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Føringer og aktuelle dokumenter med relevans for bærekraft
Oversikt over viktige dokumenter som gir føringer for styring av bærekraft og andre dokumenter som
grenser mot bærekraft.

E18VK prosjektdokumenter (interne dokumenter)
•
•
•
•

Sentralt prosjektstyringsdokument
Kvalitetsplan med prosedyre for oppfølging av handlingsplan for bærekraft
Ytre miljø planer
Kommunikasjonsplan

Statens vegvesen styrende dokumenter
•
•
•
•
•
•
•

Instruks for Statens vegvesen
Toppdokumentet
Tildelingsbrev
Statens vegvesens styringssystem
Meld. St. 2020-2021); Nasjonal transportplan 2022-2033, Meld. St. 20 (2020–2021) regjeringen.no
Gjennomføringsplan 2022-2027
Virksomhetsstrategien

Andre nasjonale strategier og meldinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pollinatorstrategien (2018): Nasjonal pollinatorstrategi (regjeringen.no)
Helhetlig tiltaksplanen for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (2021); Helhetlig
tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (regjeringen.no)
Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser: Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen
transportsektoren (regjeringen.no)
Meld. St. 40 (2020-2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftmålene
innen 2030: Meld. St. 40 (2020–2021) - regjeringen.no
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi: Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær
økonomi - regjeringen.no
DFØ handlingsplan for grønne anskaffelser; DFØ og innkjøps-Norge vil bane vei for grønne og
innovative anskaffelser | Anskaffelser.no
Viken fylkeskommune: Veien til et bærekraftig Viken - regional planstrategi 2020-2024 Viken fylkeskommune og Samferdselsstrategi 2022-2033 - Viken fylkeskommune
Bærum kommune: Sammen skaper vi fremtiden, visjon for bærumssamfunnet | Bærum
kommune (baerum.kommune.no)
Asker kommune sine planer for bærekraft FNs bærekraftsmål | Asker kommune

E18 Vestkorridoren: Handlingsplan for bærekraft
•

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021–)
- regjeringen.no

2 Formål med E18 Vestkorridorens handlingsplanen for bærekraft
Formålet med denne handlingsplanen er å gi E18 Vestkorridoren prosjektet en ramme for sitt arbeid
med å finne en bærekraftig balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. En systematisk tilnærming
kan gi kunnskap til å bygge suksess og skape muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling, samt
hjelpe prosjektet å overholde sine forpliktelser og oppnå bedre prestasjoner. Det er også hensikten å
forebygge eller dempe uheldige påvirkninger på balansen mellom miljø, samfunn og økonomi.
Grunnleggende for vårt arbeid med bærekraft er å sikre rett kvalitet slik at samme oppgave ikke må
gjøres to eller flere ganger.

Kort om organisering
Vårt arbeid med bærekraft involverer alle som arbeider i prosjektet, og målgruppen inkluderer
eksterne samarbeidspartnere. E18 Vestkorridoren har etablert en intern prosedyre for oppfølging av
handlingsplanen som omtaler de ulike rollene. Prosedyren er en del av kvalitetsplanen til prosjektet.
Prosjektsjef har det overordnede ansvaret og koordinator for bærekraft det operasjonelle ansvaret.
Rapportering på tiltak skjer i årsrapporten til prosjektet.
Handlingsplanen for bærekraft er et dynamisk dokument og oppdateres minst en gang i året, og
ellers ved behov. Prosjektet har per mars 2022 identifisert blant annet følgende områder det vil
jobbes med fremover:
•
•
•
•
•

Etablere måleindikatorer
Sette en standard (BAT, beste tilgjengelige teknologi) for de ulike målene
Knytte handlingsplanen tettere mot oppfølging av bærekraft i CEEQUAL.
Verdivurdering, kan eksempelvis utslipp i fremtiden gis lavere verdi for hvert år, etter samme
prinsipp som man tenker nåverdi for økonomi?
Motivere til innsats internt gjennom å feire suksesshistorier, deling av informasjon og
innovasjonscamp.

Dette og mange andre problemstillinger vurderes av våre kompetente medarbeidere i en felles
innsats for å bli stadig bedre pådrivere innen bærekraftig vegplanlegging og -bygging.

Våre forpliktelser
Statens vegvesen er en nasjonal aktør som tar vårt samfunnsansvar seriøst. Dette innebærer blant
annet å ta ansvar for bærekraftig planlegging og utbygging, samt forvaltning, drift og vedlikehold av
veganlegg, i tillegg til en bærekraftig utvikling for trafikanter og kjøretøy.
Gjennom E18 Vestkorridoren er vi motivert til å strekke oss mot målet om bærekraftig utvikling ved å
være en pådriver for bransjen hvor ny kunnskap og erfaringer utforskes og etableres, og vise positiv
utvikling over tid. Dette forplikter oss til å jobbe innovativt, målrettet og løsningsorientert for å bidra
til å oppfylle Norges, etatens og våre egne prosjektspesifikke mål for en bærekraftig fremtid. Vi
etablerer en kultur der vi skal tørre å gå i bresjen, jobbe med kontinuerlig forbedring, utvikling og
deling av erfaring og kunnskap i hele bransjen. Gjennom E18 Vestkorridoren skal vi være tydelig i
våre føringer og ambisjoner, og dette skal gjenspeiles i kontrakter og i samspill med omverdenen.
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Statens vegvesen om sitt samfunnsoppdrag og bærekraft
FNs bærekraftmål skal være førende for sektoren, gir retning for de overordnede målene for den nye
transportplanen (NTP 2022-2033), herunder bærekraft og reduserte klimagassutslipp.
Etatens samfunnsoppdrag innebærer blant annet å:
•
•
•

utvikle et moderne, robust og klimasmart veisystem, enten det er fysisk eller digitalt (mål 9)
styrke arbeidet med trafikksikkerhet og miljøvennlige transportformer (mål 3)
bidra til et godt samfunn som fremmer livskvalitet for alle (mål 11)

(FNs bærekraftmål er angitt i parentes)

Figur 1 Etatens toppmål.

Bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp er et mål i Statens vegvesens virksomhetsstrategi
og i Nasjonal transportplan. Bærekraft skal være styrende for alt vi gjør. Det betyr at vi skal utføre
samfunnsoppgaven vår i et samspill mellom økonomi, miljø, og sosiale forhold for å bidra til en
bærekraftig utvikling.
FNs bærekraftmål er en felles plattform for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene skal ivareta behovene til oss som lever i dag, uten at
det ødelegger fremtidige generasjoners mulighet til å ivareta sine behov.
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Figur 2 FNs 17 bærekraftmål, presentert på Stockholm resilience center sin modell:
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html

Grunnleggende prinsipper for bærekraft for etaten
Alle de 17 bærekraftmålene er viktige for Statens vegvesen. Statens vegvesen som etat har likevel
pekt ut 13 av de 17 målene som sentrale i vårt samfunnsoppdrag. Som etat forsøker vi å se våre
leveranser opp mot helheten i FNs bærekraftmål, lenke (2021): Vi støtter FNs bærekraftsmål |
Statens vegvesen
E18 Vestkorridoren skal følge opp bærekraftmålene ved å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

styrke arbeidet med trafikksikkerhet, og fremme miljøvennlige transportformer, begrense
støy og luftforurensning, og legge til rette for sykkel og gange (mål 3).
verne om livet i vann (mål 6)
sørge for et anstendig og sikkert arbeidsliv i anleggs- og transportnæringen (mål 8)
utvikle et moderne, robust og klimasmart, enten det er fysisk eller digitalt, veisystem (mål 9).
bidra til et godt samfunn som fremmer livskvalitet for alle (mål 11).
sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, fremme bærekraftig innkjøp og ta et
helhetlig miljøansvar (mål 12)
gjennom å redusere egne klimagassutslipp (mål 13)
begrense spredningen av forurensning til havet (mål 14)
beskytte biologisk mangfold (mål 15)
følge opp mangfold, likestilling, sosial rettferdighet og antikorrupsjon (mål 5, 10 og 16).

Handlingsplanen for bærekraft oppsummerer våre målsetninger og hvordan vi skal jobbe for å oppnå
dette.
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3 E18 Vestkorridoren: Samfunnsoppdrag, mål og bærekraft
E18 Vestkorridoren opererer på et samfunnsoppdrag, besluttet i demokratiske prosesser og
operasjonalisert i kommunale og regionale planer og nasjonal transportplan. Målsetningen for
prosjektet er nedfelt i disse demokratiske prosessene, herunder samfunnsmål og effektmål. Disse
målsetningene svarer alle ut på temaer som er omfattet i FNs bærekraftmål. Som oversikten under
viser er mange FNs bærekraftmål aktuelle for flere av våre prosjektmål.
Samfunnsmålet vårt er fastsatt politisk gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Samfunnsmålet til
E18 Vestkorridoren svarer til FNs bærekraftmål 3, 9 og 11:
«E18-prosjektet bidrar til at flere tar bussen, sykler eller går. Vi legger til rette for et funksjonelt
vegsystem med gode knutepunkter fra Lysaker til Asker og muligheter for kommunenes by- og
stedsutvikling. Dette vil bedre livskvaliteten til innbyggere og reisende.»
Effektmålene våre knytter seg til virkningene av prosjektet for brukerne og omgivelsene, og er
fastsatt i NTP samt i planvedtak.
Tabell 1 Effektmålene til E18 Vestkorridoren sett opp mot etatens toppmål og FNs bærekraftmål, samt vår tolkning av tiltak
som må til for å oppnå målsetningene.

Statens vegvesens
toppmål
Mer for pengene.
Enklere
reisehverdag og økt
konkurranseevne
for næringslivet.
Mer for pengene.
Nullvisjon for
drepte og hardt
skadde i trafikken.

Effektmål parsell 1,
LysakerRamstadsletta
Redusere
rushtidsforsinkelser
Næringslivet og
kollektivtransport
skal prioriteres.

Effektmål parsell 2,
RamstadslettaNesbru
Redusere
rushtidsforsinkelser.
Næringslivet og
kollektivtransport
skal prioriteres.

Utvalgte
bærekraftmål
fra FN
11 og 13

Tiltak for å ivareta
hensyn til vesentlige
bærekraftaspekter
Ivareta et robust
transportsystem, med
fleksibilitet for
trafikanter og balansere
målkonflikter.

Transportsystem
som håndterer
regional og lokal
transport.

11

Prosjektere, bygge og
drifte et fremtidsrettet,
robust og fleksibelt
transportsystem.

Begrense
trafikkbelastning
på gatenettet i
Oslo indre by og
lokalveier i Bærum.

Begrense
gjennomgangstrafikk
i boligområder.

11

Ivareta lokalsamfunn
samtidig som vi må
balansere målkonflikter.

Redusere barrierer
som hindrer ferdsel
og øke
opplevelsesverdier.

Redusere barrierer
som hindrer ferdsel
og øke
opplevelsesverdier.

9, 11, 14 og
15

Benytte og utvikle
verktøy som visualiserer
barrierer og
opplevelsesverdier, samt
balansere målkonflikter.

Transportsystem
som håndterer
regional og lokal
transport.

Effektiv bruk av ny
teknologi.
Nullvisjon for
drepte og hardt
skadde i trafikken.
Bidra til oppfylling
av Norges klima- og
miljømål.
Effektiv bruk av ny
teknologi.
Bidra til oppfylling
av Norges klima- og
miljømål.
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Statens vegvesens
toppmål

Effektmål parsell 2,
RamstadslettaNesbru

Nullvisjon for
drepte og hardt
skadde i trafikken.

Effektmål parsell 1,
LysakerRamstadsletta
Redusere antall
drepte og hardt
skadde.

Utvalgte
bærekraftmål
fra FN
3

Bidra til oppfylling
av Norges klima- og
miljømål.

Redusere
luftforurensning og
støyplage

Redusere
luftforurensning og
støyplage for
«naboene».

3 og 11

Bidra til oppfylling
av Norges klima- og
miljømål.

Redusere
klimagassutslipp
for transport.

11 og 13

Nullvisjon for
drepte og hardt
skadde i trafikken.

Legge til rette for
økt andel reiser
med miljøvennlige
transportformer
(kollektiv, sykkel og
gange).
Tilrettelegge for
konsentrert
utbygging av
boliger,
arbeidsplasser og
service i viktige
knutepunkt

Legge til rette for
økt andel reiser med
miljøvennlige
transportformer
(kollektiv, sykkel og
gange).

Bidra til oppfylling
av Norges klima- og
miljømål.
Enklere
reisehverdag og økt
konkurranseevne
for næringslivet.

Tiltak for å ivareta
hensyn til vesentlige
bærekraftaspekter
Sikre trygg arbeidsplass
og ha jobbe målrettet
med risikostyring i
prosjektering, bygging og
drift.
Ivareta folkehelse,
arbeidsmiljø og ytre
miljø i et livsløp for
prosjektet.

Bygge ut miljøvennlige
transportformer.
Redusere
gjennomsnittlig
klimagassutslipp per
kjøretøy på strekningen.

11

Bidra til å gjøre byer og
lokalsamfunn
inkluderende, trygge,
robuste og bærekraftige.

Prosjektets egne effektmål skal vi allerede levere på, samt toppmålene. Dette inkluderer blant annet
bærekraftmål 3 på trafikksikkerhet, som gjenspeiles i kontinuerlig arbeid med nullvisjon, i alle faser.
Entreprisene skal også sertifiseres med et system for oppfølging og dokumentasjon på bærekraft,
CEEQUAL.
Vi ønsker i tillegg å strekke oss ytterligere slik at vi kan utvikle rollen vår som pådriver for en
bærekraftig utvikling. Dette er synliggjort i at vi har prioritert enkelte bærekraftmål på E18
Vestkorridoren (se kap. 6 og 7) i denne handlingsplanen. Disse målene skal være basert på vår
historie og vårt nærmiljø, og de skal være nedfelt i våre egne prosjektspesifikke mål.

4 E18 Vestkorridorens bærekrafthistorie starter med kunnskap om
nærområdet
E18 Vestkorridoren er en nasjonal transportkorridor av stor betydning, med en årsdøgntrafikk (ÅDT)
på ca. 90 000 biler. I Bærum kommune bor det nærmere 130 000 bæringer (per. 1. april 2021), og det
er forventet å øke til 160 000 i 2035 (Kilde: Kommunefakta Bærum - SSB). I Asker kommune var
innbyggertallet i 2022 ca. 96 000 (Kommunefakta Asker - SSB), med en økning til nærmere 110 000 i
2050. I reguleringsplanen for etappe 1 av E18 Vestkorridoren, Lysaker Ramstadsletta fremgår det at
tallet på arbeidsplasser i Bærum vil øke fra 62100 (2009) til 87100 i 2030, og utbyggingen på Fornebu
står for det meste av økningen. Infrastrukturen har en vesentlig betydning i denne utviklingen.
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Det er altså mange som har sitt liv og virke i nærområdet til E18 Vestkorridoren. Nærmiljøet
inkluderer skoler, barnehager, sykehjem samt turveier og områder for rekreasjon, sport og fritid og
handelssentre. Her finnes naturområder med rødlistede arter, fiskerike elver og marine
gruntvannsområder i indre Oslofjord og Bærumsbassenget. For E18 Vestkorridoren starter vår
historie om bærekraft her; med kunnskap om nærområdet vårt.
To retninger står klart for oss, og gjennom disse vil vi forplikte oss gjennom prosjektspesifikke mål for
bærekraft for E18Vestkorridoren:
•
•

Ren natur og rent miljø er fundamentet vårt, et blågrønt fundament.
Vi oppfyller samfunnsansvaret gjennom å sørge for en trygg og seriøs arbeidsplass, gjenbruk
og gode løsninger for teknologi og innovasjon.

Ren natur og rent miljø -blågrønt fundament
E18 Vestkorridoren ligger inntil Oslofjorden. Det betyr at prosjektet har stor betydning for blant
annet naturmangfold, vannmiljø og for de mange brukerne av fjorden til næring og rekreasjon.
Innenfor et blågrønt fundament innebærer dette å knytte seg til bærekraftmålene 6, 13, 14 og 15.

Figur 3. Grunnlaget for bærekraft - ren natur og rent miljø. Basert på
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html

•

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold og mål 14: Livet i havet

Vi vil ivareta vannmiljøet i Oslofjorden på beste måte gjennom å rense1 anleggsvann. Vi overvåker
vannkvalitet og økologisk tilstand før, under og etter anleggsarbeidene. Vi etablerer samarbeid med
andre aktører i nærområdet og rapporter data. Vi informerer nærmiljø og interessenter om
resultatene.

1

Minimum iht utslippstillatelse
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I driftsfasen, med ferdig utbygd vegprosjekt, vil det nye veganlegget rense2 vegvann fra både
dagsone og tunnelvaskevann og redusere forurensning og mikroplast for all fremtid. Dette er en
vesentlig forbedring fra dagens situasjon der alt vegvann går urenset ut i fjorden.
•

Mål 15: Livet på land

Vi sørger for å kartlegge naturtyper, får på plass ny kunnskap, og vi jobber for å ivareta
naturmangfold på land og i sjø. Dette inkluderer på land å bidra til handlingsplanen for pollinerende
insekter, og i sjø, å bidra til å oppnå målsetningene for vannforekomsten, og med særlig fokus på
tiltaksplanen for Oslofjorden. Når det gjelder artsmangfold, vi har eksempelvis rødlistet
storsalamander innenfor anleggsområdet og vil ivareta bestanden. Vi sørger for oversikt over
fremmede arter og passer på å ikke spre disse. Vi vil redusere ugunstige barrierevirkninger i
landskapet.
Gjennom først kartlegging av farlige stoffer og uønskede plantearter, og deretter omfattende
miljøsanering av innløst bebyggelse ved riving har vi allerede tatt en rekke miljøfarlige stoffer (som
asbest) og fremmede plantearter ut av kretsløpet. Dette vil vi fortsette med i kommende etapper. Vi
fjerner også gamle oljetanker og forurenset jord.
•

Mål 13: Stoppe klimaendringer

Vi skal sørge for renere luft i nærområdet og jobber for å redusere klimagassutslipp i alle faser av
prosjektet, både direkte og indirekte utslipp (knyttet til materialproduksjon).

Samfunnsansvar gjennom en trygg og seriøs arbeidsplass, ressursbruk og
smarte teknologiske løsninger og innovasjon
Vårt samfunnsoppdrag er å levere på mål 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn (jfr. tabell 1). Våre
målsystemer legger til rette for hvordan vi skal oppnå dette.
E18 Vestkorridoren vil strekke oss og utvikle oss ytterligere, noe som gjenspeiles i vårt fokus på
bærekraftmålene 8, 9 og 12.
•

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi vil jobbe kontinuerlig med seriøsitet i anleggsbransjen følge opp lønns- og arbeidsvilkår gjennom
varslede og uvarslede kontroller hos entreprenører og deres underentreprenører/-leverandører. Vi
vil styrke samarbeid med skatteetaten og andre aktører innenfor fagfeltet. Også i egen organisasjon
vil vi jobbe kontinuerlig med blant annet likelønn, mangfold og kompetanseutvikling.
•

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi er opptatt av et smart og funksjonelt vegsystem, med gode fremtidsrettede digitale løsninger og
læring. Vi satser på digitalisering generelt, herunder BIM/VDC, noe som gjenspeiles i egen
prosjektorganisasjon og i forventninger til våre rådgivere og entreprenører. Forskning og utvikling
står sentralt for oss, og vi har satsninger innen eksempelvis klimagrunn og utslipp til vann herunder
rensing av tunnelvaskevann. Gjennom å sette CEEQUAL- krav i våre store totalentrepriser følger vi
ytterligere opp innovasjon, som premieres i CEEQUAL- systemet. Vi skal samarbeide med
utdanningsinstitusjoner, og bidra til å løfte kunnskapen innen bærekraftig planlegging, prosjektering,
utbygging og drift av veganlegg.

2

Minimum iht utslippstillatelse
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Figur 4. Vårt samfunnsoppdrag og prioriterte målsetninger. Basert på:
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html

•

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi vil jobbe kontinuerlig med ressursbruk i prosjektet. Gjennom å sette CEEQUAL-krav i prosjektet, vil
vi fremme og premiere gjenbruk og sirkulær økonomi i alle deler av prosjektering, utbygging samt
drift og vedlikehold. Vi jobber kontinuerlig med å sikre rett kvalitet. Livsløp- og «vugge-til-grav»tankegang skal ligge til grunn for materialbruk. Dette vil legge til rette for mer effektiv drift.

5 E18 Vestkorridoren egne prosjektspesifikke mål for bærekraft
En rekke aktiviteter kan påvirke balansen mellom miljø, samfunn og økonomi direkte eller indirekte.
Disse aktivitetene er ulike aspekter ved bærekraft. På E18 Vestkorridoren er vi opptatt av å ha
tilstrekkelig kompetanse til å vurdere disse aspektene i de ulike fasene av prosjektet samt i
prosjektorganisasjonen og balansere mellom miljø, samfunn og økonomi til rett tid og sted.
Eksempelvis er vi opptatt av å ha en sammensetning av medarbeidere som sørger for nødvendig
kompetanse og som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi er opptatt av at god planlegging gir
mulighetsrom for å kunne ivareta bærekraft og ha tilstrekkelig ressurser til dette.
Oppfølgingen av de utvalgte bærekraftmålene vi har identifisert i kap. 4.1 og 4.2 som sentrale for E18
Vestkorridoren foregår i alle faser. Det vil si planlegging og prosjektering og bygge- og
anleggsvirksomheten, i tillegg at vi vil jobbe med mål og tiltak i selve prosjektorganisasjonen og det
indre livet på anleggskontoret vårt.
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Planlegging og prosjektering av infrastruktur
I denne fasen skal vi gjennom planlegging og prosjektering legge grunnlaget for en bærekraftig
utbygging og drift. Dette vil vi gjøre gjennom blant annet å:
•
•
•
•
•

Sikre at de mest bærekraftige løsningene blir planlagt og valgt
Kartlegge og velge løsninger som ivaretar fremtidens transportbehov
Innhente, systematisere og implementere kunnskap om bærekraftige løsninger
Aktivt involvere og dele erfaringer med rådgivere og entreprenører
Lage og følge opp planer for medvirkning med eksterne interessenter.

Bygge- og anleggs aktiviteter samt drift og vedlikehold
I denne fasen har vi anleggsvirksomhet, og skal sørge for en bærekraftig gjennomføring. Vi skal også
tilrettelegge for en bærekraftig og kostnadseffektiv drift av veganlegget. Dette gjør vi gjennom blant
annet:
•
•
•
•

Oppfølging av bygge- og anleggs aktiviteter som kan medføre påvirkninger på helse og
livskvalitet til beboere i området
Følge opp direkte og indirekte utslipp av klimagasser knyttet til byggefasen samt drift og
vedlikehold
Sørge for oversikt på hvilke inngrep i naturmiljø som kan medføre påvirkning på
naturmangfold, som bakgrunn for gode vurderinger av avbøtende tiltak.
Oppfølging av seriøsitet i planlegging og gjennomføringen av anleggsaktiviteter

Prosjektorganisasjonen og på anleggskontoret PP20
Gjennom hele prosjektets varighet skal vi sikre en trygg og god arbeidsplass, og fortsette å være en
pådriver for bærekraft. Dette vil vi gjøre gjennom blant annet å:
•
•
•

Sørge for oversikt på aspekter som kan påvirke energiforbruk og bærekraft generelt på
riggen, herunder plassutnyttelse
Ha en proaktiv holdning til forhold som kan påvirke tilsetting, lønns – og arbeidsvilkår
Aktiv holdning til utvikling av rett kompetanse til rett bruk.

6 Prosjektspesifikke mål for ren natur og rent miljø – blågrønt
fundament
E18 Vestkorridoren skal:
•

•
•
•
•

Være en pådriver for å nå etatens klimamål gjennom å sette ambisiøse klimamål, til både
utslipp fra materialproduksjon, direkte utslipp på anleggsplassen og fokusere på
livsløpsvurderinger.
Arbeide offensivt for å drive utviklingen i bransjen gjennom å premiere reduksjon i
klimagassutslipp i anskaffelser samt fremme innovative løsninger.
Sørge for å ivareta klimatilpasning og vektlegging av gode blågrønne løsninger.
Fremme bevaring av habitat og ivareta viktige naturverdier
Skape veganlegg som får lang levetid fordi de har god landskapstilpasning og bestandige
arkitektoniske løsninger

Dette oppnår vi gjennom følgende tiltak;
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Planlegging og prosjektering;
•
•
•

•
•

Sette opp klimagassbudsjett for hele livsløpet til veien, som inkluderer utslipp fra bygging,
drift, vedlikehold og bruk.
Dimensjonere infrastruktur for fremtiden med robuste løsninger med tanke på
klimaendringer og ivaretagelse av økt risiko for flom/skred.
Klimagassutslipp fra materialproduksjon skal reduseres med minimum 50 % sammenliknet
med klimagassbudsjettet (referanseprosjekt), et premiss som innarbeides i
reguleringsplanarbeidet.
Utslipp gjennom materialers livsløp vektlegges, med fokus på bestandighet og drift av
anlegget.
Kartlegge naturmangfold som prioriterte naturtyper og truede habitater i tidlig fase.

Bygge- og anleggsaktiviteter samt drift og vedlikehold
•
•
•
•

Klimagassutslipp fra materialproduksjon skal reduseres med minimum 50 % sammenliknet
med klimagassbudsjettet (referanseprosjekt)
Direkte utslipp reduseres med minimum 70 % gjennom en gradvis overgang til fossilfri
anleggsplass.
Utslipp gjennom materialers livsløp vektlegges, ivareta bestandighet og drift av anlegget.
Ivaretagelse av naturtyper og truede habitater gjennom anleggsfasen

På PP20:
•
•
•
•

Dokumentere energibruk på riggen
Jobbe for å øke bevissthet ift. bærekraft gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring
Redusere reisevirksomhet og utrede utslippsfrie alternativer ved jobbreise
Effektiv bruk og utnyttelse av kontorplasser (stillerom, møterom)

Måloppnåelse dokumenteres gjennom:
•
•
•
•
•

Dokumenterte løsninger i planfase som reduserer klimagassutslipp, fremmer robusthet (i et
livsløpsperspektiv) og gjenbruk
Dokumenterte krav i konkurransegrunnlag, som eksempelvis minimumskrav til elektriske
anleggsmaskiner og krav til maksnivå på utslippsfaktor for materialer.
Dokumenterte aktiviteter på riggen med betydning for tiltakene.
Måleindikatorer for oppnådd miljøkvalitet i byggefase (under utvikling)
Dokumentere læring etter hendelser og deling av erfaringer.
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FAKTA

E18 Vestkorridoren har pågående innovativ utvikling av krav i kontraktene våre, der vi
reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel. Kravene går på utslipp fra
materialproduksjon til bruk i utbyggingsfasen, og gjelder per juli 2021 følgende materialer:
•
•
•
•
•

Lavkarbonbetong
Armeringsstål
Lavtemperaturasfalt på midlertidig omlagt veg
Asfalt bindlag og slitelag
Kalksement og grunnstabilisering generelt

Prosjektet stiller i tillegg krav om klimavennlige løsninger på anleggsplassen, som elektriske
anleggsmaskiner og personellkjøretøy og forbud mot mobile dieselaggregater.
Vi har vist at utslippene reduseres fra nærmere 400 000 til 290 000 tonn CO2-ekvivalenter
(over 25 prosent reduksjon i klimagassutslipp i løpet av de 60 årene som regnes som
strekningens livsløp). Les mer her: Reduserer klimagassutslipp med over en fjerdedel ved
hjelp av krav i kontrakter | Statens vegvesen
Vi jobber nå sammen med våre tilbydere med å identifisere ytterligere muligheter for
reduksjon av klimagasser!

7 Prosjektspesifikke mål for trygg og seriøs arbeidsplass, gjenbruk og
smarte teknologiske løsninger og innovasjon
Gjenbruk og minimere avfall
E18 Vestkorridoren skal:
•
•

Legge til rette for minimering av avfall i alle faser av prosjektet
Tilrettelegge for og premiere gjenbruk.

Dette oppnås gjennom følgende tiltak:
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Planlegging og prosjektering;
•
•
•
•
•
•
•

Gjenbruk av elementer ved endt bruk (hele livsløpet) skal inngå i planleggingen av
veganlegget.
Planlegging med riktig dimensjonering og kombinasjon av materialer som fremmer gjenbruk
og ikke gir høyere mengde avfall.
Materialer og produkter skal ikke inneholde skadelige stoffer, og det skal velges materialer
som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.
Unngå å benytte kritiske råvarer.
Legge til rette for minimum 50 % gjenbruk og nyttegjøring av rene bergmasser i overskudd
Legge til rette for minimum 25 % gjenbruk av kvalitetsjord
Legge til rette for valg av løsninger som er enkle å drifte og vedlikeholde, og ivareta SHA.

Bygge- og anleggsaktiviteter samt drift og vedlikehold;
•
•
•

Øke målsetning fra etatens mål på 80 % på vektsortering av avfall til minimum 90 %
vektsortering av avfall
Gjenbruk av sortert materiale – legge minimum 70 % til grunn
Gjenbruk og nyttegjøring av rene bergmasser og kvalitetsjord settes krav til i
konkurransegrunnlag i tråd med ambisjoner.

På PP20:
•

Sørge for målrettet innsats på innkjøp som reduserer avfall og at avfall sorteres rett

Måloppnåelse dokumenteres gjennom:
•
•

Dokumentasjon på at disse elementene har vært sentrale i valg av løsninger planprosess
Dokumentasjon av krav i konkurransegrunnlag

Sikkert arbeid og seriøse entreprenører
E18 Vestkorridoren skal:
•
•
•
•

Fremme god helse og sikkerhet for anleggsarbeidere
Forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
Forebygge skatte- og avgiftskriminalitet
Bruke innkjøpsmakten til å fremme grunnleggende menneskerettigheter for
høyrisikoprodukter som stein og metall

E18 Vestkorridoren vil styrke arbeidet, knyttet til følgende delmål og tiltak:

Planlegging og prosjektering;
•
•
•

Vurdere, minimere og dokumentere risiko i reguleringsplan og prosjektering, med tanke på
anleggsgjennomføring og driftsfase.
Utvikle og prøve ut nye måter å benytte BIM/VDC som bidrar til sikkert arbeid
Bidra til å utvikle og være pådrivere for nye kontraktkrav og oppfølgingsrutiner som fremmer
grunnleggende menneskerettigheter i byggefase

Bygge- og anleggsaktiviteter samt drift og vedlikehold;
•
•
•

Ingen personskader. Gjelder både arbeidstaker og berørt 3.part.
Ingen tilfeller av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
Ingen avvik i opplysninger om skatter og avgifter.
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•
•
•

Samarbeid med skatteetaten om utveksling av taushetsbelagt informasjon og
byggeplasskontroller
Oppfølging av inntakskontroll og målrettet kontroll av lønns og arbeidsforhold utvikle og
prøve ut nye måter å benytte BIM/VDC som bidrar til sikkert arbeid
Evaluere SHA-arbeidet og dele erfaringer mellom byggherre, prosjekterende og utførende.

På PP20:
•
•
•
•
•
•
•

Ingen personskader.
Motivere til tilstedeværelse på jobb, og redusere sykefravær gjennom blant annet
treningsstøtte
Jobbe aktivt for å ivareta mangfoldet på prosjektet gjennom blant annet å bidra til at
målsettingene i inkluderingsdugnaden oppnås ved ansettelser
Fremme sykkel, gå, kollektivt fremfor bil til jobb
Jobbe aktivt for å fremme kompetanse og erfaringsdeling og etablere interne nettverk
Mindre konsulentbruk
Bygge og videreutvikle egen kompetanse

Eventuelle avvik skal følges opp og dokumenteres lukket.

Måloppnåelse dokumenteres gjennom:
•
•
•
•
•
•
•

Dialog med aktører i bransjen
Dokumentasjon på krav i konkurransegrunnlag og bestillinger, samt i
utlysninger/bekjentgjøringer etter nytt personell
Dokumentasjon av interne tiltak som fremmer målene samt evaluering av disse
Dokumentasjon på kompetanse gjennom aktiv bruk av oppdaterte kompetanseplaner og
aktiv oppfølging av kompetansebehov
Måleindikatorer SHA i byggefase
Dokumentasjon på at SHA har vært ivaretatt i valg av løsninger planprosess
Dokumentere læring etter hendelser og deling av erfaringer.

Teknologi og utvikling
E18 Vestkorridoren skal:
•
•
•

Aktivt bidra til utvikling av digitale løsninger som integrerer bærekraft inn i BIM og andre
verktøy som benyttes i prosjektering, anleggsgjennomføring og rapportering.
Aktivt påvirke bransjen til å implementere digitale løsninger for BIM og bærekraft gjennom
våre anskaffelser og oppfølging gjennom kontraktsperiodene
Påvirke våre partnere og entreprenører til å dele erfaringer fra våre FoU-initiativ for å bidra
til å drive bransjen som helhet i retning av en mer bærekraftig retning.

E18 Vestkorridoren har pågående utviklings -aktiviteter og vil aktivt dele fra disse for å bringe
bransjen videre:
•
•
•

FoU Bjørnegård, rensing av tunnelvaskevann og samarbeid med NTNU
FoU Klimagrunn, optimalisering av kalksementstabilisering
Pilot på tidlig fase CEEQUAL
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•
•
•
•
•

Utvikling på kobling mellom BIM og bærekraft og videreutvikle konseptet samt sette krav til
entreprenører på å levere løsninger som kan koble sammen modell og bærekraft
INSAR/fjernmåling
Digitalisering av miljøinformasjon
Digital planprosess og digital plan (E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta – Nesbru)
Bruk av BIM-løsninger i driftsfase og kobling til NVDB

Måloppnåelse dokumenteres gjennom:
•
•

Dialog med aktører i bransjen
Dokumentasjon på krav til innovasjon i konkurransegrunnlag/anskaffelser

FAKTA: E18 Vestkorridoren: FoU Bjørnegårdstunnelen

●

Målsetningen for dette prosjektet er å utvikle «best practice» for rensing av
tunnelvaskevann. Dette for å kunne prosjektere og beskrive driftsrutiner for renseanlegg
til nye tunneler i prosjektet «E18 Lysaker – Ramstadsletta» som møter ønsket fra
Statsforvalter og krav i Håndbok N200.

●

For å oppnå målsetningen har FoU-prosjektet etablert et rensetrinn 2 i
Bjørnegårdstunnelen.

●

Statens vegvesen har inngått et samarbeid med NTNU som gjennomføre forsøkene i
testanlegget i Bjørnegårdtunnelen. Les mer her: https://www.tu.no/artikler/her-testeshelt-ny-renseteknologi-til-de-nye-tunnelene-pa-e18vestkorridoren/477143?key=HFjCIp0w
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8 Kommunikasjon og samarbeid med omgivelsene
E18 Vestkorridoren vil følge opp Vegvesenets mål om å kommunisere med på en måte som skaper
tillit og troverdighet til at etaten leverer et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi vil
jobbe kontinuerlig med løpende miljøinformasjon.
I dette arbeidet skal våre naboer, trafikanter og andre interessenter møte en lydhør byggherre som
opplever at Vegvesenet bryr seg om deres hverdag og gir dem korrekt, rettidig og brukertilpasset
informasjon, og at grunneiere og andre sikres tilstrekkelig informasjon til å kunne medvirke i
prosesser.
I vår kommunikasjon med naboer, innbyggere og trafikanter vil vi legge vekt på:
•

•

Å kommunisere tydelig og åpent
o Vi kommunisere åpent, ærlig og aktivt om prioriteringer, muligheter og konsekvenser av
tiltak
o Vi begrunner valg
o Vi offentliggjør fortløpende eller i sanntid målinger av bla. støy, støv, vannkvalitet
o Vi tilgjengeliggjør faktainformasjon om prosjektet fortløpende på nettside og sosiale
medier.
o Vi tilstreber at all skriftlig informasjon til naboer og trafikanter skal være i klarspråk
Å snakke MED folk – ikke TIL folk
o Vi varsler og informerer naboer og andre berørte i forkant av anleggsarbeider som
påvirker dem direkte i form av støy, støv eller endret kjøremønster
o Vi inviterer til medvirkning og samspill med interessenter og sørger for systemer for
tilbakemelding og kommentarer fra naboer og andre interessenter
o Vi tar i bruk digital medvirkningsportal for planarbeider på etappe 2 RamstadslettaNesbru for å sikre at alle som vil kan gi innspill og påvirke.
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