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Forord
Foreliggende dokument er en Ytre Miljøplan for ny E16 fra Bagn til Bjørgo i Sør- og NordAurdal kommuner.
YM-plan på reguleringsplannivå skal avdekke miljøutfordringer i prosjektet, men også være
et hjelpemiddel til å avdekke hvilke tema som kan utelukkes fra senere planfaser. Hensikten
med planen er å avdekke spesielle miljøutfordringer i prosjektet og miljøtema som ikke er
relevante å videreføre til senere faser. På denne måten sikres at det blir tatt nødvendige
miljøhensyn i senere planfaser samt ved bygging og drift av ny veg.
Byggherre og ansvarlig for arbeidet har vært Statens vegvesen Region øst.
Til å utarbeide Ytre Miljøplanen har Statens vegvesen Region øst engasjert Multiconsult AS.
Planen er utarbeidet av siv.ing Marianne Ness, og kvalitetssikret av biolog Finn Gregersen.
Oslo, desember 2012
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Innledning

1 Innledning
Statens vegvesen krever at det skal utarbeides en Ytre miljøplan (YM-plan) for alle
prosjekter/kontrakter. 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 påvirkninger på det
ytre miljøet.
Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under stadig utvikling i det enkelte prosjekt/
kontrakt og gjennom anleggets bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. YM-planen er derfor et
levende dokument som følger utviklingen i prosjektene/kontraktene, men dog med ”frysing” av
visse milepælsversjoner av planen knyttet til hovedmilepælene i prosjektet/kontrakten.
YM-planen 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 videreført til
byggeplanfasen og innarbeidet i konkurransegrunnlag, samt ivaretatt under gjennomføringen av
prosjektet. Kjente miljøutfordringer knyttet til driftsfasen er også omtalt. Det må imidlertid
arbeides mer detaljert med denne fasen etter at ny veg er ferdig bygd og satt i drift.
YM-planen omfatter ytre miljøforhold som tidligere ble behandlet i HMS-plan (Helse-MiljøSikkerhet), miljøoppfølgingsprogram (MOP) 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 bidrar til å 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 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”.
Entreprenøren er ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre tiltak for å ivareta ytre
miljøkravene. YM-planen følges opp og oppdateres under gjennomføringen av
prosjektet/kontrakten.
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2 Tiltaket
E16 mellom Bagn og Bjørgo er en strekning på 12 km på stamveien mellom Oslo og
Bergen.
Målet med prosjektet er å utvikle E16 fra Bagn til Bjørgo for å oppnå bedre
trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper som ledd i
utbyggingen av en raskere og mer forutsigbar forbindelse mellom Oslo og Bergen.
Planområdet starter ved Bagn tettsted, som ligger på en elveslette langs eksisterende
E16. Videre nordover snevres dalføret inn og karakteriseres av en et elvegjuv med bratte
skråninger og store høydeforskjeller ned mot elva Begna. Dagens E16 følger elva Begna
nordover til Kjerringsvingen og på grunn av det sidebratte terrenget ligger vegen i til
dels store skjæringer og fyllinger med krappe svinger. Området preges ellers av tett
skog og spredt bebyggelse på mindre platåer i liene fram til Kjerringsvingen. Nord for
Klosbøle flater terrenget ut og de bratte skråningene ned til Begna er ikke like
dominerende. Her er det flere åpne flater med småskala jordbruksområder. Tettstedet
Bjørgo ligger på ca. 500 moh.

Figur 1: Ny E16 mellom Bagn og Bjørgo (Kartet er hentet fra kommunedelplanen 2009).
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2.1

Miljøutfordringer i prosjektet

Etter høring av kommunedelplanen i 2011 ble det i høringsuttalelsene fra Fylkesmannen
i Oppland (FMOP) og NVE varslet innsigelse dersom påvirkninger på naturmiljø og
vassdrag ikke ble nærmere utredet i reguleringsplan.
NVE ber om at følgende utredes:
• Konsekvenser av inngrep knyttet til ny bru over Begna, utfylling av flomareal
ved Bagn og omlegging av bekk ved Kjerringsvingen må vurderes etter
vannressurslovens bestemmelser.
• Tiltak må beskrives i reguleringsplanen.
• Dimensjonering, oppstuving, vannhastighet og erosjon, samt konsekvenser for
elvemusling og ørret må vurderes og beskrives.
• Utredning og dokumentasjon av vassdragstekniske og vassdragmiljømessige
forhold knyttet til alle inngrep/tiltak i planen som kommer i berøring med
vassdrag.
FMOP ber om at følgende utredes:
• Bruløsningen over Begna utredes slik at det gir et minst mulig inngrep i selve
vassdraget og liten effekt på elva, som er et overvintringsområde for vannfugl og
viktig leveområde for elvemusling.
• Det må stilles konkrete krav til anleggsperioden slik at konsekvensene for de
viktige naturverdiene i området blir minst mulig.
• At ny veitrase anlegges slik at minst mulig dyrka jord blir berørt, og at tilgang til
restareal sikres. Matjord som fjernes i anleggsperioden skal sikres for fremtidig
bruk.
• Det er registrert mange viktige naturverdier knyttet til naturtyper med innslag av
rødlistearter i dalføret. Det er også et registrert hekkeområde for les hubro. Det
er viktig å unngå unødig inngrep i viktige naturtyper, og FMOP forutsetter at
veitraseen tilpasses slik at den i minst mulig grad berører nasjonalt viktige
naturverdier.
• Det forutsettes også at anleggsvirksomheten gjennomføres slik at det virker
minst mulig forstyrrende for hekkende rovfugl.
• Vannhåndtering og avbøtende tiltak må innarbeides.
Multiconsult har utarbeidet rapporter vedrørende naturmiljø og hydrologi for å belyse
disse temaene. «Vassdragsundersøkelser, hydrauliske konsekvenser av elvekryssing i
Bagn, Multiconsult 2012» og «Konsekvensvurdering av massedeponi, rigg, tunnel og
ny bru for E16, Kjerringsvingen og Bagn sentrum, Nord og Sør Aurdal kommuner,
tema naturmiljø, Muliconsult 2012»
For å sikre at punktene fra FMOP og NVE blir videreført til byggeplanfasen og tatt med
i kontrakt mot entreprenør ble denne YM planen utarbeidet i forbindelse med
reguleringsplanen i prosjektet.
Følgende tema er utdypet slik at de særlige miljøutfordringene i prosjektet blir ivaretatt
på best mulig måte senere i planleggingen:
• Forurensning av jord og vann
• Naturmiljø
• Landskap
Øvrige tema som etter malen skal inngå i en YM plan, er kun omtalt på overordnet nivå.
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Ny E16 skal etableres langs og i bro over Begna og store deler av strekningen skal
legges i tunnel. Begna har Oppland fylkes største bestand av elvemusling og området
med planlagt kryssing av Begna er et betydelig overvintringsområde for vannfugl.
Etablering av tunnel gir et stort masseoverskudd, og det må etableres massedeponi
innen planområdet. Her må det gjennomføres avbøtende tiltak både mot avrenning, og
støy i anleggsperioden som kan forstyrre hekkende hubro. Flere steder langs planlagt
trase er det påvist rødlistede arter som må bevares. Det er også et poeng med minst
mulig omdisponering av landbruksjord langs traseen, og matjord som fjernes må
mellomlagres og fylles tilbake eventuelt brukes på andre stedet.
YM planen blir revidert i byggeplanfasen i prosjektet og krav vil videreføres til
konkurransegrunnlaget og kontrakten med entreprenør(ene).
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3 Miljøfaglige målsetninger
og tiltak
3.1

Innledning

De miljøfaglige temaene som omtales er definert i Statens vegvesens mal og veileder for YMplaner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støy
Vibrasjoner
Luftforurensning
Forurensning av jord og vann
Landskapsbilde/bybilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Energiforbruk
Materialvalg og avfallshåndtering

I dette kapittel omtales målsetninger for de ulike temaene, spesielle utfordringer innen
planområdet, behov for videre planlegging/utredning og aktuelle avbøtende tiltak i prosjektet.
Målsetningene er hentet fra kommunedelplan med konsekvensutredning, lover og retningslinjer,
Statens vegvesens håndbøker og andre relevante dokumenter. Det er gjort noen mindre
endringer tilpasset plannivået.

3.2

Støy

Temaet omfatter støy innenfor prosjektets influensområde, og det skal gjennomføres støytiltak i
henhold til gjeldende retningslinjer (T-1442/2012). Gjeldende støykrav skal tilfredsstilles i både
i anleggs- og driftsfase.

3.2.1 Målsetninger
Anleggsfase
Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en måte som ikke er til uakseptabel sjenanse for naboer
og andre berørte. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) legges
til grunn for anleggsstøy. Anleggsfasen skal ikke gi støy over grenseverdier i bebygde områder
mellom kl. 23.00 og 07.00 uten at kommunelegen og befolkningen er informert og tiltak vurdert
og tilbudt beboerne.
Driftsfase
Alle boliger langs ny trasé skal ha tilfredsstillende innendørs støynivå, Leq skal ikke overskride
30 dBA. På utendørs oppholdsplass skal døgnekvivalent støynivå Lden ikke overskride 55 dBA.
Nye offentlige trafikkområder skal ikke tas i bruk før støyskjermer og voller som skal bygges er
etablert.
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3.2.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Anleggsaktivitet som bruk av anleggsmaskiner, transport, knusing av stein, sprengning og bruk
av ulike typer verktøy er alle støyende. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
er T-1442/2012 med tilhørende veileder TA-2115. Retningslinjene gir anbefalte grenseverdier
for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.
I Bagn sentrum vil bygging av ny E16 med lokalveger, riving av bru og etablering av ny bru
kunne gi støyproblemer. Det er også boliger i umiddelbar nærhet til anleggsområdet.
Støyretningslinjen gir en detaljert beskrivelse av varsling til omgivelsene om støyende aktivitet.
Varsling bør alltid omfatte oppslag ved byggeplassen, og brev/personlig informasjon til de mest
berørte naboene.
Detaljering av hvordan dette skal håndteres i anleggsperioden vil bli gjort i byggeplanfasen og
eventuelle krav til entreprenøren vil bli satt i konkurransegrunnlaget.
Driftsfasen
Det anses ikke å være nødvendig å knytte spesielle tiltak til driftsfasen. Vegen skal planlegges
og det iverksettes tiltak for støyutsatte boliger.

3.2.3 Videre planlegging
Det er gjennomført støyberegninger for ny E16. På bakgrunn av beregningene er støyutsatte
bygninger kartlagt, og det er foreslått støyskjerming i form av skjermer eller støyvoller. Dette
vil detaljeres nærmere i neste planfase, der det også vil bli sett på lokale tiltak for støyutsatt
bebyggelse slik at alle boliger får støybelastning under grenseverdiene.
Støyberegninger av støykritiske aktiviteter på anlegget må gjennomføres også i neste planfase.
Følgende aktiviteter vil kreve spesiell oppmerksomhet/utredning med tanke på støy i neste
planfase:
o Riving av bru over Begna
o Strukturlyd og rystelser fra sprenging av tunnel
o Ventilasjon av tunneler
o Restriksjoner på arbeidstid
o Støy fra steinknuseverk må vurderes
o Deponering av sprengstein
Dette temaet, samt kapittelet om vibrasjoner, har særlig relevans for vannfugl som overvintrer i
Bagn og hubro som hekker i nærheten til Kjerringsvingen og det må planlegges støydempende
tiltak på linje med bosetning og mennesker. Dyr er ofte mer sensitive til slike stimuli
sammenliknet med mennesker. Det anbefales å vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk for å
dempe skadeomfanget på vilt og fugl som blir utsatt for støy og vibrasjoner.

3.3

Vibrasjoner

Vibrasjoner fra sprenging av tunnel, masseforflytning og etablering av massedeponi, riving av
eksisterende bru og etablering av ny bru, kan ha negativ påvirkning på omgivelsene.
Dette temaet omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde. Vibrasjoner kan gi
setningsskader på bygg og anlegg, samt føre til forstyrrelser, sjenanse, søvnproblemer og virke
skremmende på berørte naboer. Vibrasjoner defineres som lavfrekvente rystelser som
mennesket kan føle på kroppen. Frekvensområdet for følbare vibrasjoner er 0,5-160 Hz.
Det finnes ikke retningslinjer for behandling av vibrasjoner i arealplanlegging på tilsvarende
måte som det gjør for støy. Norsk Standard NS 8176 har angitt veiledende vibrasjonsklasser i
boliger i tillegg B. Grenseverdi på høyeste vibrasjonshastighet i boliger er vw,95 = 0,3 mm/s for
klasse C og Vw,95 = 0,6 mm/s for klasse D. Målestørrelsen er et statistisk veid maksimalnivå.
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Klasse C tilsvarer anbefalt grenseverdi for vibrasjoner i nye boliger og i forbindelse med
planlegging av bygging av nye samferdselsanlegg. Klasse D tilsvarer vibrasjonsforhold som bør
oppnås for eksisterende boligbebyggelse, og legges til grunn her.

3.3.1 Målsetninger
Anleggsfase
Vibrasjoner knyttet til aktiviteter som sprengning, spunting og peling skal ikke medføre skader
på forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg eller medføre ubehag for naboer til
anlegget.
Anleggsfasen skal ikke gi vibrasjoner i boliger mellom kl. 23.00 og 07.00 uten at
kommunelegen og befolkningen er informert og tiltak vurdert og tilbudt beboerne.
Driftsfase
Forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke få varige skader på grunn av
vibrasjoner fra trafikk på E16.

3.3.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Anleggsaktiviteter som sprengning, pigging, spunting, peling, boring og bruk av ulike typer
verktøy gir vibrasjoner.
Aktuelle tiltak i anleggsfasen:
• Informasjon og varsling av naboer om planlagte arbeider og tidsplaner for
gjennomføring
• Vurdere innføring av restriksjoner på entreprenørens arbeidstid
Driftsfasen
Det er ikke forventet at vibrasjoner som en følge av biltrafikk (tunge kjøretøyer) vil medføre
problemer for nærliggende boliger i driftsfasen. Vibrasjoner fra biltrafikk er først og fremst
knyttet til ujevnheter i vegbanen. Ny E16 vil ha god standard både med tanke på oppbygging og
være slett. Det er derfor ikke vurdert å være nødvendig å beskrive tiltak knyttet til vibrasjoner i
driftsfasen.

3.3.3 Videre planlegging
Den videre detaljplanleggingen vil avdekke behovet for bruk av maskiner eller metoder som gir
vibrasjoner. Det er behov for å kartlegge eventuell påvirkning på bebyggelse fra sprenging av
tunnel, opplasting og transport av masser etablering av massedeponi.
Det skal gjennomføres tilstandskartlegging av utsatte bygninger i forkant av anleggsfasen, slik
at en har kontroll på eventuelle skader forårsaket av arbeidene.
Rystelsesmålinger/overvåkning i forbindelse med sprengningsarbeidene bør vurderes
gjennomført.
Det anbefales å vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk for å dempe skadeomfanget på vilt og
fugl som blir utsatt for støy og vibrasjoner.
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3.4

Luftforurensning

Utslipp til luft omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og
utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg. Global luftforurensning defineres
som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning defineres hovedsakelig
som stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig NOx) mens lokal luftforurensning defineres som
stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel (hovedsakelig PM10 og NO2).
Kun en liten andel av vegen vil gå i tett befolket område, der luftforurensning vil kunne utgjøre
et problem.

3.4.1 Målsetning
Anleggsfase
Anleggsfasen skal ikke medføre utslipp av støv og luftforurensning som gir ulemper for
mennesker, dyr og planter.
Driftsfase
Ingen personer langs ny veg skal utsettes for luftforurensning som overstiger
Folkehelseinstituttets og Klima- og forurensningsdirektoratets anbefalte luftkvalitetskriterier.

3.4.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Bygge- og anleggsaktivitet vil naturlig nok medføre ulike utslipp. Eksos fra maskiner inneholder foruten CO2 ulike forurensende komponenter, i tillegg til at støv fra anleggsområdet og
anleggsveger kan gi lokale plager.
Aktuelle tiltak:
•

Steinknuseverk må plasseres slik at det ikke utgjør en kilde til støvplager for
omgivelsene

•

I tørre perioder må anleggsveger og offentlige veger der det går anleggstrafikk holdes
rene slik at verken nærmiljø eller bilister blir plaget av støv

•

Ved masseutgraving og deponering i tørt vær og (eller annet potensielt støvende
arbeid), bør det vurderes gjennomføring av tiltak for å unngå støvutvikling

Driftsfasen
Boliger ligger i så god avstand fra ny E16 at ingen personer vil bli eksponert for verdier over
nasjonale mål verken for PM10 eller for NO2. Luftforurensning er med dagens trafikkmengde
ikke en vesentlig problemstilling ved driftsfasen til prosjektet. Inne i tunnelen skal det etableres
vifter i ht gjeldende retningslinjer og veiledere.

3.4.3 Videre planlegging
Byggherre må gjennom byggeplanarbeidet avgjøre om det skal stilles spesielle krav i dette
prosjektet for å begrense luftforurensning. Anleggsvirksomheten må planlegges slik at
støvplagene minimeres. Det må også vurderes og beskrives tiltak for håndtering av gasser i
tunnelen (både i anleggs- og driftsfasen).
Dette tema har også relevans for skogbiotoper med lav som er spesielt sensitive til
luftforurensning (se kap. 3.8).
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3.5

Forurensning av jord og vann

Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, drikkevann, innsjøer, bekker,
elver, våtmarker, myr etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn) mot utslipp, utvasking eller
flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora,
fauna, etc.) økologisk og kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig
bruk.
Riving av eksisterende bru, etablering av ny bru, sprenging av tunnel og etablering av
massedeponi, samt etablering og drifting av riggområdene er alle aktiviteter som kan ha negativ
påvirkning på jord og vann via forurensning. Dette temaet har direkte relevans for påvirkningen
på biologisk mangfold beskrevet i kapittel 3.8.
Ny E16 skal etableres langs elva Begna og med bro over Begna, og følgende hovedutfordringer
må ivaretas:
•

Utslipp av vann og partikler til Begna i anleggs- og driftsperioden

•

Utfylling med masser som kan frigjøre forurensende stoffer og partikler

•

Forringelse og erosjon av kant- og flomsone til vassdrag

•

Endring av vannstrøm i elva som gir erosjon som følge av etablering av ny bru med
pilarer

•

Riving av gammel bru

3.5.1 Målsetning
Anleggsfase
Målet er å få gjennomført anleggsarbeidet uten utslipp av forurensede stoffer til vann og grunn.
Vannkvaliteten i alle vann og vassdrag som ligger innen planområdet, blant annet Begna og
private drikkevannsbrønner, skal ikke forringes /påvirkes negativt fra anleggsarbeidet.
Driftsfase
I forbindelse med planlegging og bygging av ny E16 fra Bagn til Bjørgo er det et mål at vann og
vassdrag skal ha minst like god vannkvalitet som i dag.
Det nye veganlegget skal drives uten skadelig avrenning av forurensede stoffer til jord og vann.

3.5.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Det er viktig å sikre at Begna ikke forurenses fra olje, diesel, nitrogenholdige
næringssaltforbindelser (fra sprengning) og kjemikalier knyttet til anleggsvirksomheten.
For å unngå at anleggsvirksomheten forurenser Begna, andre vassdrag og/eller grunnen i
området, skal følgende tiltak gjennomføres:
• Vann fra tunneldriving og øvrig anleggsvirksomhet (som åpne byggegroper og
massedeponering) skal ledes gjennom renseanlegg som er riktig dimensjonert i forhold
til vannmengder. Vannet skal overvåkes ved prøvetaking og analyser på
konsentrasjoner av partikler (målt som suspendert stoff), pH og nitrogeninnhold. Det
skal tas jevnlige prøver og vurderes om det er nødvendig med tiltak for å unngå
dannelse av toksisk ammonium i resipienten.
•

Entreprenøren skal alltid ha tilgjengelig absorbent for å samle opp søl som følge av
uhell med drivstoff, olje etc.

15

E16 Bagn-Bjørgo
Plan for Ytre miljø

•

Eventuelle uhell skal loggføres, og avhengig av størrelse meldes riktig myndighet.
Supplerende prøvetaking og ytterligere tiltak skal avtales i samråd med disse.

•

Lager av kjemikalier/olje eller andre potensielt forurensende væsker skal etableres på
egnet sted med tett underlag.

•

Massedeponier må etableres slik at de har minst mulig innvirkning på Begna, i
forbindelse med oppfylling må bekker legges om slik at vannet ikke kommer i kontakt
med deponimassene. Etter sluttføring av deponiet må avrenningsvann samles opp og
filtreres før utslipp. Bekk som skal legges tilbake på topp av deponiet må legges med
tett bunn, for å unngå kontakt med deponimassene.

•

Det er planlagt å etablere riggområde på elvesletta i Bagn sentrum. Området må sikres
mot flom, ved at det etableres en buffer på 10-20 m mot vassdraget, området bygges
opp med 1 meter og overflatevann dreneres til sedimentasjonsbasseng. Det anbefales i
hydrologirapporten til Multiconsult å bygge opp området med 1m da riggen ellers vil bli
utsatt for en uakseptabel høy flomrisiko. Det må også etableres beredskapsplan for
flytting av materiell og maskiner som potensielt kan forårsake forurensning.

•

Riggområdene langs elva må også sikres mot partikkelavrenning og eventuell avrenning
som følge av spill og søl til overflaten

•

I elvekanten bør det etableres filterduk, samt minimalisere kjøring og slitasje i kant av
vassdraget for å forhindre tilslamming og erosjon.

•

Ved graving i kjente forekomster av forurenset grunn, skal tiltaksplaner som beskriver
håndtering av massene følges. Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere
ukjente forekomster av forurenset grunn.

•

Oljen som benyttes på maskiner skal være biologisk nedbrytbar og skal ha lav toksisitet
i vann.

•

Håndtering av farlige stoffer, løsemidler, olje og liknende skal foregå på en forsvarlig
måte for å hindre søl og spill.

•

Eventuelle forurensede masser innen anleggsområdet (lagring på riggområdene) skal
håndteres forskriftsmessige etter gjeldende regelverk.

•

Det må gjennomføres SJA (risikovurderinger) før alle arbeidene med riving
eksisterende bru/ bygging av ny bru over Begna, disse skal være godkjent av FMOP før
arbeidet kan starte.

•

I forbindelse med riving av eksisterende bru bør det brukes siltgardiner, og
optimaliseres habitat for fisk ved å legge ut en blokk i elva i dette området ( 2x2 m)
samtidig med anleggsvirksomheten.

•

I forbindelse med etablering av bru skal det brukes filterduk (trolig ikke mulig pga.
sterk strøm?), sprengmatter for å stabilisere bunn og minimalt med kjøring og slitasje i
og i kant av vassdraget. Det skal ikke forekomme forflytning av elvebunn og –masser,
og anleggsarbeid i flomsone må skje på en meget skånsom måte.

Driftsfasen
I driftsfasen vil det være fire hovedkilder til forurensning:
•

Salting:
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Salting medfører avrenning av saltholdig vann til grunn og vassdrag. Dette kan ødelegge
drikkevannsbrønner, skade vegetasjon og påvirke dyrket jord negativt. I forhold til ytre miljø
bør derfor saltingen begrenses. Strategi på vintervedlikehold må derfor vurderes fortløpende.
•

Diffuse utslipp:

Ordinær biltrafikk kan bidra med forurensing av partikler, olje, jern, sink, kadmium, kobber,
krom og organiske mikroforurensninger. I byggeplanfasen vil det detaljeres ut om det skal
gjennomføres egne sikringstiltak mot dette, som for eksempel oppsamlings- og
sedimentasjonsbasseng.
•

Miljøulykke:

Miljøulykke er definert som uheldig hendelse som det koster mer enn kr 5000 å rette opp.
Miljøulykker skal håndteres rutinemessig tilsvarende andre ulykker (sikkerhet, helse). På
hovedveger transporteres alle former for kjemikalier i store og små mengder som kan medføre
skadelige effekter ved utslipp til vassdrag og grunn (f.eks. via tankbilvelt). Konsekvensene av
akutte utslipp er avhengig av forholdene på stedet, både utforming av drenssystem og
grunnforhold. For å begrense skader er det viktig at det finnes en god lokal beredskap i form av
absorbent, pumpeutstyr etc.
•

Vann fra tunnelvask:

Vann fra tunnelvask kan inneholde forurensede partikler og såper benytte til vaskeprosessen.
Dette vannet skal samles opp og ledes til renseanlegg for å fjerne partikler og olje i vannet, før
det slippes til Begna.
Driftsinstruksene for renseanleggene skal angi behov for å kontrollere forurensning fra
veganlegget.

3.5.3 Videre planlegging
•

Det må gjøres en vurdering av om bygging av ny E16 kommer i berøring av områder
med forurenset grunn. Det er ingen kjente forurensede områder innen planområdet. Om
vegbyggingen kommer i berøring med forurenset grunn må det utarbeides tiltaksplaner,
slik at forurensningen håndteres forskriftsmessig og ikke spres. Tiltaksplanen skal
godkjennes av Nord og Sør Aurdal kommuner.

•

For å få et bilde på nåsituasjonen skal eventuelle brønner i området kartlegges og
tilstandsvurderes før oppstart av anleggsarbeidene.

•

Renset vann fra anleggsvirksomheten og drift, skal slippes til resipient. Aktuell resipient
må derfor kartlegges med tanke på naturlig innhold av partikkelinnhold og pH, for å
finne robustheten til resipienten. Fylkesmannens miljøvernavdeling skal kontaktes
angående grenseverdier for utslipp til Begna.

•

Prosessen med riving av eksisterende bru og etablering av ny bru over Begna, må
planlegges slik at de ikke ødelegger leveområder for elvemusling. I denne forbindelse
bør det settes opp en flytteplan for elvemusling i området før arbeidet igangsettes.

•

Riggområdene skal planlegges med tanke på forurensningsfare fra uhell og spill, det må
etableres egne vedlikeholdsområder for maskiner som kan gi oljespill.

•

Krav til innlekkasje til tunnelen fastsettes gjennom den videre ingeniørgeologiske
planleggingen. Kravene må sikre at vegetasjon og infrastruktur i området over og rundt
tunnelen ikke blir påvirket.

•

Totalmengde nitrogen og partikler i masser (sprengstein) til deponier må beregnes, og
på bakgrunn av denne konsentrasjonen i vann. I dialog med fylkesmannen bør det settes
krav til maksimal konsentrasjon i avrenningsvannet.

•

Det må etableres et overvåkningsprogram for den diffuse avrenningen fra deponiet.
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3.6

Landskapsbilde

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

3.6.1 Målsetning
Anleggsfase
Anleggsområdet skal så langt det er mulig framstå som rent og ryddig. Midlertidige inngrep
begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig. Vegetasjon som er særlig viktig som
landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer skal i størst mulig grad bevares.
Driftsfase
Det er utarbeidet en formingsveileder for E16 gjennom Valdres som også gjelder denne
strekningen. Flg. målsetning er hentet herifra: ”E16 gjennom Valdres skal oppgraderes til
stamvegstandard, og både innbyggere, tilreisende og gjennomreisende skal oppleve vegen som
trygg, fremkommelig, landskapstilpasset og miljøtilpasset. ”

3.6.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
I forbindelse med vegbygging må det etableres ny vegetasjon på sideterreng, til dette skal det
bare benyttes arter som er naturlig forekommende i området. Det skal vurderes om det er
hensiktsmessig å utarbeide en rigg- og marksikringsplan som viser områder det skal tas spesielle
hensyn til i anleggsfasen som f.eks. vegetasjon som ikke skal skades og forekomster av
fremmede skadelige arter.
Driftsfasen
Driftsfasen for dette temaet er knyttet til vedlikehold av veganlegget inklusive grøntarealer og
sidearealer.

3.6.3 Videre planlegging
I den kommende mer detaljerte planleggingen av tiltakene vil en rekke grep gjennomføres for å
redusere de negative effektene i forhold til landskapet:
•

Utforming av sideterreng så dette glir naturlig inn i omgivelsene.

•

Tilrettelegging for naturlig revegetering av skråninger langs veg samt soner for
skjermvegetasjon for å dempe fjernvirkning.

•

Tilrettelegging for naturlig revegetering av sidearealene etter hvert som anlegget er
ferdig bygd.

•

Presis sprenging av skjæringer og knekking av toppen for å senke den visuelle høyden.

•

Terrassering eller utsprengte lommer for høyere vegetasjon ved lange fjellskjæringer
høyere enn 20 meter. Dette gjøres primært for å redusere fjernvirkningen, og bør
detaljvurderes på den enkelte delstrekning.

•

I svært sidebratt terreng bør fjellskjæringer ha en helningsgrad på 10:1, da en slakere
helning (5:1) vil medføre høyere fjellskjæring ved at skjæringssiden “spiser” ekstra
fjellflate på toppen.
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•

Der vegen ligger i et rasutsatt område er det viktig at rassikringen også ivaretar de
landskapsmessige kvalitetene.

•

God utforming og terrengforming ved utfyllingen i Kjerringsvingen.

•

Uthogging og tynning langs vegen for å sikre god reiseopplevelse med utsyn mot
Begna. Konkrete vurderinger av hvilke områder der dette er aktuelt, gjøres i neste
planfase.

•

Fyllinger utformes som en del av omkringliggende område, avrundes i bunn og topp,
revegeteres og tilbakeføres som en del av naturområdet, eller som en del av
nærmiljøområde.

•

Etablering av en formingsveileder for dette prosjektet, basert på gjeldende
formingsveileder for E16 gjennom Valdres fra 2010

•

Viktige naturmiljø på landsskapsnivå bør planmessig ivaretas slik at de er funksjonelle
biotoper for arealkrevende arter. Dette gjelder vassdragsnatur og flommarker, dyrka- og
kulturmark og de lavrike gammelskogene.

3.7

Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes 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 temaet.

3.7.1 Målsetning
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. Alle stier og turveger med viktig
lokal funksjon og gang/sykkelveger skal opprettholdes i anleggsfasen.
Driftsfase
Ny E16 skal ikke forringe mulighetene for å bedrive lek, friluftsliv og rekreasjon i området.
Eksisterende nærmiljøanlegg skal opprettholdes eller erstattes med tilsvarende anlegg.

3.7.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
•

Anleggsaktivitet vil medføre forstyrrelse for nærmiljøer. Støy er behandlet som et eget
tema. Anleggsarbeidene skal ikke utgjøre en barriere for brukerne av nærmiljøet, og det
skal opprettholdes naturlige kryssinger av vegen også i anleggsfasen som i dag.

•

Befolkningen skal ha jevnlig informasjon om anleggets fremdrift og forhold som
berører omgivelsene

•

Alle boliger og virksomheter skal være sikret atkomst gjennom anleggsperioden

•

Anleggstrafikken skal i minst mulig grad belaste lokalveger

•

Fiske- og naturopplevelse vil bli påvirket om fisk, vilt og fugleliv blir påvirket. Dette
omtales i kap. 3.8.

Driftsfasen
Det er ikke avdekket spesielle forhold for dette temaet som må følges opp i driftsfasen.
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3.7.3 Videre planlegging
I faseplanleggingen skal det tas hensyn til ferdselsveger for myke trafikanter.

3.8

Naturmiljø

Naturmiljø omfatter naturmangfoldet, samt leveområdene til organismene. Temaet inkluderer
alt fra enkeltarter til økosystem, effekten ny E16 vil ha på naturmiljøet og hvordan det kan
rehabiliteres etter inngrepet. Under temaet inngår også naturressurser blant annet jordvern av
dyrkamark.
Det er foretatt naturfaglige undersøkelser ifm. kommunedelplanarbeidet (Asplan Viak 2009) og
reguleringsplan (Norconsult 2011 og Multiconsult 2012). Det er registrert naturtyper knyttet til
gammel skog, rødlistearten mjuktjafs og elvemusling og ørret i elva. Elva ved Bagn sentrum er
viktig overvintringsområde for vannfugl som sangsvane og hekkende hubro finnes innen
planområdet. Det er også registrert fremmede skadelige arter flere steder langs E16 i
kartleggingen utført i regi av Norconsult i 2011. For en detaljert oversikt over forekomsten av
naturtyper henvises det til disse undersøkelsene.
Det antas at tettheten av elvemusling i elva er større enn det som ble avdekket ved kartleggingen
sommeren 2011.

3.8.1 Målsetning
Anleggsfase
•

Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten at det fører til større negative konsekvenser
for natur og dyreliv i området som blir berørt av ny E16. Truede eller sårbare arter skal i
minst mulig grad påvirkes negativt av anlegget, og rødliste arter skal så langt det er
mulig bevares.

•

Inngrep i bekker/elver og/eller avrenning/erosjon skal ikke medføre skade på
økosystemene i vassdragene.

•

Anleggsvirksomheten skal ikke medføre spredning av fremmede skadelige arter.

•

Det skal være minst mulig omdisponering av dyrka mark.

Driftsfase
Tiltaket skal i så liten grad som mulig forringe verdifulle naturmiljøer, og ny E16 skal ikke bli
en absolutt barriere for dyrelivet eller bidra til innføring og/eller spredning av fremmede
skadelige arter.
Økologisk og kjemisk tilstand i vassdragene skal være minst like god etter ferdigstilt anlegg
som før anleggsstart.

3.8.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
•

Ny E16 berører flere naturtyper i ulik grad, og prinsippet er at det ikke skal gjøres
inngrep i naturtyper utover det som er absolutt nødvendig for bygging av ny veg.
Naturverdier som blir berørt i anleggsbeltet skal så langt det er mulig tilbakeføres eller
erstattes.
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•

Arbeid i nærheten av bekk eller elv medfører alltid en fare for negativ påvirkning i
naturmiljøet tilknyttet vassdraget, og det er viktig at det tas nødvendige hensyn (se for
øvrig nærmere beskrivelse av dette i kapittel 3.5)

•

Vegbygging kan føre til spredning av fremmede skadelige arter ved masseforflytning.
Det må etableres vaskerutiner for utstyr som skal flyttes mellom områder med kjente
svarteliste arter. Masser fra område med fremmede skadelige arter må deponeres på
egnet sted, og et eventuelt mellomlager 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.

•

Eventuell matjord som må fjernes skal lagres på egnet sted for senere gjenbruk, og det
skal sikres at massene ikke pakkes sammen eller forurenses med fremmede skadelige
arter eller andre uønskede vekster. For at luftbårne frø ikke skal infisere jorda må den
tildekkes. Mellomlagringssted kan angis i Rigg- og marksikringsplanen om slik skal
lages i prosjektet.

•

Overvintrende vannfugl vil bli utsatt for ferdsel og forstyrrelse og det anbefales at det
utarbeides planer for å avbøte dette.

•

På grunn av hekkende hubro innen planområdet, må det før anleggsarbeidene startes
utarbeides en plan slik at arbeidene ikke medfører unødig skade for hubroen. Hekkende
hubro krever i henhold til handlingsplanen som er utarbeidet for arten ro og lite ferdsel i
perioden februar til juni i en avstand på 1 km fra reiret. Alle reirplasser som er observert
innenfor 1 km fra deponi/rigg ved Kjerringsvingen.

•

Lav er sensitive i forhold til avgasser og forurensning fra anleggsområder og regionalt
og nasjonalt viktige forekomster i nærområder til rigg- og anlegg bør skjermes mest
mulig. Dette forutsetter at det utarbeides planer for anleggsdriften.

Driftsfasen
I de første årene etter åpning av ny veg må det undersøkes /overvåkes om fremmede skadelige
arter etablerer seg på sideterreng.
Det bør utarbeides en plan for restaurering av dyrkamarka på benyttet riggareal i Bagn.

3.8.3 Videre planlegging
•

I den videre planleggingen må det ses på mulighetene for å begrense inngrep i
registrerte naturverdier. Det kan være mindre justeringer av linja, bruk av brattere
skråninger, mer miljøvennlige tekniske løsninger o.l. Vannføringen i elva har stor
betydning for hvordan avbøtende tiltak vil virke og for hvor lett anleggsfasen lar seg
gjennomføre. Det anbefales først og fremst å innlede en dialog med vassdragsregulant
og reguleringsforening FBR (http://www.begna.no/default.html ) for å optimalisere
vannføring i kritiske faser. Det anbefales videre å koordinere arbeid knyttet til vann til
Vannforskriftsarbeidet i vassdraget.

•

Det må vurderes om det er hensiktsmessig å utarbeide en rigg- og marksikringsplan.
Her kan naturverdier som ikke skal berøres eller områder der det skal tas spesielle
hensyn avmerkes. Her kan det også gis en oversikt over de områdene der matjord blir
berørt og områder der disse kan mellomlagres.

•

Det må også planlegges mellomlagring og gjenbruk av eventuell matjord som skal
fjernes.

•

Detaljerte planer som viser hvordan elvemusling skal håndteres og flyttes må lages i
neste planfase, og forelegges Fylkesmannens miljøvernavdeling for godkjenning.

•

Forekomst av svartelistearter innen området må kartlegges mer detaljert.
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•

Planer for håndtering av hekkende hubro i anleggsperioden må etableres i tett dialog
med forvaltningsmyndighetene.

•

Om ikke negativ påvirkning kan unngås anbefales det at tilsvarende biotoper
planmessig sikres andre steder i dialog med grunneier og kommune.

•

Planer for å regulere og dempe anleggstrafikk og ferdsel om vinteren ved Bagn slik at
forstyrrelseseffekten ovenfor vannfugl ikke blir stor.

3.9

Kulturmiljø

Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte
kulturminner/-miljøer. Det er registrert en rekke kulturminner langs traseen som krever vern
eller frigivelse. Dette omfatter blant annet et gravminne, SEFRAK registrerte bygninger, 13
lokaliteter av nyere tids kulturminner, jordbruksspor, hustufter og vegfar. Ny E16 vil i meget
begrenset grad påvirke kjente kulturminner.

3.9.1 Målsetning
Tiltaket skal ikke medføre skade på kulturminner som ikke er frigitt som følge av tiltaket.
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. Nyere tids kulturminner innenfor og nær anleggsområdet skal ikke
påføres skade.
Driftsfase
Det er ingen spesielle mål knyttet til dette temaet i driftsfasen.

3.9.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Ny E16 vil komme i direkte berøring med flere kulturminner som gjennom reguleringsplanen
gis vern. Det må vurderes om disse skal vises på en eventuell rigg og marksikringsplan. I
anleggsfasen må entreprenør gjøres kjent med disse funnene for å unngå påvirkning.
Det skal presiseres i arbeidsbeskrivelsen til entreprenør at de skal være påpasselige/observante i
forhold til avdekking av eventuelle ukjente fornminner. I slike tilfeller skal arbeidet stanses og
arkeolog tilkalles.
Driftsfasen
Det er foreløpig ikke avdekket spesielle forhold for dette temaet som må følges opp i
driftsperioden.

3.9.3 Videre planlegging
Kulturminner langs traseen er kartlagt, det kan imidlertid ikke utelukkes at det i forbindelse med
anleggsarbeidene kan dukke opp hittil ukjente kulturminner.
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3.10 Energibruk
Temaet omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare kilder.
Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom produkter som
brukes i utbygging, vedlikehold og drift.
Negative effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette temaet) og i tema
luftforurensing (klimagassutslipp).
Temaet er ikke behandlet i detalj i denne planfasen.

3.10.1 Målsetning
Anleggsfase
Energibruken på anlegget skal begrenses så langt det er praktisk mulig. Dette gjelder alle
områder fra strømbruk på brakkerigg til bruk av anleggsmaskiner
Driftsfase
Det skal løpende vurderes om ny teknologi og endrete rutiner kan medføre reduksjon i
energibruk til belysning og andre installasjoner.

3.10.2 Avbøtende tiltak
Anleggsfasen
Det skal stilles krav til anleggsgjennomføring for å begrense energibruken. Dette kan være å
begrense tomgangskjøring, ENØK-tiltak på riggområde etc. for å få en optimal energibruk.
Driftsfase
Det er ikke aktuelt å felle ned tiltak for dette temaet i driftsfasen.

3.10.3 Videre planlegging
I den videre planleggingen skal det tilstrebes å velge løsninger som begrenser energibruken.
Eksempler på dette er:
•

Materialvalg i tunnel og bru

•

Bruk av LED-belysning

•

Vurderinger av transportlengde fra anlegg (tunnel) til massedeponi

3.11 Materialvalg og avfallshåndtering
Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for
eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler samt vegetasjon langs veg. Det
gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv,
PCB, astbest osv.

3.11.1 Målsetning
Materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal unngås så langt det er mulig i
bygging og drift av ny E16. Det bør også etterstrebes å benytte materialer med land levetid og
liten miljøbelastning.
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Anleggsfase
•

Ved byggingen av ny E16 skal det etterstrebes å benytte materialer med lang levetid

•

Alt produksjonsavfall fra vegbyggingen skal resirkuleres og leveres godkjent mottak. Så
langt det er mulig skal avfall som fjernes fra dagens veganlegg som asfalt gjenbrukes i
veganlegget.

•

Alt avfall skal leveres godkjent mottak, dersom det ikke kan gjenbrukes i veganlegget
på hensiktsmessig forsvarlig vis. Minimum 70 % av avfallet skal gjenvinnes og skal
leveres på materialgjenvinningsstasjon. Farlig avfall skal håndteres i tråd med gjeldende
forskrift.

Driftsfase
Ved vedlikehold av anlegget skal det søkes å benytte materialer med lang levetid. Alt avfall fra
veganlegget sorteres og leveres godkjent mottak.

3.11.2 Avbøtende tiltak
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 rekkverk
og skilt sorteres og leveres til gjenvinning.

•

Alt farlig avfall fra anleggsvirksomheten skal lagres forskriftsmessig og leveres
godkjent oppsamlingssted. Produksjonsavfall skal kildesorteres.

•

Rivemasser fra gammel bru og annet rivingsavfall som skilt, rekkverk og armeringsjern
sorteres og leveres til gjenbruk. Hogstavfall leveres til biobrenselproduksjon.

•

Prioriteringen for gjenvinnbart avfall er:
1. gjenbrukes på strekningen
2. leveres for materialgjenvinning
3. leveres energigjenvinning

Driftsfasen
I drift og vedlikehold av veganlegget vil det genereres avfall gjennom utskifting av ulike
komponenter og annet avfall knyttet til driften.

3.11.3 Videre planlegging
Eksisterende bru, betong, asfalt og annet vegutstyr som rekkverk og skilt ved etablering av ny
E16 skal rives. Mengdene og eventuelt innhold i disse må kartlegges i neste fase. Disponering
av rivemassene avklares etter at resultatene fra miljøkartleggingen foreligger, men skal i så stor
grad som mulig gjenbrukes.
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4 Kontroll og krav
4.1

Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet

Krav og restriksjoner i entreprisearbeidet går fram av tiltak i kap.3. I neste planfase vil disse
videreføres til konkurransegrunnlaget for å sikre at de gjennomføres.

4.2

Kontroll av miljømessig kvalitet:
Opplegg/krav

Statens vegvesen skal gjennomføre inspeksjoner og følge opp entreprenører som arbeider på
prosjektet en gang hvert halvår. Per 1.1. og 1.7 hvert år skal Miljøkoordinator utarbeide
miljøoppfølgingsrapport som sendes Fylkesmannen, berørte kommuner og fylkeskommunen.
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.

4.3

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.

4.4

Overlevering

YM-planen skal videre detaljeres i neste fase og vil være en del av tilbudsgrunnlaget for de
ulike entreprisene.
I tillegg danner planen grunnlag for oppfølging og vedlikehold av veganlegget. Disse tiltakene
må imidlertid detaljeres og utfylles. Det har vært størst fokus på anleggsfasen i dette arbeidet.
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5 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 avviksbehandling.
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, reparasjoner, informasjon, mm)

Endelige tiltak:

Endelige tiltak som gjennomføres 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 forebyggende tiltak, dvs endre
prosess og metode, endre system
for å ivareta ytre miljø,
informasjon, mm)
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