
 

 
 
 
 
 
 

E18 Retvet - Vinterbro 
Reguleringsplan 
Rapport 
Risikovurdering Ytre miljø   



Risikovurdering Ytre miljø 2 
 

Statens vegvesen Region Øst Asplan Viak AS 
 

DOKUMENTINFORMASJON 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst 
Rapporttittel: Risikovurdering Ytre miljø 
Utgave/dato: 4 / 3. sep. 2015 
Arkivreferanse: AV 532554 
Oppdrag: 532554 – E18 Retvet - Vinterbro 
Oppdragsleder: Eivind Aase 
Fag: Samferdsel infrastruktur 
Tema Reguleringsplan veg 
Skrevet av: Harald Kvifte 
Kvalitetskontroll: Kristi K. Galleberg 
Asplan Viak AS www.asplanviak.no 

 

 



Risikovurdering Ytre miljø 3 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

FORORD 

Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for 

reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus. Vegen planlegges 

som motorveg med fire felt og er ca. 16 km totalt, hvorav 7 km i Ski og 9 km i Ås kommune. 

Grunnlaget utarbeides av Statens vegvesen Region øst med Lisa Steinnes Rø som 

planleggingsleder. Elin Bustnes Amundsen er prosjektansvarlig. En konsulentgruppe med 

Asplan Viak som hovedkonsulent bistår i arbeidet. Eivind Aase er oppdragsleder for 

konsulentgruppen. 

Grunnlaget for reguleringsplanen består av en samling arbeidsnotater som belyser ulike 

fagtema. 

Dette notatet beskriver de risikovurderingene som er gjort med tanke på ytre miljø i 

reguleringsplanfasen. Notatet er skrevet av Harald Kvifte.  

 

 

Sandvika, 03/09/2015 

 

 

Harald Kvifte  

Rapportansvarlig 

 

 

Kristi K. Galleberg 
Kvalitetssikrer 
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1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG 
VURDERINGSKRITERIER 

1.1 Beskrivelse og avgrensning av analyseobjektet 

Analyseobjektet omfatter planlagt ny E18 på strekningen Retvet – Vinterbro, samt framtidig 
avlastet eksisterende E18 på samme strekning. For å gjøre arbeidet med risikovurderingene 
av ytre miljø mer oversiktlig, har analyseobjektet blitt delt inn i følgende delområder med 
enhetlige problemstillinger: 

1. Vinterbro – Sneissletta 
2. Sneissletta – Holstadtunnelen N 
3. Tunnelene 
4. Skuterud – Frestad 
5. Retvetområdet 
6. Eksisterende E18 

 

Risikovurderingene er gjort strekningsvis. I tillegg ble det skilt på hendelser som kan inntreffe 
i anleggsfasen og hendelser som kan inntreffe ved drift i permanent situasjon. 

Det er avdekket dårlige grunnforhold flere steder langs strekningen, men dette anses ikke 
som en uønsket hendelse i seg selv. Imidlertid kan de dårlige grunnforholdene øke 
sannsynligheten for at hendelser som medfører forurensning av vassdrag kan inntreffe. 

I den videre fremstillingen i rapporten er hendelsene sortert under respektive miljøtema som 
blir berørt. Følgende miljøtema er vurdert som en del av arbeidet med denne rapporten: 

 Støy og støytiltak 

 Luftforurensning 

 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmiljø (ivaretakelse av biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers 
barrierevirkning og viltulykker) 

 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 
øvrige kulturminner/kulturmiljøer) 

 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann permanent og i byggeperioden, samt 
grunnforurensning og forurenset grunn) 

 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 
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1.2 Formål, organisering og beslutningsprosess 

1.2.1 Formål 

Formålet med risikovurderingene er å avdekke risikoen for uforutsette, uønskede hendelser 
(uhell/ulykker) med konsekvenser for ytre miljø. Rapporten tar også for seg og vurderer 
mulige avbøtende tiltak. 

1.2.2 Organisering 

HAZID – Hazard identification-metoden tar utgangspunkt i en risikogjennomgang av 
analyseobjektene på ulike nivåer i en gruppe med relevant kompetanse. 

Det er opprettet en analysegruppe bestående av: 

 Kristi K Galleberg, Asplan Viak 

 Halvor Berulfsen, Asplan Viak 

 Ratab-Ul-Lissan Malik, Statens vegvesen 

 Mette Skarpaas, Asplan Viak 

 Kjell Arne Valvik, Asplan Viak 

 Ragnar Bjørnstad, Statens Vegvesen 

 Hanne Porsholt Jensen, Asplan Viak 

 Lisa Steinnes Rø, Statens vegvesen 

 Eivind Aase, Asplan Viak 

 Lene Sørlie Heier, Statens vegvesen 

 Maria Villacreces, Statens vegvesen 

 Tebarek Ahmed, Statens vegvesen 

 Astrid Høie Fredheim, Statens vegvesen 

 Ola Rosing Eide, Statens vegvesen 

 Harald Kvifte, Asplan Viak 

Denne gruppen deltok på HAZID-møte 17. september 2014. I tillegg har Rune Solvang, og 
Petter Snilsberg bidratt inn i arbeidet med sin kompetanse innen hhv naturmiljø, vannmiljø og 
forurenset grunn. Samlet sett har gruppen kompetanse innen støy, anleggsdrift, 
estetikk/landskap, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, grunnforhold og vann- og naturmiljø. 
Flere i gruppen har deltatt i tidligere konsekvensutredning av planene og har god kjennskap 
til prosjektet og området. Gruppen har også fungert som høringsgruppe for rapporten. 

1.3 Metode og vurderingskriterier 

1.3.1 Metode 

En enkel modell basert på HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for risikovurderingen. 
Metodikken er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V721 Risikovurderinger i 
vegtrafikken. Vi har tilpasset ordbruk og gjennomføring til ytre miljø som fokusområde, og 
metoden omfatter dermed følgende 5 trinn: 
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1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og 
krav. 

2. Identifisere uønskede hendelser. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og 
hvorfor? 

3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er 
konsekvensene? 

4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak? 
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av 

vurderingen.  

1.3.2 Vurderingskriterier 

Løsningene vurderes ut fra faren for å påføre det ytre miljø skader som følge av bygging 
og/eller drift av vegen.  

Det er benyttet følgende kriterier for vurdering av hhv sannsynlighet og konsekvenser knyttet 
til de respektive hendelsene: 

Sannsynlighetsgradering 

1. Lite sannsynlig 
Hendelsen skjer mindre enn en gang hvert 50. år. 

2. Mindre sannsynlig 
Hendelsen skjer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år. 

3. Sannsynlig 
Hendelsen skjer mellom en gang i året og en gang hvert 10. år. 

4. Meget sannsynlig 
Hendelsen skjer en gang i året eller oftere 

Konsekvensgradering 

1. Svært liten:  
Ingen alvorlig skade 

2. Liten: 
Ikke varig skade/mindre, lokale skader 

3. Stor: 
Midlertidig/behandlingskrevende skade/omfattende skader, regionale konsekvenser 
med restitusjonstid < 1 år. 

4. Svært stor: 
Langvarig miljøskade/alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 
1 år (evt. uopprettelig skade) 
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Ut fra vurdering av sannsynlighet og konsekvens for hver hendelse blir den plassert i en 
risikomatrise som vist nedenfor. Plassering i risikomatrisen avgjør behovet for tiltak. 

Risikomatrise 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Svært liten Liten Stor Svært stor 

Meget sannsynlig  
 

   

Sannsynlig  
 

   

Mindre sannsynlig  
 

   

Liten sannsynlig  
 

   

 

Vurderingsskala 
 

 Tiltak ikke nødvendig 

 Tiltak bør vurderes 

 Tiltak skal vurderes 

 Tiltak nødvendig 
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2 IDENTIFISERE UØNSKEDE HENDELSER 

2.1 Fremgangsmåte 

HAZID-møtet ble innledet med en presentasjon av analyseobjektet, inndeling i delområder, 
formål med analysen og valgte vurderingskriterier. 

Med tanke på identifisering av uønskede hendelser ble analyseobjektet deretter gjennomgått 
delområde for delområde etter følgende prosedyre: 

 Presentasjon av delområdet 

 Idedugnad på mulige uønskede hendelser 

 Gjennomgang og gruppering av uønskede hendelser 

Etter at alle delområder var gjennomgått på denne måten, ble det i fellesskap startet på 
vurdering av sannsynlighet og konsekvens hver hendelse.  

Det viste seg at mange hendelser gikk igjen for de ulike delområdene og trinnet med 
vurdering av sannsynlighet og konsekvens ble ikke fullført på møtet.  

Idedugnaden avdekket i tillegg til uønskede hendelser også mange forhold som har mer 
karakter av tiltak enn hendelse, eller som har mer betydning for liv og helse 
(samfunnssikkerhet) enn ytre miljø. Mange av hendelsene kan også karakteriseres som 
negative (men nødvendige) konsekvenser av prosjektet, og ikke som utilsiktede, uønskede 
hendelser. Alle disse forholdene er tatt ut av oversikten over uønskede hendelser. Tiltak er 
samlet og innarbeidet i kap. 4 Tiltak, og øvrige forhold er tatt inn i en egen oversikt og samlet 
i vedlegg 1. 

2.2 Uønskede hendelser 

For å lette bruken av risikovurderingen i senere YM-planer og for å unngå unødige 
gjentakelser og lette oversikten, er de avdekkede forholdene videre i rapporten sortert på 
miljøtema innen hhv anleggsfasen og driftsfasen. 

2.2.1 Uønskede hendelser i anleggsfasen 

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a1.1. Overskridelse av grenseverdiene i T-1442 

som følge av spesielt støyende 

anleggsarbeider, f.eks. pele- og 

spuntarbeider, sprengning, knusing 

og/eller tipping av steinmasser, samt 

strukturoverført støy fra tunnelbygging 

4 2  

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a2.1 Plagsom støvspredning som følge av 

anleggstransport. 

4 2  
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3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a3.1 Fjellet blir ikke sprengt ut som planlagt, 

og medfører utfordringer knyttet til 

terrengforming. 

2 3  

a3.2 Anleggsbeltet i Kvilesjøluggen kan 

medføre store terrenginngrep og fjerning 

av vegetasjon. 

2 3  

a3.3 Landskapsendringer som følge av 

grunnbrudd 

1 4  

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a4.1 Rystelser, setningsskader på lokalvegene 2 2  

a4.2 Rystelser ved tunnel – skade på 

tilliggende bygninger og konstruksjoner 

2 3  

a4.3 Barnehagen på Vinterbro må stenges i 

anleggsfasen? 

3 2  

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, inkl. dyr og planter, samt vegers barrierevirkning) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a5.1 Spredning av planteskadegjørere  2 3  

a5.2 Spredning av uønskede/svartelistede 

arter 

2 2  

a5.3 Forstyrrelse av fuglelivet i Glennetjern 

(både hekke- og trekkperiode). 

2 3  

a5.4 Utslipp til Skuterudbekken som igjen 

påvirker Østensjøvannet (naturreservat) 

2 3  

a5.5 Inngrep på gammel granskog ved 

Glennetjern 

3 2  

a5.6 Unødige inngrep på naturtypelokaliteter i 

anleggasfasen 

3 4  

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a6.1 Uventet avdekking/funn av kulturminner. 1 3  

a6.2 Kulturminner i anleggssonen (skader på 

kulturminner i hensynssoner) 

3 4  

a6.3 Ødeleggelse av kulturminner ved 

Kongeveien, Nygård – ved bruk som 

anleggsveg 

2 3  

a6.4 Erosjon av kulturminner ved Opsahl 3 3  

a6.5 Planlagte tunneler kan påvirke 

grunnvannsituasjonen på Liahaugen og 

Askjum og derfor bevaringsforholdene for 

kulturminnene som ligger over tunnelen. 

2 3  

a6.6 Ødeleggelse av miljøet på Lia gård under 

bygging av kulvert i daldraget mellom 

tunnelene. 

2 3  
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7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann, samt grunnforurensning og 

forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a7.1 Avrenning fra borslam ved pelearbeider. 4 3  

a7.2 Grunnbrudd ved Bølstadbekken 2 3  

a7.3 Forurensning av bekker og vassdrag 4 3  

a7.4 Påvirkning av grunnvannsbrønner 2 2  

a7.5 Påvirkning av grunnvannstand 2 3  

a7.6 Avrenning og erosjon fra løsmassedelen 

av tunnelene 

2 3  

a7.7 Avrenning av tunneldrivevann fra 

fjellsprengning 

4 3  

a7.8 Graving i ikke kartlagt forurenset grunn 2 3  

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

a8.1 Entreprenørene etablerer «villdeponier». 1  3  

a8.2 Anleggsdriften fører til erosjon og 

avrenning til vassdrag 

4 2  

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

 

2.2.2 Uønskede hendelser i driftsfasen 

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

d1.1 Sjenerende støy ut over grenseverdiene i 

T-1442 som følge av støy fra 

tunnelportaler, tekniske anlegg og ny 

utforming og plassering av veganlegget 

4 3  

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

d4.1 Utbygging av Holstadmarka 4 3  

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, inkl. dyr og planter, samt vegers barrierevirkning) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

d5.1 Påvirkning av naturreservatet 

Østensjøvannet via Skuterudbekken 

2 4  

d.5.2 Avrenning til Glennetjern – permanent 

påvirkning på sårbar resipient 

2 4  
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6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

d6.1 Erosjon av kulturminner ved Opsahl 2 3  

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann, samt grunnforurensning og 

forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

d7.1 Avrenning til bekker og vassdrag 2 3  

d7.2 Fare for avrenning til Østensjøvannet 

(forurensning) 

3 

 

3  

d7.3 Avrenning – miljøgifter til 

Vassflobekken/Gjersjøen 

4 2  

d7.4 Forurensning av drikkevannskilde 

(Gjersjøen) 

-Ulykker, tankbilvelt m.m. 

-Skred, kvikkleire 

1 4  

d7.5 Forurensning av Bølstadbekken 2 3  

d7.6 Påvirkning av grunnvannstand (spesielt 

med tanke på løsmassedelen av tunnel) 

2 3  

d7.7 Erosjon fra veganlegget/sideterrenget kan 

slamme til bekkene 

2 3  

d7.8 Avrenning til Kråkstadelva og 

Bergerbekken – kobling mot Vannsjø 

2 4  

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 
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3 VURDERE RISIKO 

3.1 Fremgangsmåte 

Etter at alle delområder var gjennomgått med tanke på å identifisere mulige uønskede 
hendelser, ble det i fellesskap startet på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for 
hver hendelse.  

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens ble ikke fullført i møtet, men ut fra 
vurderingene gruppen hadde gjort, utarbeidet sekretariatet forslag til vurderinger for 
resterende hendelser. Utkast til rapport ble deretter sendt på høring til gruppens deltakere og 
justert etter tilbakemeldinger fra dem. 

Ut fra vurdering av sannsynlighet og konsekvens er hendelsene plassert i risikomatrisene for 
hhv anleggsfasen og driftsfasen som vist nedenfor. 

3.2 Anleggsfasen 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Svært liten Liten Stor Svært stor 

Meget sannsynlig  
 

 
a1.1, a2.1, a8.2 

 
 
 

 
a7.1, a7.3, a7.7 

 
 

Sannsynlig  
 

 
a4.3, a5.5  

 
 
 

 
a6.4 

 
a5.6, a6.2 

Mindre 
sannsynlig 
 

 
 

 
a4.1, a5.2, a7.4 

 
 

a3.1, a3.2, a4.2, 
a5.1, a5.3, a5.4, 
a6.3, a6.5, a6.6, 
a7.2, a7.5, a7.6, 

a7.8 

 

Liten sannsynlig  
 

  
a6.1, a8.1 

 
 
 

 
a3.3 
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3.2.1 Hendelse som krever oppfølgning i anleggsfasen 

Tiltak bør vurderes 

 a4.1: Rystelser, setningsskader på lokalvegene 

 a6.1: Uventet avdekking/funn av kulturminner. 

 a7.4: Påvirkning av grunnvannsbrønner 

 a8.1: Entreprenørene etablerer «villdeponier». 

Tiltak må vurderes 

 a3.1: Fjellet blir ikke sprengt ut som planlagt, og medfører utfordringer knyttet til 
terrengforming. 

 a3.2: Anleggsbeltet i Kvileseluggen kan medføre store terrenginngrep og fjerning av 
vegetasjon. 

 a3.3: Landskapsendringer som følge av grunnbrudd 

 a4.2: Rystelser ved tunnel – skade på tilliggende bygninger og konstruksjoner 

 a4.3: Barnehagen på Vinterbro må stenges i anleggsfasen 

 a5.1: Spredning av planteskadegjørere 

 a5.2: Spredning av uønskede/svartelistede arter 

 a5.3: Forstyrrelse av fuglelivet i Glennetjern. 

 a5.4: Utslipp til Skuterudbekken som igjen påvirker Østensjøvannet (naturreservat) 

 a5.5: Inngrep på gammel granskog ved Glennetjern 

 a6.3: Ødeleggelse av kulturminner ved Kongeveien, Nygård – ved bruk som anleggsveg 

 a6.5: Planlagte tuneller kan påvirke grunnvannsituasjonen på Liahaugen og Askjum og 
derfor bevaringsforholdene for kulturminnene som ligger over tunnelen. 

 a6.6: Ødeleggelse av miljøet på Lia gård under bygging av kulvert i daldraget mellom 
tunnelene. 

 a7.2: Grunnbrudd ved Bølstadbekken 

 a7.5: Påvirkning av grunnvannstand 

 a7.6: Avrenning og erosjon fra løsmassedelen av tunnelene 

 a8.2: Anleggsdriften fører til erosjon og avrenning til vassdrag 

Tiltak nødvendig 

 a1.1: Overskridelse av grenseverdiene i T-1442 som følge av spesielt støyende 
anleggsarbeider, f.eks. pele- og spuntarbeider, sprengning, knusing og/eller tipping av 
steinmasser 

 a2.1: Plagsom støvspredning som følge av anleggstransport. 

 a5.6 Unødige inngrep på naturtypelokaliteter i anleggsfasen 

 a6.2: Kulturminner i anleggssonen (skader på kulturminner i hensynssoner) 

 a6.4: Erosjon av kulturminner ved Opsahl 

 a7.1: Avrenning fra borslam ved pelearbeider. 

 a7.3: Forurensning av bekker og vassdrag 

 a7.7: Avrenning av tunneldrivvann fra fjellsprengning 

 a7.8: Graving i ikke kartlagt forurenset grunn 
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3.3 Driftsfasen 

 

Konsekvens 
Sannsynlighet 

Svært liten Liten Stor Svært stor 

Meget sannsynlig  
 

 
d7.3 

 
d1.1, d4.1 

 
 

 

Sannsynlig  
 

 
 

 
d7.2 

 
 

 

Mindre 
sannsynlig 

 
 

 
 

 
d6.1, d7.1, d7.5, 

d7.6, d7.7 
 
 

 
d5.1, d5.2, 

d7.8 
 

Liten sannsynlig  
 

 
 

 
 
 
 

 
d7.4 

 

3.3.1 Hendelser som krever oppfølgning i driftsfasen 

Tiltak bør vurderes 

Ingen 

Tiltak må vurderes 

 d5.1: Påvirkning av naturreservatet Østensjøvannet via Skuterudbekken 

 d5.2: Avrenning til Glennetjern – permanent påvirkning på sårbar resipient 

 d6.1: Erosjon av kulturminner ved Opsahl 

 d7.1: Avrenning til bekker og vassdrag 

 d7.4: Forurensning av drikkevannskilde (Gjersjøen) 

-Ulykker, tankbilvelt m.m. 

-Skred, kvikkleire 

 d7.5: Forurensning av Bølstadbekken 

 d7.6: Påvirkning av grunnvannstand (spesielt med tanke på løsmassedelen av tunnel) 

 d7.7: Erosjon fra veganlegget/sideterrenget kan slamme til bekkene 

 d7.8: Avrenning til Kråkstadelva / Bergerbekken – kobling mot Vannsjø 

Tiltak nødvendig 

 d1.1: Sjenerende støy ut over grenseverdiene i T-1442 som følge av støy fra 
tunnelportaler, tekniske anlegg og ny utforming og plassering av veganlegget 

 d4.3: Utbygging av Holstadmarka 

 d7.2: Fare for avrenning til Østensjøvannet (forurensning) 

 d7.3: Avrenning – miljøgifter til Vassflobekken/Gjersjøen 
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4 FORSLAG TIL TILTAK 

4.1 Fremgangsmåte 

Noen av forholdene som ble avdekket under idedugnaden, hadde mer karakter av tiltak enn 
av hendelse. Disse ble innarbeidet i oversikten over forslag til tiltak i hhv anleggsfasen og 
driftsfasen som er vist nedenfor. Øvrige forslag til tiltak er kommet inn som innspill fra 
gruppen samt utarbeidet av sekretariatet og kommentert av gruppen. 

4.2 Mulige risikoreduserende tiltak og effekt 

4.2.1 I anleggsfasen 

1 Støy og støytiltak 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a1.1: Overskridelse av 
grenseverdiene i T-1442 
som følge av spesielt 
støyende 
anleggsarbeider, f.eks. 
pele- og spuntarbeider, 
sprengning, knusing 
og/eller tipping av 
steinmasser 

Utføre støyberegninger i samarbeid med 
entreprenør når det er valgt, og dermed 
identifisere de mest støyende 
aktivitetene. Dette kan da brukes til å 
utarbeide varslingsrutiner til beboere før 
oppstart av aktiviteter, utarbeide rutiner 
for driftstider og skape en bevisstgjøring 
hos entreprenør på at støy er en 
problemstilling man bør ta hensyn til på 
best mulig måte. Informasjon til beboere 
er undervurdert som tiltaksform, dette 
skaper også en forståelse fra beboere 
på at noe støy ikke kan unngås. 
Entreprenør må informere arbeiderne 
om å ta hensyn så mye som mulig. 
Eksempelvis, hvis det er lagt en føring 
på at eksempelvis spunting i et område 
ikke kan utføres etter kl. 19, må de som 
utfører jobben vite hvorfor dette er 
innført, slik at de ikke velger å se bort fra 
dette og gjøre det allikevel, uten varsling, 
for å få jobben gjort raskere. 
 
Det skal brukes mest mulig støysvakt 
utstyr. Det skal også tilstrebes å bruke 
utstyret slik at støybelastningen 
minimaliseres. 
Virksomhet som medfører slaglyd ved 
bebyggelse skal konsentreres i tid og 
legges til dagtid (kl. 7-19). Varsling. 
Tilbud om midlertidig bopel skal vurderes 
der andre tiltak ikke er tilstrekkelige 

Mindre plagegrad hos 
beboere, mindre 
klager til entreprenør 
og byggherre. Felles 
forståelse mellom de 
berørte beboere, 
byggherre og 
entreprenør for den 
støyen man ikke kan 
unngå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavere lydnivå, færre 
støyplagede og færre 
klager fra naboer til 
veg. 
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Tiltak for reduksjon av støy kan være 
støysvake metoder, støysvakt utstyr 
samt bruk av bygninger, 
brakker/containere, materialopplag, 
gjerder mv. som støyskjerm, regulert 
driftstid, særskilt isolering av f.eks. 
boliger samt plassering av stasjonært 
hjelpeutstyr.  
Der hvor støybelastningen blir 
uakseptabel i styrke og varighet (f.eks. 
boring/brekking på nattetid) bør det være 
aktuelt å tilby overnatting på hotell e.l. 
Gjør avtaler om tid for støyende arbeid 
der det er mulig. 
Støy fra pigging, hjullastere og dumpere 
kan reduseres ved grenser for tidsbruk 
og antall som er i aktivitet samtidig. For 
denne typen aktivitet er det imidlertid 
ingen enkle støyreduserende tiltak som 
kan gjennomføres i nær tilknytning til 
kilden. En halvering av driftstiden vil 
innebære en reduksjon i støynivå på om 
lag 3 dB. 
Knuseverk må plasseres slik at 
bebyggelsen skjermes. Dette kan typisk 
være i skjæring, ved skjerming av 
terreng eller ved oppbygging av masser. 
På natt er det kun støy fra tunellviftene. 
Et effektivt støytiltak vil være å montere 
ekstra lydfeller på viftens sugeside. 
Plassering av luftinntak må også 
vurderes. 
 
Der ingen ting er teknisk og/eller praktisk 
mulig vil god og hyppig dialog med 
naboer og offentlige etater være viktig. 
 
Det er viktig å ha gode støyprognoser 
utarbeidet med entreprenør samt 
kontrollmålinger ved støyende aktiviteter 
av hensyn til informasjon, 
dokumentasjon til berørte parter og for 
planlegging av egen drift av anlegget. 

2 Luftforurensning 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a2.1: Plagsom 
støvspredning som følge 
av anleggstransport. 

Vanning/spyling av biler og masser før 
transport. 
 
Spyling, feiing og kosting av asfalterte 
veger, vanning/salting av grusveger og 
vanning/salting ved knuseverk. 
Vask av bygninger ved behov. 

Gir noe, men ikke stor 
virkning 
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Hastighetsbegrensning på anleggsveger 
i tørre perioder 

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a3.1: Fjellet blir ikke 
sprengt ut som planlagt, 
og medfører utfordringer 
knyttet til terrengforming. 

Grundig vurdering av sprengemetode i 
byggeplanfasen basert på bergets 
kvaliteter, og beskrivelse av dette, samt 
oppfølging i anleggsfasen. Dialog med 
geolog og byggeleder avgjørende. 

Kunnskap om 
sannsynlig resultat på 
forhånd, tiltak kan evt. 
innarbeides før 
sprengning utføres, 
og resultatet blir 
kontrollert og som 
forventet. 

a3.2: Anleggsbeltet i 
Kvilesjøluggen kan 
medføre store 
terrenginngrep og 
fjerning av vegetasjon. 

Hvis det er fare for at planlagt 
vegetasjon og terreng blir berørt, må 
området gjerdes inn i anleggsfasen og 
anleggsveg må legges på annet sted. 
Dialog med byggeleder nødvendig 
allerede i planfase for å vurdere realisme 
i bevaring av Kvilesjøluggen. 

Området blir bevart 
hvis det er mulig mht. 
anleggsdriften. 

a3.3: 
Landskapsendringer 
som følge av 
grunnbrudd 

Grundig kartlegging av grunnforhold og 
geotekniske tiltak hvis nødvendig. 
 
Geotekniske undersøkelser / rapport 
som vurderer konsekvens og 
pålitelighetsklasser for de ulike 
områdene. Alle områder som har 
potensielle problemer med stabilitet må 
utredes og tiltak må foreslås i 
utredningen. Eksempel på tiltak kan 
være kalking og/eller masseutskifting. I 
tillegg må geoteknisk kontrollplan for 
overvåkning av poretrykk og 
grenseverdier utarbeides. 

Redusert risiko 

4 Nærmiljø og friluftsliv 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a4.1: Rystelser, 
setningsskader på 
lokalvegene 

Sprengningsarbeider overvåkes med 
rystelse- / vibrasjonsmålere etter 
NS8141, del 1-3. Ved overskridelser av 
rystelser skal geotekniker stanse 
arbeidene og vurdere 
rystelsesreduserende tiltak, f.eks. bruk 
av mindre slava eller rystelsesdumping. 
 
Målerne kan rapportere målte verdier 
automatisk ved SMS/e-post. 

Redusert risiko 

a4.2: Rystelser ved 
tunnel – skade på 
tilliggende bygninger og 
konstruksjoner 

Samme som for hendelse a4.1 
 

Redusert risiko 

a4.3: Barnehagen på Finne ny, midlertidig lokalisering for Opprettholder 
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Vinterbro må stenges i 
anleggsfasen? 
(Nærmiljø og friluftsliv) 

barnehagen. barnehagetilbudet 

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, inkl. dyr og planter, samt vegers barrierevirkning) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a5.1: Spredning av 
planteskadegjørere  

Lage rigg- og marksikringsplan (RM) 
med beskrivelse, jf. også pkt. a5.2. 
 
Tiltak i forhold til landbruk som også vil 
ha en positiv konsekvens også for 
naturmiljø. 
 

Hindre spredning 

a5.2: Spredning av 
uønskede/svartelistede 
arter 

Det bør vurderes å lage en tiltaksplan for 
å hindre spredning av utvalgte fremmede 
arter (parkslirekne, kjempespringfrø, 
russekål med flere) i anleggsfasen. Det 
må brukes ikke forurensede 
masser/stedegne masser. 
 
Lage RM-plan. 

Hindre spredning av 
fremmede arter 

a5.3: Forstyrrelse av 
fuglers hekkeperiode 
ved Glennetjern. 

Støyskjerming kan vurderes av hensyn 
til fuglelivet, men antall hekkende par 
fugl er såpass lite at det vurderes som 
mindre hensiktsmessig. Som 
kompensasjon på forstyrrelse av 
fuglelivet i Glennetjern kan det 
gjennomføres andre kompenserende 
tiltak i/ved Glennetjern eller 
Østensjøvannet NR 

Ivaretakelse av 
fugleliv 

a5.4: Utslipp til 
Skuterudbekken som 
igjen påvirker 
Østensjøvannet 
(naturreservat) 

Begrense avrenning ved å etablere for 
eksempel midlertidige 
sedimentasjonsbasseng, avskjærende 
grøfter, fordøyende grøfter 

Reduserer utslipp til 
vann 

a5.5: Skade på gammel 
granskog ved 
Glennetjern 

Kontraktsbestemmelser, inngjerding, 
innarbeiding i RM-plan og regulering 
som hensynssone kan være aktuelle 
tiltak. 

Bevare verdifullt 
naturmiljø 

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 
øvrige kulturminner/-miljøer) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a6.1: Uventet 
avdekking/funn av 
kulturminner. 

Stopp i arbeidet på det aktuelle stedet, 
varsle kulturminnemyndigheten 
(Akershus fylkeskommune). 
 

Avklare / Sikre funn 

a6.2: Kulturminner i 
anleggssonen (skader 
på kulturminner i 
hensynssoner) 

Merking og sikring av 
kulturminnelokaliteter med midlertidig 
gjerde. 

Sikrer kulturminner 

a6.3: Ødeleggelse av 
kulturminner ved 
Kongeveien, Nygård – 

Mye er borte av den gamle kongevegen 
her, men den historiske veglinjen er 
delvis bevart innenfor planområdet (som 

Sikrer kulturminnet 
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ved bruk som 
anleggsveg 

lokalveg). Sikre veglinjen. 

a6.4: Erosjon av 
kulturminner ved Opsahl 

Sikre terreng mot erosjon/utrasing. 
Tilpasse hellingsgraden på vegskjæring 
for å unngå erosjon. Dersom nødvendig, 
bør det etableres permanent 
natursteinsmur for å hindre utrasing. 

Reduserer risiko 

a6.5: Planlagte tuneller 
kan påvirke 
grunnvannsituasjonen 
på Liahaugen og Askjum 
og derfor 
bevaringsforholdene for 
kulturminnene som 
ligger over tunnelen. 

Miljøovervåkning Sikrer kulturminner 

a6.6: Ødeleggelse av 
miljøet på Lia gård under 
bygging av kulvert i 
daldraget mellom 
tunnelene. 

Legge midlertidig anleggsveg utenom 
tunet, og tilbakeføre til dyrket mark etter 
at arbeidet er ferdig. 

Sikrer kulturminnet 

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann, samt grunnforurensning og 
forurenset grunn) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a7.1: Avrenning fra 
borslam ved 
pelearbeider. 

Avhengig av borsystem/tiltak: krav om 
metode/evt. rensing hvis det vurderes 
nødvendig ut fra resipient. 

Reduserer utslipp til 
vann 

a7.2: Brudd ved 
Bølstadbekken 

Kontinuerlig måling av poretrykk. Stans 
av arbeid ved overskridelse. 
 
Alle områder som har potensielle 
problemer med stabilitet må utredes og 
tiltak må foreslås i utredningen.  
Eksempel på tiltak kan være kalking 
og/eller masseutskifting. I tillegg må 
geoteknisk kontrollplan for overvåkning 
av poretrykk og grenseverdier 
utarbeides. 

Redusert risiko 

a7.3: Forurensning av 
bekker og vassdrag 

 Begrense avrenning ved å etablere for 
eksempel midlertidige 
sedimentasjonsbasseng, avskjærende 
grøfter, fordrøyende grøfter. Ved de 
mest sårbare resipientene kan det 
prosjekteres inn visse krav for 
midlertidige sedimentasjonsbassenger 

 Tilstrebe å beholde kantvegetasjon for 
å minimere erosjon. 

 Etablere beredskapsrutiner for uhell 

Reduserer utslipp til 
vann 

a7.4: Påvirkning av 
grunnvannsbrønner 

«Før og etter undersøkelser»,  
tettekrav til tunnel 

Reduserer utslipp til 
vann 

a7.5: Påvirkning av 
grunnvannstand 

Miljøovervåkning,  
tettekrav til tunnel 

Reduserer risiko 

a7.6: Avrenning og 
erosjon fra 

Tidlig etablering av oppsamling av vann 
og renseløsning før utslipp til resipient  

Reduserer utslipp til 
vann 
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løsmassedelen av 
tunnelene 

a7.7: Avrenning av 
tunneldrivevann fra 
fjellsprengning 

Etablerere renseløsning for 
tunneldrivevann. Sette grenseverdier for 
utslipp. 

Reduserer utslipp til 
vann 

a7.8: Graving i ikke 
kartlagt forurenset grunn 

Stanse arbeid. Gjennomføre 
undersøkelser og utarbeide tiltaksplan 
 
 
 

Begrense 
forurensning 

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

a8.1: Entreprenørene 
etablerer «villdeponier». 

Kontroll på massene – sikre at 
entreprenør ikke inngår avtaler 
vedrørende egne arealer, må sikre 
tilstrekkelig massedeponier som ikke er i 
konflikt med kulturminner 

Hindrer «villdeponier» 

a8.2: Anleggsdriften 
fører til erosjon og 
avrenning til vassdrag 

 Begrense avrenning ved å etablere 
eksempel midlertidige 
sedimentasjonsbasseng, avskjærende 
grøfter, fordrøyende grøfter. Ved de 
mest sårbare resipientene kan det 
prosjekteres inn visse krav for 
midlertidige sedimentasjonsbassenger 

 Tilstrebe å beholde kantvegetasjon for 
å minimere erosjon. 

 Etablere beredskapsrutiner for uhell 

 Deler av riggområdene hvor det er 
særlig fare for forurensninger 
(eksempelvis tankanlegg, verkstedhall, 
vaskehall) skal ha støpt betongplatting 
eller tilsvarende tett dekke som ledes 
til tett tank og oljeavskiller 

 Lagre av olje, drivstoff og miljøfarlige 
kjemikalier skal sikres mot lekkasje og 
ikke lagres nær vassdrag. 

 Tilgjengelig absorpsjonsmateriale på 
maskiner for bruk ved uhell 

 Bruk av lenser, siltgardiner, tildekking  

 Restriksjoner til aktivitet under 
spesielle værforhold. 

Reduserer utslipp til 
vann 

4.2.2 I driftsfase. 

1 Støy og støytiltak 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

d1.1: Sjenerende støy ut 
over grenseverdiene i T-
1442 som følge av støy 

 Utforming av veganlegget, slik at 
støyen reduseres i størst mulig 

Grenseverdiene i T-1442 
skal overholdes, dvs. at 
innendørs støy i 
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fra tunnelportaler, 
tekniske anlegg og ny 
utforming og plassering 
av veganlegget 

grad (dypt i terreng)  

 Opparbeidelse av voller der man 
har mulighet og mye 
overskuddsmasse, uten at man tar 
av jordbruksareal  

 Langsgående skjerm ved Nygård  

 Vurdering av rekkverksutforming på 
bruer 

 Lokale tiltak for uteplass og fasade 
på eiendommene (utføres i 
byggeplanfasen) 

 vedlikehold av støyskjerm og voller  

oppholds- og soverom 
skal oppfylle kravene i NS 
8175, samt hver boenhet 
skal ha en uteplass med 
LDEN < 55 dB. 
 
Færre støyplagede 

2 Luftforurensning 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

   

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

   

4 Nærmiljø og friluftsliv 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

d4.1: Utbygging av 
Holstadmarka 

 Støyskjerming 

 Sikre trygg gangveg fra Sneissletta 
og inn i Holstadmarka gjennom nytt 
Holstadkryss 

Sikre tilgangen til 
naturopplevelser. 

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers barrierevirkning og 
viltulykker) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

d5.1: Påvirkning av 
naturreservatet 
Østensjøvannet via 
Skuterudbekken 

Overvåke bekken Bevare verdifullt 
naturmiljø.  

d5.2: Avrenning til 
Glennetjern – permanent 
påvirkning på sårbar 
resipient 

Renseløsning under vurdering Bevare verdifullt 
naturmiljø. 

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 
øvrige kulturminner/-miljøer) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

d6.1: Erosjon av 
kulturminner ved Opsahl 

Sikre terreng mot erosjon/utrasing. 
Tilpasse hellingsgraden på 
vegskjæring for å unngå erosjon. 
Dersom nødvendig, bør det etableres 
permanent natursteinsmur for å 
hindre utrasing. 
 

Reduserer risiko 
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7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann, samt grunnforurensning og 
forurenset grunn) 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

d7.1: Avrenning til 
bekker og vassdrag 

Etablere renseløsninger før utslipp av 
vegvann til resipient 

Redusere forurensning til 
resipient 

d7.2: Fare for avrenning 
til Østensjøvannet 
(forurensning) 

Etablere renseløsninger før utslipp av 
vegvann til resipient.  
Opprettholde eksisterende rensedam 
fra landbruk før Østensjøvann 

Som over 

d7.3: Avrenning – 
miljøgifter til 
Vassflobekken/ 
Gjersjøen 

Som d7.1 Som over 

d7.4: Forurensning av 

drikkevannskilde 

(Gjersjøen) 

-Ulykker, tankbilvelt 

m.m. 

-Skred, kvikkleire 

Som d7.1 med vekt på oljeavskillere, 
beredskap med ekstra lenseutstyr 

Sikre drikkevannskilde 

d7.5: Forurensning av 
Bølstadbekken 

Som d7.1 Redusere forurensning til 
resipient 

d7.6: Påvirkning av 
grunnvannstand 
(spesielt med tanke på 
løsmassedelen av 
tunnel) 

Miljøovervåkning 
Erstatning av påvirkede brønner 

 

d7.7: Erosjon fra 
veganlegget/sideterreng
et kan slamme til 
bekkene 

Etablere stabile skråninger, 
vegetasjonsdekke, 
sedimentasjonsfeller 

Redusere forurensning til 
resipient 

d7.8: Avrenning til 
Kråkstadelva og 
Bergerbekken – kobling 
mot Vannsjø 

Som d7.1 med vekt på oljeavskillere, 
beredskap med ekstra lenseutstyr  

Bevare verdifullt 
naturmiljø. Sikre 
drikkevannskilde 

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

   

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

 
Hendelse 

 
Tiltak 

 
Effekt 

   

 

4.3 Anbefalte tiltak 

Tiltakene ovenfor anses å ha god risikoreduserende effekt og anbefales gjennomført som en 
del av den videre planleggingen, prosjekteringen, bygging og drift. 
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5 VEDLEGG 

5.1 Anleggsfasen – negative konsekvenser av 
planen/samfunnsmessige konsekvenser 

5.1.1 Negative konsekvenser av planen  

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ak3.1 Fjerning av skjermende kantvegetasjon, 

samt generelt rot i anleggsfasen. Inngrep 

som ikke lar seg rette opp.  

3 3  

ak3.2 Inngrep langt utenfor veglinjen som ikke 

kan rettes opp 

1 3  

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ak4.1 Rystelser – plagsomme for beboere, men 

uten fysiske skader 

4 1  

ak4.2 Dårligere tilgjengelighet til marka for 

beboere på Sneissletta 

4 2  

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers barrierevirkning og 

viltulykker) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ak6.1 Dårligere tilgjengelighet til kulturminner 

som følge av anleggsarbeidene. 

3 1  

ak6.2 Riving av øvre Holstad (kulturminne) 3 3  

ak6.3 Forringelse av kulturminnet Gamle 

Mossevei som følge av bruk som 

anleggsveg. 

2 1  

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann permanent og i byggeperioden, samt 

grunnforurensning og forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ak7.1 Stor «episode» med avrenning av 3 3  



Risikovurdering Ytre miljø 25 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

næringsstoffer og partikler til 

vassdragene 

ak7.2 Nydyrking (Ny Jord) fører til økt avrenning 

av næringsstoffer og partikler 

3 3  

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ak9.1 Økt tungtransport/massetransport 4 2  

 

5.1.2 Samfunnsmessige konsekvenser 

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers barrierevirkning og 

viltulykker) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann permanent og i byggeperioden, samt 

grunnforurensning og forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

as8.1 Personskader som følge av at folk roter 

seg inn i anleggsområder. 

2 2  

     

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 
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5.2 Driftsfasen – negative konsekvenser av 
planen/samfunnsmessige konsekvenser 

5.2.1 Negative konsekvenser av planen 

Negative konsekvenser av planen 

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk1.1 Økt støy p.g.a. høyere hastighet, økt 

trafikk og trafikk i nye områder 

4 4  

dk1.2 Støy i Holstadmarka 4 2  

dk1.3 Vinterbro – ny type støy ved skjæringer, 

oppleves annerledes enn vegtrafikkstøy 

4 3  

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk3.1 Visuelt rot ved Bølstadbekken p.g.a. 

terrenginngrep og andre tiltak 

2 2  

dk3.2 Dominerende fjellskjæringer 4 4  

dk3.3 Nye veganlegg som virker dominerende 

i landskapet 

4 4  

dk3.4 Utfylling i Vassflobekken (landskap) 1 3  

dk3.4 Uheldig støttemur mot Franzefoss, sett i 

sammenheng med tiltaket forøvrig – 

utforming 

1 2  

dk3.6 Dominerende døgnhvileplass og 

innfartsparkering – eksponert i 

landskapet 

3 2  

dk3.7 Veg i skjæring dominerende ved kort 

kulvert (Holstad) 

4 2  

dk3.8 Kort bru over Bølstadbekken vil skape 

dominerende fyllinger 

4 2  

dk3.9 Tunnelportal under Haugerud gård vil 

medføre store terrenginngrep og 

helheten i landskapet endres. 

3 3  

dk3.10 Tunnelportalene blir eksponert i 

landskapet og fremstår som 

fremmedelementer i kulturlandskapet. 

2 3  

dk3.11 Veg på fylling over Glenne blir en visuell 

barriere og dominerende element 

4 4  

dk3.12 For kort bro over Kråkstadelva og 

Nesveien gir høye fyllinger og snevrer 

inn landskapsrommet 

4 4  

dk3.13 Vegen blir en sterk barriere i 4 2  
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Prestegårdsskogen 

dk3.13 Tilgangen til Glennetjern fra Glenne 

østre blir borte, sti ødelegges. 

4 2  

dk3.15 Eksponerte terrenginngrep i 

Kvilesjøluggen 

4 4  

dk3.16 Visuelt dominerende oppdeling av 

kulturlandskapet øst for Audenbøl 

4 4  

dk3.17 Terrenginngrep, fjellskjæringer i 

Brekkåsen øst for dagens veg. 

4 4  

dk3.18 En eventuell ny bru (som erstatning for 

da Vinci-brua) med universell utforming 

blir lengre og kan bli mer dominerende i 

landskapet 

3 2  

dk3.19 Høye skjæringer øst for barnehagen, 

eksponert mot veganlegget (landskap) 

4 2  

dk3.20 Høye skjæringer øst for Nygårdsveien 4 2  

dk3.21 Boligene langs vegen sør for 

Nygårdskrysset får høye støyskjermer 

når vegen heves (landskap) 

4 2  

dk3.22 Skjemmende skjæringer langs vegen 

Vinterbro – Nygård 

4 2  

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk4.1 Tap av identitetsskapende element (da 

Vinci-brua). 

4 1  

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers barrierevirkning og 

viltulykker) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk5.1 Oppdeling av leveområder for 

vilt/stenging av vilttrekk 

4 3  

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk6.1 Tap av tilgang til og redusert opplevelse 

av kulturminner i området 

2 1  

dk6.2 Bygningsmiljø/kulturmiljø mister verdi 

som følge av trafikk og støy 

 

Hensyn til tun (kulturminner, 

bygningsmiljø) 

4 3  

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann permanent og i byggeperioden, samt 

grunnforurensning og forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk7.1 Økt avrenning av forurensninger, 

næringsstoffer og partikler til vassdrag fra 

veiareal og fra Ny Jord arealer.  

4 2  

dk7.2 Permanent flytting av Bioforsks 4 1  
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målestasjon og dermed tap av langsiktig 

dataserie (måler samla forurensning til 

Østensjøvannet) 

8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

dk9.1 Økt trafikk ved bruk som omkjøringsveg – 

ved uhell/stengning av ny E18 

4 2  

dk9.2 Stengning ved Sneissletta, hvis man 

legger ny vegforbindelse mot Kongeveien 

og Ris gård, får det konsekvenser for 

landskap, kulturminner, nærmiljø osv. 

3 3  

dk9.3 Omkjøring for beboere på Sneissletta 4 1  

dk9.4 Ny enveiskjørt veg og gang- og sykkelveg 

kan virke forstyrrende i kulturlandskapet. 

2 2  

 

5.2.2 Samfunnsmessige konsekvenser 

1 Støy og støytiltak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

2 Luftforurensning 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

3 Estetikk, landskapstilpasning og vegetasjonsbruk 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

4 Nærmiljø og friluftsliv 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

5 Naturmiljø (biologisk mangfold, dyr og planter, samt vegers barrierevirkning og 

viltulykker) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

ds5.1 Flom i Kråkstadelva 2 3  

ds5.2 Flom i Tingulstadbekken/Bergerbekken 2 3  

ds5.3 Vilt innenfor viltgjerde 3 3  

6 Kulturmiljø (nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner, samt 

øvrige kulturminner/-miljøer) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

7 Forurensning av jord og vann (utslipp til vann permanent og i byggeperioden, samt 

grunnforurensning og forurenset grunn) 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 
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8 Midlertidige anlegg, anleggsveger, riggområder, massedeponier og massetak 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

9 Tiltak på avlastet vegnett og forslag til omklassifisering 

Nr. Hendelse Sanns. Kons. Risiko 

     

 

 




