krever varsomhet 
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Tabell 5-7: Tiltak, utslipp til vann 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Håndtering av eventuell 
alunskifer skal ikke gi 
skadelig avrenning til 
jord og vann 

Før byggeplanleggingen bør det gjøres grunnundersøkelser 
med kjerneboring langs traséen, for å avdekke eventuelle 
områder med alunskifer. 

Statens 
vegvesen 

Dersom undersøkelsene viser at det forekommer alunskifer i 
steinmasser som skal tas ut i forbindelse med anlegget, må 
det planlegges en forsvarlig deponering av disse massene i 
tråd med gjeldende regelverk. Eventuell planlegging av 
deponering lokalt må avklares med forurensningsmyndigheten 
og nødvendig godkjenning må søkes. 

Statens 
vegvesen 

Under eventuelle fjellskjæringer med blottlagt alunskifer bør 
man vurdere kalking av grøfter som tiltak. 

Statens 
vegvesen 

Det skal utføres vannanalyser i sidebekker/elver under og etter 
anleggsfasen for å dokumentere eventuelle endringer i 
vannkvaliteten som følge av alunskifer. 

Statens 
vegvesen 

Erosjon og avrenning til 
vassdrag skal begrenses 

Inngrep i skråningen vest for Randselva og erosjonssikring av 
elvebredden skal planlegges med mål om å minimere 
partikkeltilførsel til vassdraget. Dette må ses i sammenheng 
med geotekniske vurderinger og valg av løsninger i videre 
planlegging. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Erosjon og avrenning til 
vassdrag skal begrenses 

Entreprenøren skal utarbeide en egen beredskapsplan som 
omfatter arbeider i spesielt erosjonsutsatte områder og 
avrenningsfare knyttet til store regnskyll. 

Entreprenør 

Aktuelle tiltak for å unngå videre forurensning er å lede 
bekkevann utenom anleggsområdet, etablering av midlertidige 
fangdammer, graving av avskjæringsgrøfter og bruk av 
steinplastring og kokosmatter for å dekke erosjonsutsatte 
områder, rask tilsåing kombinert med bruk av slam/organisk 
kompost etc. 

Entreprenør 

Vannkvaliteten i mindre bekker overvåkes visuelt, og tilstand 
dokumenteres ved fotografering og periodevis rapportering 

Statens 
vegvesen 

Vegetasjonsavdekking skal gjennomføres suksessivt, det skal 
ikke avdekkes større arealer om gangen enn det som er 
nødvendig for de skjærings- og fyllingsarbeider som skal pågå 
i nærmeste periode. 

Entreprenør 

I skjæringer og fyllinger tilstrebes en etablering av vegetasjon 
fortløpende for å dempe erosjonsfaren.  
 

Entreprenør 

Masser som skal benyttes til utfylling i Randsfjorden skal være 
dokumentert rene. Dokumentasjon fra prøvetaking skal 
overleveres byggherre før utfylling skjer 

Entreprenør 

Jevnlig vedlikehold av anleggsveger med pukk/grov grus for å 
unngå avrenning av finstoff. 
 

Entreprenør 

Det skal ikke forekomme 
uhell som gir skadelig 
avrenning til jord og vann 

Påfylling av drivstoff til anleggsmaskiner skal ikke skje i 
nærheten av vassdrag. 
 

Entreprenør 

Det skal alltid være tilgjengelig absorpsjonsmateriale på 
anleggsmaskiner for bruk ved uhell med olje/drivstoffsøl.  
 

Entreprenør 

Deler av riggområdene hvor det er særlig fare for 
forurensninger bør utformes med tette flater som ledes til 
oljeavskiller og sandfang. Dette gjelder bl.a. stasjonær 
drivstoffpåfylling, vask og vedlikehold av maskiner og utstyr. 
Sanitæravløp fra riggområder tilkoples tette tanker eller 
offentlig kloakksystem. 

Entreprenør 

Eventuelle uhell som medfører utslipp skal så raskt som mulig 
meldes byggherre og kommunen(e) og følges opp med 
vannprøver. 

Entreprenør 
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5.5 Utslipp til grunn 

5.5.1 Beskrivelse - utfordringer 

Utslipp til grunn er noe beslektet med utslipp til vann, siden utslipp kan nå både grunn og 
vann. Her omfatter det beskyttelse av grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot 
utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke jordlevende 
organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for 
fremtidig bruk. 

Planområdet berører én lokalitet med forurenset grunn, et gammelt industrideponi i 
Verkevika. Det er gjort en utvidet miljøundersøkelse i og rundt dette deponiet i 2005 (11). 
Konklusjonen fra disse undersøkelsene er at selve deponiområdet har forhøyede verdier av 
sink og arsen, men at det i liten grad skjer utlekking til Randsfjorden og områdene rundt 
deponiet. 

5.5.2 Driftsfase 

I driftsfasen vurderes ikke utslipp til grunn å kreve spesiell forholdsregler eller tiltak utover 
normal beredskap i forhold til uhellsutslipp. 

5.5.3 Anleggsfase 

Etablering av gang- og sykkelveg langs vestsiden av eksisterende E16 ved Hadeland 
glassverk vil innebære utfylling over utkanten av deponiområdet i Verkevika. Det er derfor 
risiko for at anleggsaktivitetene kan berøre deponiet. Det er nødvendig å planlegge 
anleggsgjennomføringen i forhold til dette. 

Langs avlastet veg skal det etableres miljøgate med gang- og sykkelveg/fortau gjennom et tett 
bebygd område, herunder også forbi en bensinstasjon. Før byggeplanleggingen bør det gjøres 
en kartlegging (fase 1-kartlegging) for å avdekke eventuell tidligere virksomhet i området 
som kan ha medført forurensning til grunnen. Ved bensinstasjonen må masser som berøres 
prøvetas, dersom det ikke allerede foreligger prøver av nyere dato. 

5.5.4 Tiltak 

Tabell 5-8: Tiltak utslipp til grunn 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Tiltaket skal ikke medføre 
utslipp av forurensing til 
grunn som gir økte 
ulemper for mennesker, 
dyr og planter.  
 

Etablering av gang- og sykkelveg forbi og til dels over 
deponiområdet i Verkevika må avklares med 
forurensningsmyndigheten. Det må utarbeides en tiltaksplan i 
henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 og søkes 
godkjenning. 

Statens 
vegvesen 

Det må gjøres en fase 1 kartlegging i forhold til forurenset 
grunn for tiltak gjennom de bebygde områdene ved Toso. Ved 
bensinstasjonen må grunnen prøvetas (fase 2 undersøkelse) 
dersom det ikke foreligger prøver av nyere dato. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Tiltaket skal ikke medføre 
utslipp av forurensing til 
grunn som gir økte 
ulemper for mennesker, 
dyr og planter 

Entreprenør skal være oppmerksom på ev. ukjente 
forekomster av forurensede masser. Om det under arbeidet 
graves i masser som man mistenker kan være forurenset skal 
arbeidet stanses umiddelbart og byggherres miljøansvarlige 
tilkalles.  

Entreprenør 
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5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

5.6.1 Beskrivelse - utfordringer 

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper 
til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene 
kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, 
idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen. 

5.6.2 Driftsfase 

Ny E16 blir liggende mellom bebyggelsen og Marka, og de største utfordringene for dette 
temaet er tilrettelegging for kryssing fra bebyggelsen og inn mot Marka. Dette er ivaretatt 
gjennom reguleringsplanarbeidet ved at det etableres en rekke planskilte kryssinger. Det vises 
til reguleringsplanbeskrivelsen for nærmere omtale. 

5.6.3 Anleggsfase 

Tiltakene langs avlastet veg vil innebære ulemper for myke trafikanter i anleggsperioden. Det 
er viktig med faseplaner som ivaretar gang- og sykkelforbindelser gjennom anleggsområdet 
til enhver tid. 

For anleggsgjennomføringen langs ny E16 vil tilgangen til Marka være en utfordring i forhold 
til friluftsliv. Anleggsområdet vil være en betydelig barriere. Stenging av stier må aksepteres 
for en periode, men stenging av skogsbilvegene inn mot Marka bør så langt som mulig 
unngås. Spesielt Svenåvegen anses som viktig for adkomsten til Marka, og eventuell stenging 
av denne bør være begrenset til svært korte perioder. 

Ved Kistefoss må ny adkomst etableres før den gamle stenges. 

Anleggsaktiviteten vil være synlig fra flere friluftsområder, og støy kan tidvis forringe 
friluftsopplevelsen i nærfriluftsområdene.  

5.6.4 Tiltak 

Tabell 5-9: Tiltak nærmiljø og friluftsliv 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Anleggsarbeidet skal 
gjennomføres uten større 
negative konsekvenser 
for bruk av frilufts- og 
nærmiljøområder i 
nærheten av ny E16.  

Gang- og sykkelforbindelse langs avlastet veg må 
opprettholdes gjennom hele anleggsperioden, primært adskilt 
fra kjøreveg. Pilegrimsleden må sikres gjennomgang i området 
ved Kleggerud under anleggsarbeidene. Det skal utarbeides 
faseplaner som viser trasé for gående og syklende i hele 
anleggsperioden. 

Statens 
vegvesen 

Planlegging av anleggsgjennomføringen må ta utgangspunkt i 
at ferdsel på skogbilsvegene inn mot Marka skal 
opprettholdes. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Anleggsarbeidet skal 
gjennomføres uten større 
negative konsekvenser 
for bruk av frilufts- og 
nærmiljøområder i 
nærheten av ny E16.  
 

Interimveger/nye forbindelser skal etableres før eksisterende 
rives slik at anleggsperioden sikrer åpne ferdselsårer og 
atkomst til lokale beboere.  

Entreprenør 

Byggherre skal informere beboere som kan bli berørt av 
anleggsarbeidet om planlagt fremdrift og aktiviteter som kan 
være forstyrrende. Aktuelle informasjonskanaler er Internett, 
utsendelse av informasjonsblad eller bruk av lokalavis 
(annonser/artikler).  

Statens 
vegvesen 

Så langt det er mulig skal entreprenør ta hensyn til hager og 
uteområder som ligger innenfor anleggsbeltet slik at disse 
arealer ikke berøres.  

Entreprenør 

Anleggsområdet må sikres slik at det ikke utgjør en fare for 
barn og unge. 

Entreprenør 
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5.7 Naturmiljø 

5.7.1 Beskrivelse - utfordringer 

Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismene. Temaet 
inkluderer alt fra enkeltarter til økosystem. Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på 
naturmiljøet og hvordan det kan rehabiliteres etter inngrepet. De største utfordringene er 
knyttet til mulig negativ påvirkning av elver og bekker og inngrep i og nær registrerte 
naturtyper. Spredning av uønskede arter til dyrket jord og naturområder er også en utfordring.  

Vassdrag 

Det må tas spesielle hensyn til vassdragene i områder med nærføring og direkte inngrep. 
Dette er spesielt viktig for de fiskeførende vassdragene (Randselva, Moselva, Vangselva, 
Svenåa). Moselva, Svenåa og Vangselva er klassifisert som viktige gytebekker for 
storørretstammen i Randsfjorden (12). 

Følgende elver vil krysses på bru: 

 Randselva  
 Branndalsbekken  
 Moselva  
 Svenåa  
 Bekk i Søtbakkdalen 
 Vangselva/Brennaelva 

Øvrige bekkeløp krysses med kulvert. Ingen av resipientene er betegnet som spesielt sårbare i 
forhold til vannkvalitet, jf. kapitlet Utslipp til vann, men partikkeltilførsel til vassdraget kan 
ha konsekvenser for fisk i alle de fiskeførende bekkene og elvemusling i Randselva.  

 

Figur 5-7: Områder hvor det ble kartlagt elvemusling våren 2012 (rød markering). Det er sannsynlig 
at utbredelsen er større i området, men deler av elva kunne ikke undersøkes på grunn av 
strømforholdene. Figur: Norconsult AS. 

Under undersøkelser våren 2012 ble det registrert både levende elvemuslinger og skall 
innenfor den aktuelle delen av Randselva. Siden hele den undersøkte strekningen innehar 
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gode biotopkvaliteter og flekkvise observasjoner av elvemusling, vurderes det at arten er 
vanlig forekommende langs hele den undersøkte strekningen. Dette gjelder  både nær selve 
brustedet og nedstrøms (3). Den aktuelle delen av Randselva har også gode gyte- og 
oppvekstområder for ørret (3). Ørretstammen på denne strekningen er i hovedsak stasjonær 
elveørret med størrelse opp til 1 kg, og ikke storørret fra Tyrifjorden, sistnevnte går kun opp 
til Viulsfoss. 

Ved etablering av bru vil det ikke bli inngrep i selve elveløpet/bekkeløpet, men inngrep i 
nærliggende arealer kan medføre partikkeltransport ut i vassdraget ved nedbør. I Randselva 
vil det i tillegg bli arbeid med erosjonssikring som berører selve elveløpet. 

Naturtyper 

I etterkant av KU er det gjennomført supplerende registreringer langs den vedtatte traseen 
(13). Naturtyper som berøres er gjennomgått i tabell 5-10. 

Tabell 5-10: Naturtyper ved E16 (verdisettingen er tredelt, A-svært viktig, B-viktig og C-lokalt viktig) 

Nr Navn og verdi Beskrivelse Berøring 

N1 Naturbeitemark 
Randselva 
Viktig (B) 

Større areal med naturbeitemark, til dels skogkledd, på 
"halvøy" ved Randselva. Østre del er åpen beitemark, vestre 
er beiteskog med små lysåpninger nede ved strandkanten 
hvor dyrene kan nå ned til elva. Skogen består av trær i alle 
aldre og en del død ved. Mindre areal med knausvegetasjon 
lengst i nord, og partier med verdifull flommark.  

Deler av området 
beslaglegges av 
brufundamenter, og i 
anleggsfasen vil større 
deler berøres av 
anleggsaktivitet. 

N4 Gammel 
barskog ved 
Kleggerud 
Lokalt viktig (C) 

Gammel granskog med feltsjikt av lågurttype med rikelig 
med død ved. Disse trærne har høy alder. Feltsjiktet er 
svært artsrikt. Potensial for funn av flere interessante arter. 

Lokaliteten vil gå tapt. 

N5 Bekkekløft ved 
Branndalsbekke
n 
Lokalt viktig (C) 

Bekkekløft med stor variasjon i treslag og alder. I området 
finnes en rik undervegetasjon med urter. Tresjiktet er en 
blanding av løv- og bartrær. Mange spisslønner med høy 
alder er helt overdekkede av mose og lav. Ask (NT), rogn og 
flere eldre hassel forekommer. Potensial for funn av flere 
interessante arter. 

Nærføring av ny veg. 
Anleggsaktivitet nær 
lokaliteten (bygging av 
bru). 

N6 Gammel 
barskog ved 
Moselva 
Lokalt viktig (C) 

Gammelgranskog. Området er fuktig med rikelig under-
vegetasjon. Litt kjøreskader fra hogstmaskin eller liknende. 

Store deler av lokaliteten 
vil gå tapt som følge av 
fylling for ny veglinje 

N7 Gammel 
barskog nord 
for Opperud 
Lokalt viktig (C) 

Granskog med litt aldersvariasjon, en del yngre trær 
forekommer i denne bestanden. Både hassel og ask (NT) 
forekommer. Undervegetasjonen er velutviklet og på den 
andre siden av veien finnes en kilde som tilsynelatende er 
artesisk. Rikelig med død ved i hele området. 

Deler av lokaliteten vil gå 
tapt som følge av ny 
veglinje og bygging av 
overgangsbru 

N8 Kalkskog ved 
Haugen 
Viktig (B) 

Kalkgranskog med høye naturverdier der det renner en bekk 
langs med en del av strekningen, noe som medfører en høy 
fuktighet som favoriserer mange kryptogamer og sopper. 
Området har en velutviklet moseflora. I hele området finnes 
store mengder død ved.  

Deler av området beslag-
legges av brufunda-
menter, og i anleggsfasen 
vil større deler berøres av 
anleggsaktivitet. 

N9 Kalkskog sør 
for  Haugen 
Viktig (B) 

Gammel granskog med høyt kalkinnslag. I området finnes 
store mengder med død ved i ulike nedbrytningsstadier og 
en svært rik kryptogamflora. Flere rødlistede arter, og 
potensial for funn av flere interessante arter. 

Deler av lokaliteten vil gå 
tapt som følge av ny 
veglinje og bygging av 
brufundamenter 

N10 Kalkskog 
nordøst for 
Haugen 
Viktig (B) 

Gammelgranskog med stor kalkpåvirkning og bekk som gir 
området høy fuktighet, se figur 13. Hele området har en 
meget rik kryptrogamflora. Skogen har en svært høy alder 
og inneholder mye død ved. Flere rødlistede arter, og 
potensial for funn av flere interessante arter. 

Deler av lokaliteten vil gå 
tapt som følge av ny 
veglinje og omlegging av 
skogsbilveg 

N11 Finnerudputten 
Viktig (B) 

Hele vannet er en utvalgt naturtype. Naturtype kalksjø - 
kransalgesjø. Trolig er det også i Finnerudputten rikelig med 
kjevlestarr-kalksump  som tilhører den sjeldne/truete 
vegetasjonstypen storstarrsump. Dessuten er det velutviklet 
sumpskog med gråselje-istervier-kratt og gråor-heggeskog 
med bl.a. den regionalt sjeldne stor myrfiol De rike sumpene 
har også et potensiale for sjeldne/rødlistede sopp- og 
insektsarter 

Lokaliteten vil ikke 
påvirkes direkte, kun 
mindre tiltak innenfor 
dagens vegtverrsnitt der 
vegen krysser lokaliteten. 
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Figur 5-8: Naturtyper ved Randselva og Kleggerud 

For lokaliteten N1 ved Randselva er det viktig å begrense inngrepene på naturbeitemarka så 
mye som mulig. Anleggsveg bør om mulig legges langs østre kant av området. 
Kantvegetasjon langs Randselva må sikres mot inngrep i anleggsfasen. 
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Figur 5-9: Naturtyper ved Opperud, Svenådalen og Søtbakkdalen 

Gammelskoglokaliteten N4 ved Kleggerud vil gå tapt, og her er derfor ingen tiltak nødvendig. 

Ved Branndalsbekken bør inngrep i avgrenset naturtype N5 unngås. Området må avmerkes i 
rigg- og marksikringsplan. 
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Figur 5-10: Naturtyper ved Olum 

Barskogslokalitetene N6 og N7 er små, og inngrep i forbindelse med anlegget vil gjøre at 
resterende verdier i disse blir marginale.  
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For lokalitetene N8, N9 (Svenådalen) og N10 (Søtbakkdalen) bør det vektlegges å minimere 
inngrepene på østsiden (oversiden, dvs. lenger opp i dalen) av ny E16. Restlokalitetene 
nedenfor ny veg vil være marginale. En justering av linjen mot nordvest er vurdert, da dette 
vil kunne redusere inngrepene i lokalitetene. Dette vil imidlertid ha negative konsekvenser for 
en rekke andre hensyn, og medføre generelt større terrenginngrep.  

Ved lokaliteten N11 ved Finnerud er det ikke planlagt inngrep utover dagens vegtverrsnitt, og 
lokaliteten vil derfor ikke påvirkes av utbyggingen. 

Viltkryssinger 

Konsekvensutredningen beskriver et regionalt viktig trekkmønster for elg fra Nordmarka ned 
til vinterbeiteområder ved Mosmoen, Eggemoen og Randsfjorden. Sporingsundersøkelser 
gjennomført vinteren 2012 (4) understøtter at det er mye elg i området vinterstid, og at disse 
trekker over foreslått vegtrase flere steder.  

På strekningen fra Ringeriksgrensa til Moselva er det et relativt stort beiteområde ned mot 
Randselva. Dette er et tradisjonelt vinteroppholdssted og det vil være faste trekk ned og opp 
åssida. Det er her foreslått etablering av viltkryssing under bru i linja ved Branndalsbekken. 
Øvrige deler av strekningen må sikres med viltgjerde. 

På strekningen fra Moselva til Svenådalen er det mindre attraktivt på nedsiden av vegtraseen, 
men gode forhold like ovenfor. Noe vandring frem og tilbake må påregnes. Registreringene er 
jevnt fordelt over hele strekningen. Her anbefales det å sikre strekningen med viltgjerde. Dyr 
vil kunne krysse under bruer over Moselva og Svenåa.  

Strekningen videre nordover mot Kanada/Gullen har et svært attraktivt område i sør, med bl.a. 
Søtbakkdalen. Registreringene er jevnt fordelt over hele søndre del av strekningen, og svært 
tette. Nordre del også en del brukt og har aktuelle flater med beitemuligheter. Det etableres 
her bru i linja ved Søtbakkdalen som kan fungere godt som viltkryssing. Videre vil det 
etableres to kulverter for skogsbilveger som gir kryssingsmulighet, om enn noe mindre 
attraktivt. Øvrige deler av vegen bør sikres med viltgjerde. 

På nordre del er det registrert stor trekkaktivitet ved Aslaksrud. Her er det foreslått bru over 
Vangselva som forlenges over lokalveg og videre ut på jordet nordøst for elva. Dette vil gi 
kryssingsmulighet.  

Ved krysset med eksisterende E16 på Olum vil ny E16 kobles på eksisterende veg, som vil 
utvides med forbikjøringsfelt. Dette vil medføre at eksisterende viltovergang må rives. Denne 
overgangen har i følge den lokale viltnemnda vært lite brukt av storvilt, men rådyr og annen 
småvilt bruker overgangen. Årsaken til at overgangen ikke benyttes av storvilt, er trolig både 
beliggenhet og utforming. Overgangen er for smal i forhold til anbefalingene, og leder ned 
mot en smal stripe skog mellom bebyggelse og et vann. Det vurderes derfor som lite 
konfliktfylt å fjerne den. Det foreslås i stedet viltgjerding fram til avslutning av midtdeler på 
E16, og at det legges opp til at vilt krysser i plan nordøst for parsellen. Ved avslutningen av 
viltgjerde bør det gjennomføres siktutbedring gjennom vegetasjonsrydding. 

Fare for spredning av uønskede fremmede arter 

Det er registrert forekomster av fremmede skadelige arter (svartelistearter) i planområdet. 
Tiltak for å hindre spredning av disse skal innarbeides i videre planlegging i tråd med 
vegvesenets regionale handlingsplan (14). 

5.7.2 Driftsfase 

I driftsfasen er det viktig å vedlikeholde de tiltakene som er planlagt for vilt (viltgjerder, 
underganger) og kulverter med bekkekryssing, slik at disse fungerer etter intensjonene. 



YM-plan: E16 Eggemoen–Olum  Side 33 av 51 

5.7.3 Anleggsfase 

Vegbygging kan føre til spredning av uønskete arter ved masseforflytning. Masser med frø og 
planterester kan plasseres langt nede i fyllinger eller deponi, eller de kan brukes i arealer som 
skal ha hyppig slått.  

Eventuelt mellomlager av masser med skadelige arter krever merking og tiltak som sikrer at 
frø ikke spres og blandes under transport og lagring. Relevante tiltak er lagring på 
geotekstil/duk og vask av utstyr. Ved lagring over lengre tid i vekstsesongen bør massene 
tildekkes for å hindre spiring og frøsetting. For å forhindre spredning under eventuell 
transport av infiserte masser må massene dekkes godt. Områder med skadelige arter kan 
merkes av på rigg og marksikringsplan for å sikre korrekt behandling. 

 

 
Figur 5-11: Det er periodevis stor aktivitet av elg i planområdet, spesielt vinterstid 
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5.7.4 Tiltak 

Tabell 5-11: Tiltak naturmiljø 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Ny E6 skal ikke bli en 
absolutt barriere for 
dyrelivet 

Fri høyde under bruer skal være minimum 5 m der det skal 
tilrettelegges for viltkryssing 

Statens 
vegvesen 

Fremmede skadelige 
arter skal ikke spres som 
en følge av 
anleggsarbeider 

Områder med fremmede skadelige arter skal merkes av på 
rigg- og marksikringsplan 

Statens 
vegvesen 

Inngrep i verdifulle 
naturforekomster skal 
minimaliseres 

Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som setter 
rammer for anleggsgjennomføringen. Vegtiltaket må 
planlegges med minst mulig inngrep i de naturtypene hvor man 
bare berører deler av forekomsten. 

Statens 
vegvesen 

Bygging av ny E16 skal 
ikke gi varig negativ 
påvirkning av øko-
systemer i Randsfjorden, 
Randselva  og bekker 

Utfylling i Randsfjorden skal planlegges slik at strandsonen 
framstår som mest mulig naturlig og kan utvikle seg med 
stedegen vegetasjon 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Fremmede arter skal ikke 
spres som en følge av 
anleggsarbeider 
 

For å unngå at det transporteres smitte/fremmede arter inn i 
anleggsområdet skal alle maskiner og kjøretøy være rengjort 
før de tas inn i anleggsområdet.  

Entreprenør 

Ved arbeider i områder med uønska eller fremmede skadelige 
arter (vist på rigg- og marksikringsplanen) skal maskiner, 
utstyr, sko og tøy spyles/vaskes eller kostes på stedet for å 
unngå spredning.  

Entreprenør 

Dersom masser med uønskete arter skal transporteres 
gjennom områder hvor disse artene ikke finnes, skal massene 
tildekkes på en slik måte at utrasing fra lasteplan eller beholder 
ved transport ikke kan skje. 

Entreprenør 

Bygging av ny E16 skal 
ikke gi varig negativ 
påvirkning av øko-
systemer i Randsfjorden, 
Randselva og bekker 

Anleggsarbeider i elver og bekker skal så langt det er mulig iht. 
framdrift og flomsituasjon begrenses til sommeren (15.6–15.9) 
eller perioder med lav vannstand i vinterhalvåret. For mer 
langvarige arbeider er det imidlertid bedre å gjennomføre 
arbeidene i én lang sammenhengende periode i stedet for to 
eller flere korte perioder 

Statens 
vegvesen 

Inngrep i verdifulle 
naturforekomster skal 
minimaliseres 

Anleggsgjennomføringen skal planlegges med minst mulig 
inngrep i sårbare naturtyper, og byggherre skal følge opp at 
restriksjonene i rigg- og marksikringsplan overholdes 

Statens 
vegvesen 

Eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag skal bevares så 
langt det er mulig. Langs berørte bekkeløp skal det legges til 
rette for naturlig kantvegetasjon, og ev. plantes trær for å gi en 
raskere vegetasjonsetablering. 

Entreprenør 

Vilt skal ikke ta seg ut på 
ny E16 

Viltgjerder bør være ferdig oppsatt før sammenhengende ny 
E16 åpnes for trafikk. 

Statens 
vegvesen 

Ny E6 skal ikke bli en 
absolutt barriere for 
dyrelivet 

Sprengstein under bruer skal dekkes med et minimum 30 cm 
tykt lag med undergrunnsjord og/eller stedlige toppmasser for 
at dyr kan kunne passere lett.  

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - driftsfase Ansvar 

Fremmede arter skal ikke 
spres som en følge av ny 
veg 

I områder der det er kjente forekomster av fremmede 
skadelige arter (se rigg- og marksikringsplanen) skal det tas en 
årlig befaring de tre første årene etter vegåpning for å 
undersøke om denne typen arter har spirt. Om dette er tilfelle 
skal tiltak settes i verk for å fjerne disse artene. Metode vil 
variere med art, se Statens vegvesens handlingsplan mot 
fremmede skadelige arter. 

Statens 
vegvesen 

Oppfølging av tiltak Viltgjerder, faunapassasjen, stikkrenner og kulverter må 
etterses minimum en gang per år. Våren er den beste tiden. 
Skader utbedres umiddelbart, og forhold som kan medføre 
barrierevirkning for fisk og vilt skal fjernes. Det skal ikke lagres 
ting under bruer som er tilrettelagt for viltvandring. 

Statens 
vegvesen 
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5.8 Kulturmiljø 
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte 
kulturminner som er gitt en verdi.  

5.8.1 Beskrivelse – utfordringer 

Det er gjort arkeologiske registreringer i forbindelse med planarbeidet. Rapporter fra 
registreringene er ikke publisert, da det ikke har vært mulig å ferdigstille registreringsarbeidet 
grunnet manglende adgang til en større eiendom i planområdet. Nyregistrerte kulturminner er 
imidlertid lagt inn i Askeladden og er vist på temakartene i YM-planen. Fornminner som er 
påvist innenfor anleggsbeltet må være utgravd, dokumentert og frigitt før anleggsstart.  

Eggemoen 

Ved ny rundkjøring på Eggemoen vil veganlegget får nærføring til kulturminnet «Eggestein». 
Det er også registrert en gravhaug nord for rundkjøringen og en fangstgrop i sør. Begge 
kulturminnene ligger ca. 50 meter fra rundkjøringen. Kulturminnene må avmerkes i rigg- og 
marksikringsplan og sikres i anleggsperioden.  

Aslaksrud 

På beitemarka nede ved Randselva og på jordet ved Aslaksrud berøres områder med flere 
registrerte funn: En husmannsplass med 3 hustufter, åkerrein og vei, et bosetning-
aktivitetsområde med kokegrop og nedgravinger fra forhistorisk tid, og kullgrop. Kullgrop og 
bosetningsspor er automatisk fredet. Deler av husmannsplassen og lokaliteten med 
bosetningsspor kan komme i konflikt med brufundamenter, og bosetningslokaliteten må 
derfor søkes frigitt. 

På jordet oppe ved Aslaksrud er det registrert to automatisk fredete kulturminner: Et 
bosetning-/aktivitetsområde med to kokegroper og en nedgraving, og en kullgrop. Disse blir 
ikke direkte berørt av vegen, men må avmerkes i rigg- og marksikringsplan og sikres i 
anleggsperioden. 

Kleggerud/Frankrike 

Ved Frankrike krysser ny veglinje Pilegrimsleden. Denne må legges om til å krysse over bru 
for fv. 241 i krysset ved Kleggerud. Nåværende trasé bør dokumenteres før omleggingen.  

En gravminnelokalitet med to steinringer ligger i kant med fv. 241 Ringeriksveien. En av 
ringene ligger tett inntil veikanten og noen av steinene kan være flyttet. Disse kulturminnene 
må avmerkes i rigg- og marksikringsplan og sikres i anleggsperioden. 

I den skogsnære utmarka på hver side av Ringeriksveien er det registrert et område med 15-20 
kullgroper. Dette er automatisk fredet. Utkanten av området kan bli berørt som følge av 
utbedring av fv. 241.   

Langs fv. 241 ved Kleggerud står en stue som kan ha 1700-tallskjerne samt flere andre byg-
ninger, trolig fra 1800-tallet. Alle bygninger vil måtte innløses som følge av veganlegget. På 
nordvestsiden av Frankrike går veglinjen gjennom område hvor det er registrert et flintfunn 
og spor etter nyere tids bosetningsaktivitet. 

Hadeland glassverk 

Kulturmiljøet utgjør det historiske tettstedet forbundet med produksjon og boligbebyggelse 
anlagt i forbindelse med Hadeland Glassverks virksomhet fra 1765 og fremover (15). I tillegg 
til selve produksjonsområdet på glassverket inngår forpakterboligen på Torbjørnrud samt 
arbeiderboligstrøkene kalt «Nybygget» og «Grønland» i kulturmiljøet. Selve veganlegget 
innebærer ubetydelige endringer i forhold til bygningen i området. Det er imidlertid viktig å 
ivareta de antikvariske verdiene ved eventuell prosjektering av støytiltak for boliger. 
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Mo gård 

Utbedring av dagens veg vil komme i direkte berøring med alleen langs Ringeriksveien forbi 
Mo gård. Tilstandsvurdering som er foretatt av alléen viser at trærne er svekket av alder, og 
det bør derfor vurderes nyplanting som tiltak i stedet for å prøve å ta vare på dagens trær. 
Utenfor alleen er det et stort potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner i dagens 
dyrka mark. 

Rønnerud 

I skogen ovenfor Rønnerud vil veglinjen berøre en automatisk fredet kullgrop. Denne må 
frigis før anleggsstart. 

Sagenga 

Ved Sagenga vil omlegging av adkomstveg til bruket medføre konflikt med en automatisk 
fredet rydningsrøyslokalitet. Justering av veglinjen bør vurderes. 

Østre Olimb 

Tett ved kryss mellom ny og gammel E16 ligger en rydningsrøyslokalitet med 9 røyser. Disse 
er automatisk fredet. Feltet vil gå tapt i forbindelse med vegprosjektet, og må søkes frigitt. 

5.8.2 Driftsfase 

Det er foreløpig ikke avdekket spesielle forhold for dette temaet som må følges opp i 
driftsperioden. 

5.8.3 Anleggsfase 

Fornminner som er påvist innenfor anleggsbeltet til E16 skal være utgravd, dokumentert og 
frigitt før anleggsstart. Noen områder kjent fra tidligere er regulert til bevaring. Kulturminner 
i nærheten av anleggsbeltet skal være vist i rigg- og marksikringsplanen. 
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Figur 5-12: Registrerte kulturminner fra Eggemoen mot Kleggerud 
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Figur 5-13: Registrerte kulturminner fra Kleggerud mot Jevnaker og Opperud 
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Figur 5-14: Registrerte kulturminner i området ved Olum 
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5.8.4 Tiltak 

Tabell 5-12: Tiltak kulturmiljø 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Anleggsarbeidet skal ikke 
medføre ødeleggelse av 
kulturminner som ikke er 
frigitt 
 

Kulturminner skal avmerkes på rigg- og marksikringsplan Statens 
vegvesen 

Fornminner som er påvist innenfor anleggsbeltet må være 
utgravd, dokumentert og frigitt før anleggsstart. 

Statens 
vegvesen 

Verneverdi for husmannsplass på Kleggerud må undersøkes 
nærmere for å avklare om flytting og eller dokumentering av 
kulturminneverdi bør gjennomføres 

Statens 
vegvesen 

Støytiltak på eldre, verneverdige boliger registrert i SEFRAK 
bør kvalitetssikres av personell med bygningsantikvarisk 
kompetanse 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Anleggsarbeidet skal ikke 
medføre ødeleggelse av 
kulturminner som ikke er 
frigitt 
 

Entreprenørene skal være påpasselige/observante i forhold til 
avdekking av eventuelle ukjente fornminner. Arbeidet skal da 
stanses straks og funnet meldes kulturminneforvaltningen 
(Oppland/Buskerud fylkeskommune). 

Entreprenør 

Det skal ikke gjøres inngrep utenfor anleggsbeltet, og 
kulturmiljøer skal avmerkes i rigg- og marksikringsplan og 
sikres på en forsvarlig måte. Om det likevel blir nødvendig med 
inngrep utover det som er vist i planen, skal det avklares med 
fylkeskommunen. Fylkeskommunen vil da ta stilling til om det 
er behov for arkeologiske undersøkelser i berørt område.  

Statens 
vegvesen 

 

 
Figur 5-15: Historisk bygning på eldre husmannsplass ved Frankrike. Foto: NIKU. 
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5.9 Landbruk 

5.9.1 Beskrivelse – utfordringer 

Landbruk 

E16-traseen berører jordbruksarealer i søndre del ved Aslaksrud og Kleggerud, og i nordre del 
ved Gullen og Olum.  

Ny veg gir varig beslag av dyrket jord. I tillegg vil anleggsveger, riggområder, deponiområder 
og anleggsaktivitet representere ulemper for landbruket.  

Arealbeslag av dyrket mark 

I den videre planleggingen skal det legges vekt på å begrense arealbeslaget av dyrket mark. 
Der vegen krysser dyrkede områder, bør man utforme skråninger slik at størst mulig areal blir 
dyrkbart. Viltgjerder må plasseres innenfor regulert vegareal.  

Arealer som skal tilbakeføres til dyrket mark skal framkomme i rigg- og marksikringsplanen. 

Statens vegvesen og Jevnaker kommune skal i den videre planleggingen søke å finne 
oppdyrkingsarealer for å kompensere for tapt jordbruksareal. 

Floghavre og plantesykdommer 

Før anleggsstart må byggherre kartlegge om anleggsbeltet berører eiendommer med 
floghavre, potetål eller eventuelle andre plantesykdommer. Anleggsaktivitet medfører en fare 
for spredning av disse artene. Det finnes en egen forskrift om floghavre med bestemmelser for 
å forhindre spredning. Spredning av potetål reguleres også av lovverket.  

Håndtering av matjord 

Matjord som fjernes i forbindelse med anlegget skal mellomlagres på arealer innenfor 
anleggsbeltet. Arealer avsatt til lagring av matjord skal avmerkes i rigg- og marksikringsplan. 
Mellomlagring av dyrket matjord må skje på en måte slik at jordas struktur ikke ødelegges. 
Matjord skal tilbakeføres til jordbruksproduksjon på nydyrkingsarealer eller benyttes til 
revegetering på veganlegget. 

Økologisk landbruk 

Det skal i den videre planleggingen klarlegges om bruk med økologisk produksjon berøres. I 
økologisk produksjon er det ikke tillatt å benytte kunstgjødsel eller kjemiske 
plantevernmidler. Matjord fra konvensjonelt landbruk skal derfor ikke blandes eller tilføres 
økologiske arealer, noe som kan nødvendiggjøre restriksjoner på flytting av jord. 

Grusressurser 

Veganleggets vil medføre uttak av sand- og grusmasser fra Eggemoen/Bergermoen. 
Overskuddsmasser bør enten mellomlagres for senere utnyttelse eller avhendes til 
kommersielle aktører i bransjen. 

5.9.2 Anleggsfase 

Påvirkninger på landbruksdrift 

Anleggsaktiviteten vil påvirke landbruket utover rene inngrep i anleggsbeltet. Atkomst 
mellom beite og bruk kan stenges, dyr på beite kan bli skremt av anleggsaktiviteten og det 
kan bli behov for omlegging av beiter. Langs store deler av strekningen fra Randselva til 
Olum er det mye beitedyr, både storfe og sau. Det er viktig at anleggsområdet sikres slik at 
husdyr ikke forviller seg inn på anleggsområdet.  

Videre er det viktig med god informasjon om framdrift, slik at en unngår situasjoner der 
anleggsaktivitet på dyrket jord starter før korn eller gras er høstet. Grunneier må få beskjed 
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om hvilke områder som skal tas i bruk i løpet av sommeren i god tid før våronna slik at en 
unngår unødvendig arbeid knyttet til jordarbeiding, såing og gjødsling.  

 
Figur 5-16: Husdyr på beite sør for Kistefoss 

Kjøreskader/jordpakking 

Kjøring med anleggsmaskiner på dyrket jord medfører fare for jordpakking. Anleggstrafikk 
på midlertidige anleggsområder som skal tilbakeføres til jordbruk skal derfor begrenses.  

Masser som bearbeides ved maskinkjøring har lett for å bli komprimerte og dermed dårlig 
egnet for plantevekst. Dette problemet øker om massene inneholder mye finstoff og når jorda 
er vannmettet. Toppmasser bør derfor ikke bearbeides når de er våte. 

5.9.3 Driftsfase 

For å forhindre spredning av ugras langs støyvoller og andre sidearealer til vegen skal det 
foretas vurdering av muligheter å bekjempe dette gjennom drift/vedlikehold. Slått og kjemisk 
bekjemping er mulig.  

 
Figur 5-17: Åkerarealer ved Mo gård 
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5.9.4 Tiltak 

Tabell 5-13: Tiltak naturressurser 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Anleggsaktivitet skal ikke 
føre til spredning av 
uønskete arter for 
landbruket som flog-
havre, spredning av 
ugras eller ødeleggelse 
av jordstrukturen. 

Før anleggsstart må byggherre kartlegge om anleggsbeltet 
berører eiendommer med floghavre, potetål eller eventuelle 
andre plantesykdommer. 

Statens 
vegvesen 

Dyrket mark i anleggs-
områder som ikke blir 
varig beslaglagt av 
veganlegget skal tilbake-
føres til landbruk med 
samme kvalitet som 
tidligere. 

Det skal i den videre planleggingen klarlegges om bruk med 
økologisk produksjon berøres, og nedfelles nødvendige 
restriksjoner i forhold til dette. 

Statens 
vegvesen 

Varig beslag av dyrket 
mark skal begrenses så 
mye som mulig 

I den videre planleggingen skal det legges vekt på å begrense 
arealbeslaget av dyrket mark. Der vegen krysser dyrkede 
områder, bør man utforme skråninger slik at størst mulig areal 
blir dyrkbart. Viltgjerder må plasseres innenfor regulert 
vegareal.  

Statens 
vegvesen 

Arealer som skal tilbakeføres til dyrket mark skal framkomme i 
rigg- og marksikringsplanen. 

Statens 
vegvesen 

Statens vegvesen og Jevnaker kommune skal i den videre 
planleggingen søke å finne oppdyrkingsarealer for å 
kompensere for tapt jordbruksareal. 

Statens 
vegvesen 

Grus som blir til overs fra 
veganlegget skal utnyttes 
som ressurs 

Det bør før anleggsstart avklares hvordan utnyttbare 
grusmasser skal disponeres, slik at disse ivaretas som 
ressurs. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak - anleggsfase Ansvar 

Dyrket mark i anleggs-
områder som ikke blir 
varig beslaglagt av 
veganlegget skal tilbake-
føres til landbruk med 
samme kvalitet som 
tidligere. 

For å unngå jordpakking skal anleggstrafikk på midlertidige 
anleggsområder som skal tilbakeføres til jordbruk begrenses. 

Entreprenør 

Toppmasser bør ikke bearbeides når de er våte, da dette gir 
uheldig komprimering av massene. 

Entreprenør 

Som første fase i anleggsarbeidet skal matjordlaget skaves av 
og lagres for seg selv. Det skal ikke blandes andre løsmasser i 
matjorda og den skal lagres i ranker for å opprettholde 
jordstrukturen. 

Entreprenør 

I reetableringen av midlertidig beslaglagte dyrkete arealer i 
anleggsbeltet skal det påses at det ikke tilføres mer stein i den 
dyrkede jorden enn det var før.  

Entreprenør 

Anleggsdriften skal plan-
legges på en slik måte at 
landbruksvirksomhet kan 
opprettholdes gjennom 
anleggsfasen 

Bønder som blir berørt skal følges opp med informasjon slik at 
de kan planlegge driften etter de ulemper anleggs-
virksomheten gir.  

Statens 
vegvesen 

Anleggsområdet må sikres slik at husdyr ikke forviller seg inn 
på anleggsområdet. 

Entreprenør 

Anleggsaktivitet skal ikke 
føre til spredning av 
uønskete arter for 
landbruket som flog-
havre, spredning av 
ugras eller ødeleggelse 
av jordstrukturen. 

Jord fra eventuelle eiendommer med floghavre og/eller potetål 
skal ikke flyttes til eller mellomlagres på eiendommer som ikke 
har disse uønskete artene. 

Entreprenør 

For å unngå at det transporteres smitte/fremmede arter inn i 
anleggsområdet skal alle maskiner og kjøretøy som har vært i 
kontakt med infisert jord være rengjort før de tas inn i 
anleggsområdet.  

Entreprenør 
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5.10 Materialvalg og avfallshåndtering 

5.10.1 Beskrivelse - utfordringer 

Det er aktuelt å rive både bygg, betong, asfalt og annet vegutstyr som rekkverk og skilt ved 
etablering av ny E16. Mengdene og omfanget vil kartlegges i neste planfase. Materialer fra 
riving skal i så stor grad som mulig gjenbrukes.  

5.10.2 Anleggsfasen 

Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med forskrifter og i 
avfallsforskriften. Regelverket krever utarbeidelse av avfallsplan ved oppføring, riving og 
rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som skaper over 10 tonn avfall.  

For alle rive- og rehabiliteringsprosjekter som krever avfallsplan, skal det også utarbeides en 
miljøsaneringsbeskrivelse. Den beskriver hva som er farlig avfall, hvor det finnes, hvor store 
mengder det er, hvordan det fjernes og hvor det leveres. 

Asfalt freses opp og betong knuses og brukes lokalt, mens annet materiell som armeringsjern, 
rekkverk og skilt sorteres ut og leveres til gjenvinning.  

5.10.3 Driftsfasen 

I drift og vedlikehold av veganlegget vil det genereres avfall gjennom utskifting av ulike 
komponenter og annet avfall knyttet til driften.  Det er ikke utformet egne krav til behandling 
av dette utover det som følger av gjeldende regelverk for avfallshåndtering. 
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5.10.4 Tiltak 

Tabell 5-14: Tiltak materialvalg og avfallshåndtering 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Alt avfall skal 
håndteres 
forskriftsmessig 

Mengdene og omfanget av avfall skal kartlegges i 
byggeplanfasen. Materialer fra riving skal i så stor grad som 
mulig gjenbrukes. 

Statens vegvesen 

Mål Tiltak – anleggsfasen Ansvar 

Alt avfall skal 
håndteres 
forskriftsmessig 

Entreprenør skal utarbeide egen avfallsplan som er bindende 
for virksomheten.  

Entreprenør 

Byggherre skal godkjenne entreprenørs avfallsplan. Byggherre 

Alt avfall fra anlegget skal kildesorteres og leveres godkjent 
avfallsplass (kommunale mottak).  

Entreprenør 

All emballasje og rester etter egne arbeidet skal fjernes. Dette 
gjelder ved rigg/lagerplass såvel som ved anlegget.  

Entreprenør 

Avfallsmengde og kildesorteringsgrad skal oppgis i 
månedsrapport. 

Entreprenør 

Sorteringsgraden skal være minst 70 % (andel kildesortert 
avfall i vekt av total mengde avfall). Avfall sorteres i fraksjoner:  

 Farlig avfall 

 Metall 

 Betong 

 Treverk 

 Plast 

 Papp og papir 

 EE-avfall 

 Hogstavfall 

 Stubber og røtter 
Definisjonen av farlig avfall er gitt i avfallsforskriften. 
Eksempler på farlig avfall er asbest, PCB (inkl. betong med 
PCB), maling lim og lakk, olje, elektronikk og forurenset 
masse.  
Forurenset masse (asfalt, forurenset jord etc.) og overflødige 
rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes 
utenfor ved kalkulasjon av sorteringsgrad. 

Entreprenør 

Alt farlig avfall skal lagres forskriftsmessig og leveres til 
godkjent oppsamlingssted for forskriftsmessig destruksjon. 

Entreprenør 

Brukt absorpsjonsmateriale (med olje/drivstoffsøl) skal 
behandles som farlig avfall. 

Entreprenør 

Røtter og stubber 
skal behandles 
forskriftsmessig 

Stubber og røtter skal kvernes/rives opp. Dette kan brukes 
som vegetasjonsdekke. 

Entreprenør 

Anlegget skal søke å 
ha en stor 
gjenbruksandel  

Ved riving av betongkonstruksjoner skal armering fjernes og 
sendes til resirkulering.  

Entreprenør 

Det skal benyttes 
materialer som har 
liten risiko for å skade 
miljøet 

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske 
produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være 
ajourført og sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk 
skal være tilgjengelig på brukerstedet.  

Entreprenør 

Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt 
håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra 
inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern 
transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 

Entreprenør 

Det skal kun benyttes lett nedbrytbar forskalingsolje. Entreprenør 
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5.11 Energiforbruk 

5.11.1 Beskrivelse – utfordringer 

Energibruken totalt sett av veganlegget gjennom anleggets levetid styres i hovedsak av valg 
av trasé. Dette gjenspeiles i utslippskostnader og kjøretøykostnader i nytte-
kostnadsberegningene. 

Når trasé er valgt, er det begrensete virkemidler for å påvirke energibruk videre, men valg av 
materialer og utstyr, samt planlegging av selve anleggsgjennomføringen kan påvirke 
energiregnskapet i positiv eller negativ retning. 

Utover bidraget fra kjøretøyene i driftsfasen, vil man i et energiregnskap for E16 Eggemoen-
Olum trolig finne at energibruken totalt i stor grad er energi brukt til framstilling av materialer 
til de store brukonstruksjonene. Dette bør derfor være et element som tas inn i vurderingene i 
valg av brutyper og prosjektering av disse. 

5.11.2 Anleggsfasen 

Energibruk i anleggsfasen vil i stor grad styres av masseforflytting. Korte transportavstander 
er derfor ønskelig, jf. kravene i kapitlet Utslipp til luft.  

I kontraktene anbefales det stilt følgende krav til entreprenør knyttet til dette temaet:  

 rapportere forbruk av drivstoff (diesel) hver 6. måned 
 rapportere forbruk av strøm (kWh) hver 6. måned.  

 
Det er videre et ønske om at dette differensieres på hvilke områder av anleggsdriften forbruk 
av elementene nyttes til.  

5.11.3 Driftsfasen 

De viktigste valgene i forhold til energibruk i driftsfasen blir tatt i planleggingen av parsellen. 
Energibruk til drift og vedlikehold er ikke behandlet på dette plannivået, men bør være en del 
av beslutningsgrunnlaget i valg av komponenter i byggeplanleggingen. 

 

Mål Tiltak – videre planlegging Ansvar 

Veganleggets energibruk 
i et levetidsperspektiv 
skal minimeres. 
 

I den videre planleggingen skal det tilstrebes å velge løsninger 
som begrenser energibruken. Eksempler på dette er bruk av 
LED-belysning i stedet for ordinær belysning.  Energimessige 
betraktninger bør være en del av beslutningsgrunnlaget i 
planleggingen av konstruksjoner på parsellen. 

Statens 
vegvesen 

Mål Tiltak – anleggsfasen Ansvar 

Energibruken i anleggs-
fasen skal minimeres. 
 

Forbruk av drivstoff og olje skal rapporteres til byggherre hver 6. 
måned. 

Entreprenør  

Forbruk av energi (kWh) skal rapporteres til byggherre hver 6. 
måned. 

Entreprenør  
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5.12 Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet 
Krav og restriksjoner i entreprisearbeidet vil detaljeres i byggeplanfasen. 

 

5.13 Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav 
Statens vegvesen skal gjennomføre inspeksjoner og følge opp entreprenører som arbeider på 
prosjektet. Miljøkoordinator skal delta på vernerunder (SHA) hver andre uke med 
entreprenør. Miljøkravene etter entreprisekontrakten skal være en del av vernerunden.  

Per 1.1. og 1.7 hvert år vil Miljøkoordinator utarbeide miljøoppfølgingsrapport som sendes 
Fylkesmannen i berørte fylker, berørte kommuner og fylkeskommunene.  

Kontroll av miljømessig kvalitet skal utføres og dokumenteres i henhold til kravene i SVV 
håndbok 151, kap. 4.1.13, 5.1.13 og 6.1.13 Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon.  

 

5.14 Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer 
Dette kapitlet skal suppleres ved oppstart og under utførelsen av entreprisen med beskrivelse 
av entreprenørens system for å ivareta ytre miljø samt de prosedyrene som utførende 
(entreprenør) benytter for kontroll av miljømessig kvalitet. Kontroll av miljømessig kvalitet 
skal utføres og dokumenteres i henhold til kravene i SVV håndbok 151, kap. 4.1.13, 5.1.13 og 
6.1.13 Teknisk kvalitet, miljøkvalitet og dokumentasjon. 

 

5.15 Overlevering 
YM-krav skal være innarbeidet i entreprisekontraktenes kapittel D og C. 
 

6 TIDS- OG FRAMDRIFTSPLAN 
Tidligste byggestart for ny E16 er i 2015. Dette forutsetter at prosjektet prioriteres i Nasjonal 
transportplan (NTP) 2014-2023 som legges fram av regjeringen i løpet av våren 2013. Anslått 
byggetid er ca 3 år. 

 

7 FORHOLD PÅ ANLEGGSOMRÅDET/KONTRAKTSOMRÅDET 

7.1 Hendelsesberedskap 
Beredskapen skal framgå i SHA-plan som utarbeides i byggeplanfasen. 

 

7.2 Varslingsplan 
Det utarbeides varslingsplan i SHA-planen. Denne er felles for HMS og ytre miljø. 
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8 AVVIKSBEHANDLING 
Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt 
uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig 
til byggeleder og behandles på byggemøter. 

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og 
erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer 
fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten. 

Flytskjemaet til høyre viser prosessen for avviks-
behandling. 

 
Strakstiltak: Tiltak som gjennomføres 

umiddelbart etter hendelse for 
å fjerne et avdekket avvik 
(hjelpe, sikre skadested, 
begrense skadeomfang, mm) 
 

Midlertidig tiltak: Tiltak som gjennomføres i nær 
tid etter hendelse, men før full 
analyse av hendelse er foretatt, 
for å muliggjøre videre arbeid 
på stedet og hindre tilsvarende 
hendelser (opprydding, repara-
sjoner, informasjon, mm) 
 

Endelige tiltak: Endelige tiltak som gjennom-
føres på grunnlag av analyse 
av hendelsen (analyse av data) 
for å fjerne avvik (eventuelt 
sikre kontroll med produkt 
med avvik), samt bidra til 
kontinuerlig forbedring 
(korrigerende tiltak og fore-
byggende tiltak, dvs endre 
prosess og metode, endre 
system for å ivareta ytre miljø, 
informasjon, mm) 

 
Behandling og lukking av YM-avvik eller uønskede hendelser skal skje på byggemøte i 
henhold til flytskjema beskrevet i YM-plan, kap. 7. Prosedyren for avviksbehandling skal 
suppleres med prosjekt/kontraktsspesifikke forhold. 

Det er viktig at avviksbehandlingen omfatter mer enn selve avviket som skal korrigeres, det 
vil si også alle sider av det bakenforliggende systemet for å ivareta ytre miljø og tilhørende 
planverk, kanskje helt opp i etatens eller entreprenørens overordnede mål og styrings-
systemer. 

Prosedyren som beskrives i dette kapitlet, skal gjelde uønskede hendelser knyttet til ytre 
miljø, og ikke avvik knyttet til HMS eller teknisk kvalitet. I praksis vil imidlertid uønskede 
hendelser ofte inneholde forhold knyttet til både HMS, ytre miljø og teknisk kvalitet. Det er 
da nødvendig å finne en behandlingsform som tilfredsstiller kravene i kvalitetsplanen totalt. 
Vær oppmerksom på at entreprenøren ofte har et samlet system for å ivareta både kvalitet, 
HMS og ytre miljø. 
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9 DOKUMENTASJON 
Plan for dokumentasjon knyttet til ytre miljøforhold skal inngå i prosjektets/kontraktens 
samlede kvalitetsplan. 
 
Dokumentasjons- og arkiveringsplanen skal inneholde et spesielt YM-punkt med under-
punkter som vist nedenfor: 
 

Ytre miljø 
1 Generelt 
2 Risikovurderinger 
3 Tids- og framdriftsplaner 
4 Tiltak 
5 Forhold på kontraktsområdet 
6 Avviksbehandling 
7 Diverse 

 
Denne mappestrukturen kan suppleres med prosjekt/kontraktsspesifikke forhold, også som 
underinndelinger. 
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10 BEGREPER/DEFINISJONER 
 
Begrep Definisjon Referanse 
Miljø Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, 

jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker og deres 
innbyrdes forbindelse 

NS-EN ISO 
14001:2004 

Miljøaspekt Den av en organisasjons aktiviteter eller produkter eller tjenester 
som kan innvirke på miljøet 

NS-EN ISO 
14001:2004 

Miljøegenskap Målbart resultat av et prosjekts miljøpåvirkning prNS 3644:2008 
Miljømål Overordnet mål i samsvar med miljøpolitikken som en organisasjon 

har pålagt seg selv å oppnå 
MERKNAD:  
Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt. 

NS-EN ISO 
14001:2004 

Miljøoppfølgings-
plan 

Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal følge opp 
miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser 
MERKNAD:  
Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som organiseringen av 
miljøoppfølgingen hos prosjekteier og hvilke handlinger, prosedyrer, 
løsninger og tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse.

prNS 3644:2008 

Miljøpolitikk Overordnede intensjoner og retningslinjer for en organisasjon i 
forhold til miljøprestasjon som på forhånd er uttrykt av toppledelsen 
MERKNAD:  
Miljøpolitikk danner rammen for handling og fastsettelse av 
miljømål og miljødelmål. 

NS-EN ISO 
14001:2004 

Miljøprogram Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå og som 
fastsetter miljømål for et bygg-, anleggs- eller eiendomsprosjekt 

prNS 3644:2008 

Miljøpåvirkning Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, 
som helt eller delvis skyldes en organisasjons miljøaspekter 

NS-EN ISO 
14001:2004 

Miljøtema Tema som underinndeler begrepet miljø prNS 3644:2008 
Prosjekt Alt som er et resultat av bygge- og anleggsvirksomhet 

MERKNAD:  
Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele 
byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler samt 
geotekniske arbeider mm.

prNS 3644:2008 

Risiko Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen 
av den. 
MERKNAD:  
Risiko kan uttrykkes med ord (kvalitativt) eller være tallfestet 
(kvantitativt). 

NS 5815 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser 
samt konsekvenser av og årsaker til disse. 
MERKNAD:  
Risikoanalyse er første del av risikovurdering. 

NS 5814 

Risikoevaluering Prosess for å sammenligne estimert risiko med gitte akseptkriterier 
for å bestemme risikoens betydning. 
MERKNAD:  
Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en beslutning 
om å akseptere eller hvordan man håndterer en risiko.

NS 5815 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av og/eller 
sannsynligheten for en uønsket hendelse. 

NS 5815 

Risikovurdering Samlet prosess som består av risikoanalyse og risikoevaluering. NS 5815 
Tiltak Utførelsesmetode, utforming eller design med formål å innfri 

miljømål nedfelt i et prosjekts miljøprogram 
prNS 3644:2008 

Uønsket hendelse Hendelse som kan føre til eller kunne ha ført til personskade, 
arbeidsbetinget sykdom, skade på/tap av eiendom eller skade på 
miljøet. 
MERKNAD:  
Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer ulykke, 
farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser (nestenulykker). 

NS 5815 

Ytre miljøplan 
(YM-plan) 

Del av prosjektets kvalitetsplan. 
Plan utarbeidet for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir 
innarbeidet i konkurransegrunnlag samt ivaretatt under 
gjennomføringen av prosjektet. 

SVV håndbok 151 
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