
 

  
  
  

  
 E18 Lysaker – Ramstadsletta  med 
tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes  

  
Reguleringsplan   

  
  

              

 03 16.05.2017  Rettet skrivefeil etter gjennomgang hos 

SVV 

 KKG  AEI KKG SJS 

02 13.01.2017  Rettet i vedlegg 1  KKG  AEI  KKG  SJS  

1 28.10.2016  Vedtatt reguleringsplan  KKG  AEI  KKG  SJS  

0 11.05.2016  Forslag reguleringsplan  KKG  AEI  KKG  SJS  
Rev  Dato  Beskrivelse  Utført  Kontrollert  Fagansvarlig  Prosj.leder  

11510  
  
Rapport  

Prosjekt nr    

PLAN FOR YTRE MILJØ  
  M-101  

Dok.nr  Tittel  

  
I samarbeid med ViaNova PT AS, GeoVita AS, Plan Arkitekter AS,  Electronova AS, Grindaker AS, Asplan 

Viak AS, Nilu, Brekke og Strand AS, Safetec AS, LPO arkitekter AS, Ingenia AS, NGI  
  

Lilleakerveien 4, 0283 OSLO Tel +47 22 51 30 00  Fax +47 22 51 30 01  

  

  
  



 

 Side:  

  

  

     

                                                       

2 

Prosj. nr 

11510  
E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Fornebu - Gjønnes 

Reguleringsplan  

Dato: 

13.01.2017  

Dok. nr M-

101  
PLAN FOR YTRE MILJØ  Sign  

KKG  
Rev.: 02  

http://intranett/Bedrift/Markedsforing/Bildearkiv%20markedsfring/Asplan%20Viak%20logo/asplan_viak.jpg


 

                                                       

Side:  
3 

Prosj. nr 

11510  
E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Fornebu - Gjønnes 

Reguleringsplan  

Dato: 

16.05.2017  

Dok. nr M-

101  
PLAN FOR YTRE MILJØ  Sign  

KKG  
Rev.: 03  

  

Forord  
  
Statens vegvesen Region øst har utarbeidet forslag til teknisk plan og reguleringsplan med 

bestemmelser for E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – 

Gjønnes.  

  

Reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Kommunedelplan med konsekvensutredning 

for E18 Lysaker – Slependen, vedtatt i Bærum kommune juni 2014. Prosjektet inngår som en 

del av Vestkorridor-prosjektet med bl.a. ny E18 fra Oslo til Asker. Kommunedelplanen 

Lysaker – Slependen omfattet teknisk plan med konsekvensanalyse datert april 2013.  

  

Grunnlaget for reguleringsplanen er presentert i følgende rapporter:  

• Planbeskrivelsen  

• Reguleringsbestemmelser  

• Plankart  

• Illustrasjonsplan, A3 (tegninger og illustrasjoner)  

• Kortversjon  

• Brosjyre  

• Temanotater  

  

Alle dokumentene er utarbeidet i regi av Statens vegvesen Region øst med Knut Gløersen 

som prosjektleder.   

  

En konsulentgruppe med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulent har bistått  

Statens vegvesen Region øst. Snorre Slapgård er oppdragsansvarlig for konsulentgruppen.  

  

Foreliggende temanotat omhandler plan for ytre miljø. Notatet er utarbeidet av Asplan Viak AS 

med Kristi K. Galleberg som fagansvarlig med Asgeir Eide som kvalitetssikre.  

  

  

Oslo, mai 2016  
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1 Prosjektet  

1.1 Beskrivelse av prosjektet  

1.1.1 Bakgrunn  

E18 gjennom Bærum er en av landets mest trafikkerte veger med 80-90.000 kjøretøy pr. døgn. 

E18 gjennom Vestkorridoren er den eneste hovedinnfartsåren inn mot Oslo fra vest og 

sørvest. E18 knytter de tunge utbyggingsområdene i Asker, Sandvika og Lysaker/Fornebu 

sammen. Dette betyr at E18 også er en viktig veg for lokale reisemål i korridoren.  

Vegstrekningen har store trafikkavviklingsproblemer både for bil- og busstrafikk, og i tillegg 

skaper trafikken betydelige miljøproblemer for omgivelsene.   

  

Dagens E18 ble bygget for 40 år siden som 2+2 felts veg og oppfyller ikke lenger krav til 

sikkerhet, miljø og framkommelighet. Opprinnelig vegskulder benyttes i dag som tredjefelt, og 

areal for snøopplag mangler.  Det er mange kryss på strekningen og bussen står i samme kø 

som bilene for å komme forbi kryssområder. Det er i dag registrert mange ulykker på E18 og 

forsinkelser for næringstrafikken utgjør en stor kostnad.  

  

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet frem mot 2060. Dette kan 

medføre et økt persontrafikkbehov på om lag 30 %. Økt biltrafikk er en av Oslo-områdets 

største utfordringer. For å redusere et økende behov for mer vegkapasitet for personbiler vil 

etablering av et effektivt og miljøvennlig transportsystem være en viktig forutsetning. Bedre 

fremkommelighet for buss og sykkel langs korridoren må sikres.  

  

Ny atkomstveg til Fornebu er avgjørende for videre utbygging av Fornebu.   

  

Nedbygging av E18 er viktig for tettstedsutvikling på Høvik.   

M-101   KKG  02  
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Figur 1 Oversiktsplan som viser bussveg med holdeplasser, tunnel, lokalveger, gang- og 

sykkelveg samt hovedsykkelveg.  

1.1.2 Tiltaket omfatter  

• E18 i ca. 500 m tunnel på Stabekk og ca. 1900 m tunnel fra Strand til vest for Høvik kirke.  

E18 får som i dag 3+3 gjennomgående felt på strekningen  

• Mellom Strand og Høvik blir dagens E18 lokalveg med 1+1 felt  

• Eksklusiv bussveg på hele strekningen med planskilte kryss  

• Gjennomgående hovedsykkelveg på hele strekningen med planskilte kryss  

• Bærumsdiagonalen - Ny tverrforbindelse i tunnel fra Gjønnes til E18 ved Strand  

• Vestre Lenke - Ny atkomstveg til Fornebu også for buss   

1.1.3 Virkninger av tiltaket  

  

Trafikksikkerhet  

Nye veganlegg utformes i dag etter langt strengere krav til sikkerhet enn det som gjaldt da 

dagens E18 ble etablert. Planforslaget vil gi et tryggere tilbud for kjørende, syklende og 

gående, og det forventes en vesentlig reduksjon i antall ulykker på strekningen. Differensiering 

av trafikantgrupper har betydning for ulykkesrisiko og fremkommelighet.   

  

Bedre busstilbud  
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En separat, sammenhengende bussveg vil gi mer forutsigbar fremkommelighet ved at bussene 

kan kjøre tilnærmet uten konflikter med annen trafikk. Planforslaget vil åpne for bedre 

bussbetjening av Fornebu. Bærumsdiagonalen vil gi en raskere forbindelse mellom Gjønnes 

og E18 for busser som ikke skal betjene det lokale markedet på strekningen. Tilgjengeligheten 

til busstilbudet vil bli vesentlig bedre enn i dag, og oppholdskvaliteten på holdeplasser økes 

ved at holdeplassene skilles fra trafikken på E18.  

  

Bussvegen legger også forholdene til rette for utvikling av et kompakt og effektivt 

kollektivknutepunkt på Lysaker slik som foreslått i Konseptvalgutredningen for økt 

transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet). Tiltaket legger til rette for 

vendemulighet for buss på Lysaker slik at antall busser til Oslo kan reduseres.   

  

Bedre tilbud for syklister  

En sammenhengende sykkelveg langs hele strekningen med en ensartet standard og 

planskilte kryss, gir økt trygghet og bedret fremkommelighet for syklistene, og vil gi et vesentlig 

bedre tilbud til syklister sammenlignet med i dag.   

  

Redusert trafikkstøy  

Trafikkberegninger viser at trafikken mellom Oslo og Bærum blir tilnærmet uendret, og 

fremkommeligheten bedres. Ny E18, med færre kryss, eksisterende E18 ombygget til 

lokalveg, ny tverrforbindelse i form av Bærumsdiagonalen og ny forbindelse til Fornebu, bidrar 

til redusert trafikk på lokalvegnettet.   

Planforslaget vil redusere antall støyutsatte boliger langs hele strekningen. For strekningen 

Lysaker – Ramstadsletta og Gjønnes, reduseres antall personer bosatt i boliger i rød sone 

med 35% sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende reduseres antall personer bosatt i 

gul sone med 15%.   

  

Redusert luftforurensing  

E18 i tunnel gir reduksjon for luftforurensing for beboerne langs korridoren. Det etableres 

luftetårn på Gjønnes, ved Ramstadsletta, og to ved Strand for henholdsvis Bærumstunnelen 

og Høviktunnelen. Luftetårnene blir dominerende elementer, men virkningene på omgivelsene 

søkes redusert gjennom en skånsom utforming.    

   

Andre miljømessige virkninger  

Visuelle virkninger og miljøbelastning på tilgrensende områder vil variere langs strekningen. 

Der E18 blir liggende i tunnel reduseres miljøbelastningen for tilgrensende nærmiljø og 

funksjonelle sammenhenger styrkes. Mindre trafikk på overflaten gir redusert barrierevirkning 

og øker tilgjengeligheten til nærområdene langs vegen.  

  

På strekninger der E18 ligger i dagen vil vegen følge eksisterende trasé. Utvidelse av 

vegkorridoren innebærer arealbeslag og vegens barrierevirkning forsterkes. Dette gjelder 

hovedsakelig mellom Stabekk og Strand, og ved Ramstadsletta.   

  

Veganlegget vil gi økt nærføring til flere verneverdige bygninger innenfor planområdet og 

medfører tap av registrerte kulturminner og verneverdig bebyggelse langs deler av strekningen.  

På enkelte strekninger vil det bli bedre plass mellom veganlegget og verneverdig bebyggelse, 

noe som vurderes som positivt.   
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Anleggsperioden  

Anleggsperioden anslås til en varighet på 5 år. Under bygging vil antall felt opprettholdes som 

i dag, men hastighet reduseres grunnet endret kurvatur. Krysset på Strand utgår, noe som 

medfører endret kjøremønster på lokalvegene.   

  

Trafikale virkninger  

Det nye vegsystemet gir en svært positiv virkning både for biltrafikanter, kollektivtrafikanter, 

gående og syklende. For bilfører og bilpassasjer og kollektivtrafikanter består nytten av en 

prissetting av spart tid. For kollektivtrafikantene er omlag all nytten knyttet til reduserte 

køkostnader som en følge av at bussen vil kjøre i egne kollektivtraséer. Reisetiden reduseres 

og rutetidene blir reelle og forutsigbare. Beregninger viser også at prosjektet ikke har noen 

virkning på trafikken igjennom bomringen rundt Oslo.  

For gående og syklister består nytten av både reduserte tidskostnader og reduserte 

utrygghetskostnader idet planen inneholder rene gang- og sykkeltraséer.  

  

1.2 Prosjektets miljømål  

Statens vegvesen definerer og avgrenser ytre miljø til å omfatte fagtemaene som relateres til de 

ikke-prissatte konsekvenser i håndbok V712 Konsekvensanalyser, herunder støy- og 

luftforurensning, samt avfallshåndtering.   

Naturressurser er ikke et eget tema i YM-planen, men relevante problemstillinger som er 

avdekket under utredning av vann- og georessurser, er behandlet under temaet forurensning 

av vann og vannhåndtering og forurensning av jord/grunn, massehåndtering og 

avfallshåndtering.  

Det er satt egne mål under hvert enkelt miljøtema, se kap. 4 Miljøfaglige kvalitetskrav.  

  

1.3 Forankring av YM-plan  

Bestemmelser for YM-plan er forankret i håndbok R760, Styring av vegprosjekter med  

tilhørende veileder for utarbeidelse av YM-plan (Ytre miljøplan) og hjemlet i 

internkontrollforskriften. I henhold til håndbok R760 er det krav om YM-plan fra og med 

byggeplanfasen, men i dette prosjektet er det valgt å lage en egen YM-plan også for 

reguleringsplanfasen for å rette fokus på systematisk arbeid med ytre miljø.   

Hensikten med å ha en spesifikk YM-plan for prosjektet er å sikre at Statens vegvesen som 

byggherre tar et klart og komplett ansvar for å klarlegge og håndtere miljøutfordringer i 

prosjektet, samt at alt arbeid i regi av Statens vegvesen skal gjennomføres på en måte som er 

forsvarlig med hensyn til ytre miljøpåvirkninger.  

Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i prosjektet og gjennom 

anleggets planleggings-, bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. YM-planen skal derfor være et 

levende dokument som følger utviklingen i prosjektet, men dog med «frysing» av visse 

milepælsversjoner av planen knyttet til hovedmilepæler.  

Fylkesmannen legger som forurensningsmyndighet til grunn at også større anleggsarbeider kan 

gjennomføres uten særskilt utslippstillatelse etter loven, forutsatt at tiltaksplaner og overvåking 

viser at skadelig forurensning ikke oppstår.   
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YM-plan med tilhørende oppfølgingssystem som er utarbeidet i samråd med Fylkesmannen kan 

dermed være et alternativ til å søke anleggskonsesjon etter forurensningsloven.  

1.3.1 Lover, forskrifter og rikspolitiske retningslinjer  

Hjemmel for YM-planen finnes i internkontrollforskriften «Forskrift om systematisk helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter». Andre lover, forskrifter og rikspolitiske retningslinjer 

som gir føringer for arbeidet med YM-planen er blant annet:  

  

Lov  

• Vannressursloven – for miljøtemaet «forurensning av jord og vann»  

• Friluftsloven – for miljøtemaet «nærmiljø og friluftsliv»  

• Naturmangfoldloven – for miljøtemaet «naturmiljø»  

• Viltloven – for miljøtemaet «naturmiljø»  

• Lov om kulturminner - for miljøtemaet «kulturmiljø»  

• Plan og bygningsloven - for miljøtemaet «kulturmiljø» (regulering hensynssone)  

• Forurensningsloven - for miljøtemaene «støy», «vibrasjoner», «luftforurensning», 

«forurensning av jord og vann» og «materialvalg og avfallshåndtering»  

Forskrift  

• Forskrift etter loven om laksefisk og innlandsfisk – for miljøtemaene «forurensning av 

jord og vann» og «naturmiljø»  

• Vannforvaltningsforskriften – for miljøtemaet «forurensning av jord og vann»  

• Forskrift om miljørettet helsevern – for miljøtemaene «støy», «nærmiljø og friluftsliv» og 

«materialvalg og avfallshåndtering»  

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall - for miljøtemaet «materialvalg og 

avfallshåndtering»  

• Forskrift om spesialavfall - for miljøtemaet «materialvalg og avfallshåndtering»  

• Forurensningsforskriften - for miljøtemaene «støy», «vibrasjoner», «luftforurensning»,  

«forurensning av jord og vann» og «materialvalg og avfallshåndtering»  

• Forskrift om deponering av avfall - for miljøtemaet «materialvalg og avfallshåndtering»  

• Forskrift om skadedyrbekjempelse - for miljøtemaet «materialvalg og avfallshåndtering»  

Rikspolitisk retningslinje  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/2008) – for miljøtemaet 

«nærmiljø og friluftsliv»  

  

1.3.2 Lokale forskrifter, lokale retningslinjer, planer og veiledere  

I tillegg til lover, forskrifter og rikspolitiske retningslinjer som er gjeldende for hele nasjonen er 

det utarbeidet en rekke lokale forskrifter, planer og veiledere som kun gjelder for et avgrenset 

geografisk område som f.eks. Akershus fylke, Bærum kommune eller en avgrenset del av 

vegkorridoren E18.   

  

Aktuelle lokale forskrifter, planer og veiledere som er lagt til grunn for arbeidet er:  
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• Bærum kommunes «Forskrift for produksjonsavfall i Bærum kommune» - for 

miljøtemaet «materialvalg og avfallshåndtering»  

• Bærum kommunes «estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak» - for 

miljøtemaene «landskapsbilde/bybilde» og «kulturmiljø»  

• Bærums kommunes «grønne retningslinjer for bygge- og anleggstiltak» - for 

miljøtemaene «landskapsbilde/bybilde» og «nærmiljø og friluftsliv»  

• Fylkesdelplan for friluftsliv – for miljøtemaet «nærmiljø og friluftsliv»  

• Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser for E16 Lysaker - Ramstadsletta – for 

alle miljøtemaene  

• Statens vegvesens formingsveileder for E18 Lysaker - Ramstadsletta  

1.3.3 Retningslinjer og standarder  

I tillegg til de nevnte lover og forskrifter, er det i arbeidet med å fastsette grenseverdier 

benyttet følgende retningslinjer og standarder:  

• Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2012 – for støykrav  

• NS 8176 «Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert 

samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker» – for 

rystelseskrav  

• Nasjonale mål for luftkvalitet T-1520– for luftkvalitetskrav  

• Den europeiske avfallskatalog (EAK) – for identifisering av hvilke avfallsfraksjoner som 

betraktes som spesialavfall/farlig avfall  

  

    

1.4 Oppfølging i byggeplan/kontrakter/anleggsfasen  

  

Ytre miljøplan (YM-plan) er etablert som et separat dokument. Den utgjør en del av 

prosjektets kvalitetsplan. YM-planen utarbeides for å sikre at føringer og krav for det ytre 

miljøet blir innarbeidet i konkurransegrunnlag, samt ivaretatt under gjennomføringen av 

prosjektet.  

YM-planen omfatter ytre miljøforhold som tidligere ble behandlet i HMS-plan eller i andre 

dokumenter. YM-planen sammen med SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 

erstatter således tidligere HMS-planer for prosjekter/kontrakter. Utskillingen av ytre miljø fra 

HMS-planen skal gi større og mer selvstendig fokus på ytre miljø i prosjektet.  

Plan for ytre miljø skal være et styringsredskap for tiltakshaver, utgangspunkt for videre 

detaljprosjektering av tiltaket, dokumentasjon for miljøutfordringer som følge av prosjektet, 

både i anleggs- og driftsfasen, og grunnlag for justering eller iverksetting av nødvendige tiltak.  

1.4.1 Oppfølging av ytre miljø i prosjekteringsfasen: opplegg/krav  

I prosjekteringsfasen vil planen bli konkretisert med tanke på hver entreprise slik at hver 

entreprise får sin egen plan for ytre miljø. Aktuelle tiltak som fremgår av tiltakslisten i vedlegg  

M-101   KKG  02  
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1 vil i disse planene bli konkretisert og innarbeidet i konkurransegrunnlagene som 

prisbærende poster.  

1.4.2 Kontroll av miljømessig kvalitet i anleggsfasen: opplegg/krav  

Entreprenøren er ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre tiltak for å ivareta ytre 

miljøkrav.  

I byggherreorganisasjonen vil en det bli utpekt en YM-koordinator som skal ha spesielt ansvar 

for å følge opp det ytre miljøet. Oppfølgingen vil bl.a. skje gjennom løpende oppfølging 

gjennom byggemøter og befaringer på anleggsplasser.   

I konkurransegrunnlagene vil det bli stilt krav om at entreprenør har fokus på ytre miljø og 

sørger for at målene i YM-planen nås og at tiltakene i YM-plan og RM-plan (rigg- og 

marksikringsplan) følges opp, blant annet gjennom utarbeidelse av egne YM-planer. 

Entreprenøren skal dokumentere at opplæring av utførende entreprenørs maskinførere er 

gjennomført og forstått. I konkurransegrunnlag/kontrakt med entreprenører skal det også 

avklares myndighet til å kunne stanse arbeid, og mulighet til å iverksette sanksjoner ved 

brudd/overskridelser av miljøkrav/føringer.  

YM skal være en fast sak på byggemøter.  

1.4.3 Kontroll av miljømessig kvalitet i anleggsfasen: Utførendes prosedyrer  

Dette kapittelet skal suppleres ved oppstart og under utførelsen av entreprisene 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 innebærer blant annet:   

• Gjennomgå RM-plan og tiltak i YM-plan i byggemøte før oppstart av aktuelle arbeider.  

• Kontrollere at opplæring er gjennomført og at hensynene til ytre miljø er forstått.  

• Tilstedeværelse i felt med kontroll av at prosedyrer følges.  

  

• Entreprenør skal ha en egen dedikert ansvarlig for YM og utarbeide sin egen YM-plan  

• Entreprenøren har ansvar for å dokumentere at forhold er tilfredsstillende, dersom det 

reises tvil om det. Tilsvarende skal entreprenøren ha ansvar for å dokumentere at alle 

beskrevne miljøforhold er ivaretatt ved overlevering  

  

1.5 Andre systemer for ivaretagelse av miljø  

YM-planen inngår som en del av internkontrollsystemet. Det vises her blant annet til 

internkontrollforskriften.   

Kvalitetsplan og plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for byggeplanfasen er 

andre systemer som sikrer ivaretakelse av miljøet. Viktige miljøhensyn blir også ivaretatt 

gjennom ulike virkemidler i plankart- og bestemmelser som utgjør den juridisk bindende delen 

av reguleringsplanen. Eksempler på slike virkemidler er hensynssoner og bestemmelser som 

 Reguleringsplan     

Dok. nr M-

101  
PLAN FOR YTRE MILJØ  Sign  

KKG  
Rev.:  

02  



 11510  13.01.2017  

                                                       

Side:  
14 

Prosj. nr  E18 Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Fornebu - Gjønnes  Dato:  

begrenser muligheten for inngrep og stiller betingelser til blant annet rekkefølge og utførelse 

dersom det skal gjøres inngrep.  

I tillegg skal ansvarlige entreprenører i anleggsfasen ha egne systemer for å sikre at det ikke 

skjer negative påvirkninger av miljøet i anleggsfasen, og at krav til YM-planen ivaretas.  
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2 Organisering  

  

2.1 Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen  
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Tabell 1 Fagressurser for YM-tema i Statens vegvesen Region øst i 

reguleringsplanarbeidet  

Funksjon/fag  Avdeling/seksjon  Navn  

Fagressurs landskap og 

estetikk   

Veg- og gateplanlegging  Arne Olavson Flothyl  

Fagressurs kulturminner og 

kulturmiljø  

Transportanalyse og miljø  Ragnar Bjørnstad  

Fagressurs naturmiljø og 

naturressurser  

Transportanalyse og miljø  Ida Viddal Vartdal  

Fagressurs nærmiljø og  

friluftsliv  

Veg- og gateplanlegging  Anne Byrkjeland  

Fagressurs støy  Transportanalyse og miljø  Ratab-Ul-Hassan Malik  

Fagressurs luftforurensing  Planforvaltning- og 

miljøseksjon  

Ida Nossen  

Fagressurs vannmiljø  Transportanalyse og miljø  Claire Bant  

Fagressurs VA/drenering og 

vannhåndtering  

Prosjektavdelingen  Ian Markey  

  

Tabell 2 Fagansvarlige for YM-tema hos teknisk rådgiver i reguleringsplanarbeidet  
Funksjon/fag  Firma  Navn  

Fagansvar landskap og 

estetikk   
Grindaker  Harald Olsen  

Fagansvar kulturminner og 

kulturmiljø  
Asplan Viak  Ida Haukeland Janbu  

Fagansvar naturmiljø og 

naturressurser  
Asplan Viak  Oddmund Wold  

Fagansvarnærmiljø og  

friluftsliv  

Asplan Viak  Tiffany Nygård  

Fagansvar støy  Brekke og Strand Akustikk 

AS  

Ragnhild Slettebø/Trond Blesvik  

Fagansvar luftforurensing  NILU  Dag Tønnesen  

Fagansvar vannmiljø  ViaNova/Asplan Viak  Jon Erling Einarsen/Nina Syversen  

Fagansvar/koordinering 

YMplan  

Asplan Viak  Kristi K. Galleberg  

     
3 Risikovurdering  

Det er i reguleringsplanfasen gjennomført risikovurderinger for ytre miljø for driftsfasen.   

Risikovurderingene for driftsfasen ble gjennomført som en tverrfaglig miljørisikoanalyse, med 

Risken som verktøy. Arbeidet er oppsummert i en egen rapport (R-105 Oppsummering 

miljøROS-seminar).  
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Fagpersoner med ansvar for de ulike miljøtemaene har klarlagt nye forhold i løpet av denne 

fasen. I disse risikovurderingene er det pekt på særlig utsatte forhold, mulige uønskede 

hendelser og forslag til risikoreduserende tiltak.   

For reguleringsplanfasen er det utarbeidet temarapporter og fagnotater som ligger til grunn 

for valgte løsninger og anleggsgjennomføring. I disse rapportene er risiko ved de ulike 

løsningene drøftet.  

Som en del av byggeplanleggingen må det også gjennomføres en risikovurdering for 

anleggsfasen som ser sammenhengen med reguleringsplan for deponier og 

massehåndtering.   

4 Miljøfaglige mål  

Miljøfaglige målsetninger til de ulike temaene som omhandles i YM-planen, er gitt i dette 

kapittelet. Målsetningene er tilpasset reguleringsplannivået. Relevante forskrifter og andre 

styringsdokumenter som legger føringer på de ulike tema, er også vist.  

Utgangspunktet for kvalitetsmålene er i første rekke vedtatt reguleringsplan og lovpålagte 

retningslinjer, og i andre rekke Statens vegvesens miljømål jf. sektoransvar for ytre miljø.  

De viktigste miljøfaglige kvalitetsmålene er beskrevet under, mens uønskede hendelser og 

tiltak er vist i kapittel 5.1 og 5.2.  

4.1 Landskapsbilde/bybilde  

4.1.1 Definisjon av tema  

Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette 

bylandskapet til det åpne naturlandskapet.  

Tema landskapsbilde omfatter også de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø, 

naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og støytiltak.   

4.1.2 Regelverk  

Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1-1)1 skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn i 

all planlegging. Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til 

landskapet i all planlegging.   

Offentlige dokumenter som underbygger dette er:  

• Landskapskonvensjonen2 som stiller krav om sikring, vern og pleie av 

landskapstypene i Europa og har som formål: “Sikre representative 

hverdagslandskap og sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter og 

identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i 

Europa”.   

                                                
1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven). Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Lov av 01.07.2015.  
2 Den europeiske landskapskonvensjonen (20.10.2000)  
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• St.meld. nr. 24 (2003 – 2004) ”Nasjonal transportplan 2014 – 2023”3  

Det er utarbeidet kommunedelplan for E18 korridoren fra Lysaker til Slependen hvor 

følgende bestemmelser anses som relevante for landskapsbilde/bybilde:   

  

• Med reguleringsplan for E18-tiltaket skal det innleveres plan for plassering av 

riggområder, anleggsveier, samt midlertidige og varige massedeponier. Det skal 

utarbeides et masseregnskap og redegjøres for massehåndtering. Planen skal også 

redegjøre for sikring av verdifull vegetasjon og terreng i anleggsperioden.  

• Ny bebyggelse og samferdselsanlegg skal ha høy kvalitet i den estetiske og 

arkitektoniske utformingen, og tilpasses terreng og bygde omgivelser. Det skal legges 

stor vekt på å bevare åsprofiler, landskapssilhuetter, verdifull vegetasjon og visuell 

kontakt mot fjorden.   

• Lokalveien ved Høvik senterområde skal gis en bymessig utforming.  

• Landskapsutforming og overvannshåndtering skal samordnes.   

• Ved optimalisering av E18-tiltaket i reguleringsplan bør bruløsningen der Vestre lenke 

krysser Holtekilen utformes slik at det sikres en gjennomgående grønn og visuelt 

åpen korridor under veien som vist i felt F8 på plankartet.   

• Ved optimalisering av E18-tiltaket i reguleringsplan bør samleveien gis en 

gateutforming ved knutepunktsområder   

4.1.3 Aktuelle problemstillinger  

Parsellen går gjennom områder som varierer fra tett by til forstadspreget nærings- og 

villabebyggelse. E18 er i dag en tung barriere. Omkringliggende bebyggelse har gjennom 

mange år tilpasset seg situasjonen og ligger delvis «med ryggen mot vegen». Samtidig gir 

små skogholt og trebevokste koller innimellom bebyggelsen, samt stedvise utsyn mot fjorden 

og åsene rundt indre Oslofjord, en nærhet til naturen. Dagens veganlegg fremstår på mange 

måter som en grønn korridor med kraftig vegetasjon langsmed og mellom vegene. Den 

viktigste føringen prosjektet har med tanke på ytre miljø og landskapsbilde er å redusere 

belastningen på omgivelsene.  

  

Det er utarbeidet en formingsveileder som skal bidra til en enhetlig utforming og 

gjennomtenkte løsninger selv om utbyggingen skjer over flere etapper. Formingsveilederen 

er en overordnet veileder som skal bidra til god formgiving av transportårene med tilhørende 

konstruksjoner og sideterreng. Formålet med veilederen er først og fremst å være et 

arbeidsredskap som benyttes i detaljplanleggingen av veganlegget, i anleggsperioden og 

ved senere drift og vedlikehold av vegstrekningen.  

På strekninger der ny E18 ligger i dagen, vil vegen stort sett følge eksisterende vegkorridor, 

men utvidelse av vegen med egen bussveg og sykkelveg samt nye kryss vil medføre større 

arealbeslag enn dagens anlegg.  

I planforslaget er det vektlagt at veganlegget får en mest mulig enkel og stram linjeføring.  

Kryssområder har fått en kompakt utforming med av-/påkjøringsramper lavt i terrenget for å 

bli minst mulig dominerende i landskapet. E18 er lagt i tunnel på ca. 70% av strekningen. 

Bærumsdiagonalen legges også i tunnel. Barrierevirkningen og miljøbelastningen på 

                                                
3 St. meld. Nr. 26 (2012 – 2013). Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Samferdselsdepartementet. 12. 

april 2013.  
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omgivelsene reduseres med dette. På dagstrekninger er veganlegget komprimert og 

trafikkarealene er lagt lavt i terrenget for å påvirke landskapsbildet minst mulig. Veganlegget 

skal så langt det er mulig videreføre dagens grønne preg i E18-korridoren. Dette gjøres ved 

etablering av trevegetasjon i kombinasjon med lavere beplantning i korridoren.  

Kryss og veganlegg i flere nivåer vil likevel bli arealkrevende og komplekse konstruksjoner 

sett fra omgivelsene.  

På strekningen mellom Strand og Høvik vil fjerning av motorvegen og etablering av en ny 

lokalveg med 1+1 felt og grønne rabatter gi en grønnere og mer bymessig utforming av 

veganlegget. Hovedutfordringen er å innpasse et veganlegg som består av ny E18, lokalveg, 

egen bussveg og hovedsykkelveg i et sammensatt og delvis småskala landskap og samtidig 

sørge for at påvirkningen på landskapsbildet blir akseptabel.  

  

4.1.4 Målsettinger  

Det er et mål å lage et attraktivt anlegg med god kvalitet som utnytter stedskvalitetene og 

bidrar til at flere foretrekker å gå, sykle og reise kollektivt.  

  

Ferdig anlegg:  

• Veganlegget skal så langt det er mulig, stå harmonisk i forhold til landskapet og de 

bygde omgivelsene.  

• Anlegget skal ha et enhetlig uttrykk over lengre strekninger – med grunnlag i en 

formingsveileder.  

• Materialene som benyttes skal være varige, kreve lite vedlikehold og kunne «eldes 

med verdighet»  

• Visuell kontakt med fjorden og landemerker skal tilstrebes.  

• Støyskjerming med terrengformer foretrekkes der det er mulig.  

• Anlegget skjøttes, driftes og vedlikeholdes slik at de estetiske kvalitetene som er 

innarbeidet ikke forringes vesentlig over anleggets levetid  

Anleggsfasen:  

• Midlertidige inngrep begrenses i areal og tid, og gjøres så skånsomt som mulig.  

• Bevaring av eksisterende vegetasjon i sideterreng skal vektlegges.  

• Anleggsområdet skal framstå som rent og ryddig.   

4.2 Kulturminner og kulturmiljø  

4.2.1 Definisjon av tema  

Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte 

kulturminner som er gitt en verdi.   

  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  
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Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en 

større helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken 

helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.   

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og 

alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650.  

Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

4.2.2 Regelverk  

Kulturminneloven § 3 krever at: «Ingen må, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak 

som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 

måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan 

skje. Kulturminnelovens § 9 setter krav om arkeologiske undersøkelser.»  

4.2.3 Aktuelle problemstillinger  

Langs store deler av strekningen grenser veganlegget til boligområder. Flere av 

boligområdene har villabebyggelse fra slutten av 1800-tallet, da jernbanen ble anlagt. Noen 

av kulturmiljøene fremstår som forfallent etter støv og støy over mange år. Andre er godt 

vedlikeholdt, og med særpreget og eksponert beliggenhet ut mot veganlegget.   

Planforslaget medfører tap av registrerte kulturminner og verneverdig bebyggelse langs store 

deler av strekningen. Veganlegget vil gi økt nærføring til flere verneverdige bygninger 

innenfor planområdet. På enkelte strekninger vil det bli bedre plass mellom veganlegget og 

verneverdig bebyggelse.  

Rystelser fra sprengnings- og tunnelarbeider i anleggsfasen vil kunne medføre skader på 

verneverdige bygg.   

4.2.4 Målsettinger  

Både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for 

fremtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som kunnskaps-, opplevelses- 

og bruksressurser. Det er et nasjonalt mål at tapet av verneverdige kulturminner skal 

minimeres.  

Ferdig anlegg:  

• Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal ikke forringes.  

• Spesielle epoker og hendelser i kulturhistorien, samt noen kulturhistoriske elementer i 

landskapet og omgivelsene langs vegstrekningen skal kunne oppleves av de 

reisende.  

Anleggsfasen:  

• Tiltaket skal i minst mulig grad forringe verdifulle kulturminner og –miljøer og 

sammenhengen mellom disse og omgivelsene.  
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4.3 Naturmiljø   

4.3.1 Definisjon av tema  

Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismene. Temaet 

omfatter alt fra enkeltarter til økosystem. Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på 

naturmiljøet og hvordan det kan rehabiliteres etter inngrepet.  

4.3.2 Regelverk  

I forkant av anleggs-/byggeplanfasen skal kunnskapsgrunnlaget være godt, og nødvendige  

forundersøkelser skal være gjort. Der det er gjort forundersøkelser skal det også 

gjennomføres etterundersøkelser for å dokumentere effekt av tiltak.  

Naturmangfoldloven (NML) 4 har som formål å ta vare på naturen gjennom bærekraftig bruk 

og vern. Den har en generell aktsomhetsplikt som krever at alle må gjøre det som er rimelig 

for å hindre skade på det biologiske mangfoldet. NML gjelder all natur, og medfører derfor at 

vegtiltak skal vurderes etter § 8-12. For byggeplanfasen/anleggsfasen anses § 12 

(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) for å være viktigst.  

Viltlovens §§ 1 og 2 krever at viltet og dets leveområder bevares og at det tas hensyn slik at 

det ikke påføres unødig lidelse og skade5.  

I følge Lov om laksefisk og innlandsfisk § 75, og i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag6, er det 

forbudt, uten tillatelse fra Fylkesmannen og/eller fylkeskommunen, å iverksette fysiske tiltak 

som forringer reproduksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer.  

Bestemmelsene gjelder ikke dersom tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.   

Vannforskriften stiller krav om god miljøtilstand i vannressursene7.  

4.3.3 Aktuelle problemstillinger  

Størstedelen av E18-korridoren gjennom Bærum går gjennom nedbygde arealer hvor boliger, 

veger og næringsbygg dominerer. På strekningen Gjønnes/Ramstadsletta til Lysaker er det 

kun ett område med innslag av vegetasjon med naturlig preg, Lysakertjern (Tjernsmyr) hvor 

det fortsatt er noe intakt myr og rik sumpskog. I Miljødirektoratets database «Naturbase» er 

lokaliteten gitt en avgrensning som strekker seg lengre vestover, til Philip Pedersens vei, 

men den vestligste delen er nå grøntanlegg/idrettsplass og er grøftet, slik at de naturfaglige 

verdiene er sterkt redusert i denne delen. Arealer som i dag kvalifiserer som 

naturtypelokalitet er vist i Figur 2.  

  

                                                
4 LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-06-19) 
5 LOV-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).   
5 LOV-1992-05-15-47: Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (1992-05-15)  
6 FOR 2004-11-15-1468: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag   
7 FOR-2006-12-15-1446:Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) (2006-12-15)  
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Figur 2. Naturtypelokalitet Lysakertjern. Opprinnelig strakk lokaliteten seg lengre vestover, til Philip Pedersens vei, som 
gjengitt i Naturbase, men den vestligste delen er nå grøntanlegg/idrettsplass og grøftet, slik at de naturfaglige verdiene er 
sterkt redusert i denne delen. Kartet viser arealet som i dag kan avgrenses som naturtypelokalitet.   

Lokaliteten er et våtmarksområde som sentralt i den østre delen består av et lite næringsrikt 

tjern omgitt av rikmyr. Vestover går lokaliteten over i rik sumpskog og delvis varmekjær 

edellauvskog. Det er tidligere registrert nærmere 20 rødlistede arter på lokaliteten, men en 

del av funnene er gamle, og noen av artene kan ha gått ut. Det er likevel sannsynlig at 

lokaliteten kan inneha et betydelig antall rødlistede arter, bl.a. er det fortsatt store 

forekomster av den rødlistede bregnen myrtelg (VU = sårbar) på lokaliteten.   

Lokaliteten omfatter arealer med naturtyper som er sterkt truet (EN, jf. Lindgaard & 

Henriksen 2011). Lokaliteten er påvirket av tidligere senkning/grøfting, gjengroing og 

eutrofiering gjennom tilførsel av næringsstoffer, samt av nedbygging. Lokaliteten er omgitt av 

veger og andre utbygde arealer. Lokaliteten er også preget av noe forsøpling. Lysakertjern er 

likevel fortsatt en svært viktig naturtypelokalitet, verdisatt som svært viktig (A) i naturbase, 

men har vært, og er fortsatt under stort press med tanke på inngrep.   

Tiltaket innebærer en utfylling i kanten av lokaliteten på nordsiden, samt at traséen for 

kollektivtrafikk og hovedsykkelveg skjærer skrått gjennom vestre del av lokaliteten som 

fortsatt innehar en del naturfaglige verdier. Inkludert anleggssone innebærer tiltaket et 

betydelig inngrep i en allerede sterkt påvirket lokalitet.  

Avrenning fra vegbane vil fanges opp av drenasjesystemet, slik at ikke vegsalt og annen 

forurensning fra vegen tilføres området. Avrenning fra hovedsykkelveg med fortau og 

gang/sykkelveg antas å utgjøre relativt små mengder med salt, og vil i hovedsak tas opp i 

vegfyllingen. Ved snøbrøyting må ikke snø deponeres i lokaliteten.  
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Figur 3. Tiltaket gir ytterligere utfylling og arealbeslag i naturtypelokaliteten, og arealet av lokaliteten er nesten halvert i 
forhold til opprinnelig avgrensning i Naturbase ( http://kart.naturbase.no/). Anleggsgrense er vist med blå stiplet strek.  

De største utfordringene er i hovedsak knyttet til to forhold:  

• Truede og/eller sårbare arter og verdifulle naturmiljøer skal bevares og beskyttes.  

• Fremmede skadelige arter skal ikke spres, men fortrinnsvis bekjempes der de finnes, og 

ytterligere spredning må unngås  

Tiltaket vil forringe et verdifullt naturmiljø, Lysakertjern med omkringliggende rikmyr og artsrik 

lauvskog med truede og/eller sårbare arter. Utfordringen ligger her i å begrense inngrepet i 

størst mulig grad.  

  

En rekke fremmede skadelige arter opptrer langs nåværende E18 og i tilknytning til 

bebyggelse, sideveger, næringsarealer osv. Spredning må generelt unngås, og artene må 

bekjempes der de forekommer så langt det er mulig.   

Hvis masser skal transporteres ut av området må spesielle hensyn tas. Det henvises til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (2010) som har utarbeidet en handlingsplan mot 

fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus, og Statens vegvesen rapport nr 387 (2016) 

Fremmede skadelige arter – Oppfølging av lovverk.  

  

  

  

  

  

  

  
  

http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
http://kart.naturbase.no/
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Figur 4 Strekningen E18 Ramstadsletta - Lysaker har betydelige forekomster av skadelige fremmede arter med svært høy 
risiko (SE, svart kvadrat) og høy risiko (HI, grå kvadrat).   

4.3.4 Målsettinger  

Ved Lysakertjer (Tjernsmyr) må nytt veganlegg med anleggsområde beslaglegge minst mulig 

areal. Rigg- og deponiområder må i den grad det er teknisk mulig legges utenom 

naturtypelokaliteten og arealer med naturpreget vegetasjon. Det må iverksettes tiltak for å 

begrense inngrepene i lokaliteten mest mulig, for eksempel ved spunting mot veganlegg som 

berører lokaliteten.   

Nær lokaliteten må kun rene masser fri for frø/plantedeler fra fremmede skadelige 

(svartelistede) arter benyttes for å unngå utilsiktet spredning til lokaliteten.  

Ferdig anlegg:  

• Ny E18 skal ikke forringe verdifulle naturmiljøer. Truede og/eller sårbare arter og 

verdifulle naturmiljøer skal bevares og beskyttes.   

Anleggsfasen:  

• Tiltaket skal ikke forringe verdifulle naturmiljø. Truede og/eller sårbare arter og 

verdifulle naturmiljøer skal bevares og beskyttes.  

• Arealforbruk til varige og midlertidige anlegg skal begrenses  

• Fremmede skadelige arter skal ikke spres, fortrinnsvis bekjempes, og ytterligere 

spredning må unngås.  

• Inngrep skal unngås i truede naturtyper, og viktige økologiske funksjoner skal 

opprettholdes  
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4.4 Nærmiljø og friluftsliv  

4.4.1 Definisjon av tema  

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper 

til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene 

kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, 

idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen.   

  

4.4.2 Regelverk  

Friluftslovens8 formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til 

ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.   

Formålet med Forskrift om miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og bidra til gode 

miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot blant annet biologiske-, kjemiske-, 

fysiske- og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Retningslinje 

for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder også bestemmelser om støy 

fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støy er nærmere omtalt i kapittel 4.5 og 4.6 om støy og 

vibrasjoner.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)9, Håndbok V12911 og Håndbok 

N50012 stiller krav til universell utforming.  

  

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven10) gir alle borgere lovfestet rett til å få miljøinformasjon, 

både fra offentlige myndigheter og offentlige og private virksomheter.   

Det er utarbeidet kommunedelplan for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen hvor 

følgende bestemmelser anses som relevante i forhold til nærmiljø:  

• Det bør sikres god tilgjengelighet til gang- og sykkelveier i omkringliggende områder  
• I det videre planarbeidet bør det legges vekt på å sikre en skånsom 

anleggsgjennomføring som ivaretar god trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle 

trafikantgrupper.  

4.4.3 Aktuelle problemstillinger  

Tiltaket vil ha positive virkninger for omgivelsene ved at E18 legges i tunnel på store deler av 

strekningen samt etablering av Bærumsdiagonalen som reduserer gjennomgangstrafikk 

gjennom deler av Bærum. Tiltaket gir redusert miljøbelastning på strekninger E18 legges i 

tunnel og noe mindre trafikk på en del lokalveger. Etablering av hovedsykkelveg med 

                                                
8 LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet.  
9 FOR-2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
11 Vegdirektoratet 2011, Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 12 LOV 

1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet.  
10 LOV 2003-05-09 nr 31: Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 

betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven).  
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planskilt kryssing av veger innebærer økt fremkommelighet, kontinuitet og tilgjengelighet 

samt øker trafikksikkerheten for syklende.   

En av utfordringene for nærmiljøtemaet er at tiltaket innebærer arealbeslag og innløsning av 

flere boliger på strekningen som vil påvirke gjenværende nærmiljø negativt. Bruksmulighet 

som nærmiljøområde vil ivaretas, men omgivelsene endres og gjenværende nærmiljø kan få 

redusert attraktivitet ved frafall av bolighus og nytt veganlegg nærmere boligen.  

Tiltaket innebærer et kryss over vestenden av Lysakertjern (Tjernsmyr) som vil redusere 

grøntområdets attraktivitet. Nytt veganlegg vil ligge nær ballbanen, men ikke krysse direkte 

over denne. På Gjønnes vil tiltaket beslaglegge grusbane på østsiden av Gjønnes idrettshall. 

Det finnes alternative utendørsbaner i nærområdet og grusbanen vurderes relokalisert i 

nærområdet.  

Det er antatt en anleggsperiode på 5 år. I anleggsperioden må det påregnes vesentlig større 

ulemper for nærmiljøet enn i driftsperioden. I forbindelse med tunneldriving, peling og 

spunting vil det kunne oppstå vibrasjoner og rystelser i grunnen samt støy. I tillegg vil øvrig 

anleggsvirksomhet som for eksempel graving, riggområder og massetransport medføre støy, 

økt trafikk på lokalvegnettet og omlagte gang-/sykkelforbindelser og bussholdeplasser. 

Spesielt utsatt er boligområder på begge sider av eksisterende E18-korridor mellom Stabekk 

og Strand ved Kveldsro terrasse samt på Ramstadsletta.  

  

Det finnes i dag flere gang- og sykkelforbindelser på tvers av E18. Det er planlagt 

provisoriske bruer og underganger som erstatning for disse i anleggsperioden. Det samme 

gjelder alternative bussholdeplasser slik at tilgjengelighet og sikkerhet for myke trafikanter 

blir ivaretatt.  

4.4.4 Målsettinger  

Den viktigste føringen prosjektet har for nærmiljø og friluftsliv er å redusere miljøbelastningen 

på omgivelsene i den fremtidige situasjonen og i anleggsperioden samt tilrettelegge for 

stedsutvikling.   

  

Ferdig anlegg:  

• Tiltaket skal ivareta tilgjengelighet på tvers av E18-korridoren tilsvarende eller bedre 

enn dagens situasjon.  

• Turveger, gang- og sykkelveger som er viktige for nærmiljøet og som er sentrale for 

friluftslivet i området søkes opprettholdt.  

• Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være skjermet mot støy, 

trafikkfare og annen helsefare.  

• Tiltaket skal ivareta tilgjengelighet på tvers av E18-korridoren tilsvarende eller bedre 

enn dagens situasjon.  

Anleggsfasen:  

• Anleggsarbeidet skal ikke medføre vesentlig reduserte muligheter for friluftsliv og 

rekreasjon.   

• Anleggsarbeider skal i minst mulig grad forstyrre fritid, søvn og hvile.  

• Tilgjengelighet i nærmiljøet skal ivaretas i anleggsperioden.  

• Lokalbefolkningen langs korridoren skal få løpende informasjon om prosjektet i plan- 

og anleggsfasen.   
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4.5 Støy  

4.5.1 Definisjon av tema  

Temaet omfatter lokal støypåvirkning innenfor prosjektets influensområde. Dette 

innebærer støy fra anlegget både i driftsfasen og i anleggsfasen, inkludert 

vegtrafikkstøy fra midlertidig omlagt E18.   

4.5.2 Regelverk  

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen er T-1442/2012. T-1442 

legges til grunn ved planlegging og bygging av ny E18.  

  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gir 

veiledende grenseverdier og generelle føringer. Alle boliger og andre bygninger med 

støyømfintlige bruksformål langs ny veg skal vurderes iht. denne retningslinjen.  

  

Retningslinje T-1442 omfatter også begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

Anbefalte grenseverdier danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i 

kontrakter, anbudsdokumenter og plan for ytre miljø. Ved overskridelse skal 

kommunelegen(e) og de berørte varsles i tråd med rutiner beskrevet i T-1442 og Bærum 

kommune sine føringer.  

4.5.3 Aktuelle problemstillinger  

Nær 10.000 bosatte i nærområdene til E18 har støynivåer høyere enn det dagens 

retningslinjer anbefaler. Med tanke på støy er det avdekket følgende risikoelementer og 

mulige uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen:  
• Midlertidig omkjøringsveg vil få betydelig trafikk i anleggsfasen, noe som kan gi 

overskridelse av grenseverdier og støyplager for berørte parter.  

• Anleggsarbeidet ved f.eks, sprengning, spunting, pigging, knusing etc. vil kunne gi 

overskridelse av grenseverdier og støyplager for berørte parter. Dette vil 

sannsynligvis medføre at kommunen stiller krav om begrensning i arbeidstidene.  

• Det er en fare for at støyprognoser ikke blir riktige fordi annet utstyr enn forutsatt 

benyttes, forutsetninger i prognosen blir ikke fulgt eller beregningene på andre måter 

har feil forutsetninger. Eksempler på avvik kan være et annet kjøremønster enn 

forutsatt, annen plassering av knuseverk o.l.   

• Dersom prosesskravene ved overskridelser eller ved varslede overskridelser ikke blir 

fulgt kan det medføre krav om stopp i arbeidene på grunn av konflikt med hensyn på 

støy  

• Midlertidige støyskjermingstiltak blir ikke bygd tilstrekkelig godt og/eller blir ikke 

vedlikeholdt  

• Om det blir mye kø på E18 kan lokalvegene få økt trafikk med tilhørende trafikkstøy  

4.5.4 Målsettinger  

Anleggsfasen:  
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• Anbefalingene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 

legges til grunn for anleggsstøy.  

• Innrette arbeidene for å begrense støyplagene så langt det lar seg gjøre  

4.6 Vibrasjoner og rystelser  

4.6.1 Definisjon av tema  

Temaet omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde både i anleggs- og 

driftsfase.  

4.6.2 Regelverk  

NS 8141 omhandler grenseverdier for vibrasjoner i bygninger for å unngå bygningsskader. 

Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av 

virkning på mennesker er omtalt i NS 8176.   

Disse standardene er lagt til grunn ved planlegging og bygging av ny E18.  

4.6.3 Aktuelle problemstillinger  

Et opplegg for måling av vibrasjoner i anleggsfasen spesielt må utarbeides og følges opp av 

entreprenør. Spesielt ved sprengninger ved tunneldriving er dette aktuelt, men også ved 

spunting, peling o.l. I driftsfasen er det ikke sannsynlig at vibrasjoner vil være et problem og 

det kreves ikke målinger av dette dersom det ikke blir bemerket av beboere.   

4.6.4 Målsettinger  

Ferdig anlegg:  

• Ny veg skal ikke føre til unødig plagsomme vibrasjoner for beboere langs vegen og 

over tunneler.  

Anleggsfasen:  

• Gjennomføre anleggsarbeidet uten at det medfører unødig sjenerende vibrasjoner.   

• Ingen bygninger skal få varige skader på grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene.  

• Ingen skal utsettes for vibrasjoner fra anleggsvirksomheten utover gjeldende 

grenseverdier uten at dette er avklart med kommunen og informert om på forhånd.  

• Vibrasjoner i bygninger i anleggsfasen holdes innenfor NS 8141 for sprenginger og 

andre enkelthendelser, og NS 8176 for anleggstrafikk og annen trafikk.  

4.7 Luftforurensning  

4.7.1 Definisjon av tema  

Temaet 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 karbondioksid (CO2). 

Regional luftforurensning defineres hovedsakelig som stoffer som gir sur nedbør, 
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hovedsakelig nitrogenoksider (NOx) mens lokal luftforurensning defineres som stoffer som 

påvirker menneskers helse og trivsel. De viktigste forurensningskomponentene fra vegtrafikk 

er svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2).   

4.7.2 Regelverk  

Lokal luftkvalitet reguleres i forurensningsforskriftens11 kapittel 7, som blant annet setter 

juridisk bindende minstekrav og målsettinger for utendørs luftkvalitet. Formålet er å sikre 

menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav 

og målsettingsverdier til utendørs luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt. Veileder 

TA1940/200312 ble utarbeidet da kapittel 7 var egen forskrift, men gir fortsatt praktisk 

informasjon til kravene i forskriften.   

I St. meld. Nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand”13 er det 

satt et nasjonalt resultatmål for lokal luftkvalitet (krav til PM10, NO2, SO2 og benzen). Disse 

ble skjerpet i 2014. De nasjonale målene for luftkvalitet er mer ambisiøse enn 

grenseverdiene i Forurensningsforskriften. Det vil si at når nasjonale mål er tilfredsstilt, er 

også forskriftens krav overholdt. Statens vegvesen forholder seg til Nasjonal mål i 

utbyggingsprosjekter.  

«Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging»14, T-1520 inneholder statlige 

anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør implementeres i kommunenes arealplanlegging. 

T1520 angir gule og røde soner for lokal luftkvalitet tilsvarende som for retningslinjen T-1442 

for støy. T-1520 og T-1442 er knyttet sammen ved en henvisning i T-1520.    

Vegvesenets håndbøker15 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved 

planlegging, bygging og drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til 

luft, vann og grunn.  

Kapittel 30 i forurensningsforskriften16 regulerer ”forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 

sand og singel”. Kapittelet omfatter både mobile og permanente knuseverk samt 

siktestasjoner som produserer pukk, grus og singel. Krav med hensyn til skjerming, støv, 

utslipp til vann og støy er regulert i kapittel 30.  

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har i tillegg lansert «Luftkvalitetskriterier» for å 

forebygge helseskader av luftforurensning. Disse benyttes ved vurdering av luftkvalitet ved 

tunnelmunninger blant annet.  

4.7.3 Aktuelle problemstillinger  

For driftsfasen er det vurdert at det er behov for luftetårn ved Høviktunnelen og 

Bærumsdiagonalen, men ikke ved Stabekklokket.  

                                                
11 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 

2004 nr. 931.  
12 Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet. TA-1940/2003. Statens forurensningstilsyn og Statens 

vegvesen.  
13 St. meld. Nr. 26 (2006 – 2007). Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.  

Miljøverndepartementet. 4. mai 2007.  
14 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), 2012.  
15 Håndbok N200: Vegbygging.   
16 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 

2004 nr. 931.  
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For anleggsfasen er det sannsynlig at det vil forekomme støvspredning som følge av 

anleggstransport som oppfattes som plagsom for omgivelsene.  

4.7.4 Målsettinger  

Ferdig anlegg:  

• Det ferdige veganlegget skal ikke medføre brudd på grenseverdiene i 

forurensningsforskriftens kapittel 7. Det skal jobbes for å nå nasjonale mål for alle 

fasene i prosjektet.  

Anleggsfasen:  

• Anleggsfasen skal ikke medføre brudd på grenseverdiene i forurensningsforskriftens 

kapittel 7 og 30, samt T-1520. Det skal jobbes for å nå nasjonale mål for alle fasene i 

prosjektet.  

• Støv fra bygge- og anleggsaktiviteter skal ikke medføre vesentlige ulemper for 

mennesker, dyr eller vegetasjon.  

• Støv fra anlegget skal begrenses for å unngå ubehag for naboer og brukere av ytre 

miljø generelt.  

4.8 Forurensning av vann og vannhåndtering  

4.8.1 Definisjon av tema  

Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker, elver, 

våtmarker, myr etc.) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan 

påvirke vannlevende organismer (flora, fauna, etc.), kjemisk tilstand og egenskaper som 

reduserer muligheter for fremtidig bruk.  

  

Temaet omhandler overvann fra veg i driftsfasen (inklusiv tunnelvaskevann), og avrenning av 

forurenset vann fra byggegroper, samt fare for forurensning i forbindelse med 

anleggsvirksomhet i anleggsfasen. Tema omhandler også fare for tankbilvelt og lignende i 

driftsfasen.   

4.8.2 Regelverk  

Akutt forurensning/beredskap  

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler 

akutt forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal 

sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense 

virkningen av forurensingen. Dette følges opp videre i forurensningsforskriften; kapittel 15 

setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 17 omhandler utslipp av farlige stoffer 

til vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og 

singel.   

Entreprenøren skal ha en beredskapsplan for uhellsutslipp, og denne skal også inneholde 

/vise til en varslingsplan. Varslingsansvaret skal ligge på entreprenør. Opprydning og 

håndtering skal også være entreprenørens ansvar.   

Vannressurser  
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Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning 

av vassdrag og grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til 

skade eller ulempe for allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene 

(NVE).  

EUs vannrammedirektiv er i Norge implementert gjennom forskrift om rammer for 

vannforvaltningen. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)17 har som 

hovedmål å sikre god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.  

Drikkevannsforskriften18 har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende 

mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder 

helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.  

Vegvesenets håndbøker  

Vegvesenets håndbøker22 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved 

planlegging, bygging og drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til 

luft, vann og grunn.  

4.8.3 Aktuelle problemstillinger  

Planområdet er i dag sterkt preget av samferdsel, industri og boligbebyggelse. Det er veldig 

få åpne vassdrag igjen, da det meste av avrenningen i dag går i rør. I dag er det tilnærmet 

ingen tiltak for rensing av overvann, og det er avrenning fra mange tette flater som ikke har 

fordrøyningstiltak. Vannforvaltningsforskriften gir føringer for kvaliteten på vannet som føres 

tilbake til fjord og vassdrag. Dette gir ulike behov for tiltak avhengig av forurensingsinnholdet 

i avrenningen fra veganlegget og resipientkapasiteten i vassdraget som vegen drenerer til. 

Det kan bli en kost-/nytte-vurdering om vannet skal føres til en mer robust resipient 

(dypvannsutslipp i fjorden, kommunalt spillvannsnett etc.) eller om det skal legges opp til 

høyere rensegrad.   

De største utfordringene til vannhåndteringen i prosjektet er knyttet til å rense vannet fra 

E18s dagsoner. Det er store nedslagsfelt som gir stor vannføring, samtidig som 

forurensingsproduksjonen langs vegen er meget høy. Vegen ligger i tillegg lavt i terrenget, og 

vannet må pumpes ut av vegtrauet på flere steder.   

Det er også en utfordring med spordannelser i kjørebanen i tunneler som ligger med 

gjennomgående fall i forbindelse med tunnelvask. Forurenset tunnelvaskevann vil da kunne 

føres ut i dagsonen og gjøre skade på økologien nedstrøms.  

Håndtering av flom og ekstremnedbør, der E18 traseen ligger som en barriere mot fjorden, 

blir en viktig suksessfaktor i prosjektet. Tilstrekkelig fordrøyning og sikre flomveier er 

utfordrende å få til i et område med meget stort arealpress. Bergkvaliteten i området 

vanskeliggjør boring for ledninger. Manglende flomveger vil kunne føre til store 

erosjonsskader, massetransport og forurensingsspredning.  

Tjernsmyr (Lysakertjern) er en kalkmyr som er vurdert å ha svært viktig verdi. Myra har bra 

potensial som naturområde. Det er viktig å ikke gjøre fysiske inngrep i myra, men også å 

unngå tiltak som endrer vannbalansen.   

                                                
17 Forskrift om rammer for vannforvaltningen, Klima- og miljødepartementet  
18 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 22 

Håndbok N200: Vegbygging   
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4.8.4 Målsettinger  

Ferdig anlegg:  

• Det nye veganlegget drives uten skadelig avrenning av forurensede stoffer til jord og 

vann.  

• Det skal etterstrebes å rense og fordrøye alt overvann fra dagsonen. Det som ikke er 

praktisk mulig å rense, skal samles opp og slippes til kommunalt nett eller robuste 

resipienter. Det etableres blå-grønn struktur og rense- og fordrøyningsanlegg på 

strekningen.  

• Vegprosjektet skal minimalisere omfang av bekkelukninger og vurdere mulighetene 

for åpen overvannshåndtering fra eventuelle oppstrøms bekker.  

• Det tilstrebes å redusere tilrenning av salt og sterkt forurenset vegavrenning til 

Lysakertjern (Tjernsmyr)  

Anleggsfasen:  

• Anleggsarbeidet skal gjennomføres uten spredning av forurensede stoffer i 

konsentrasjoner som gir varige virkninger til vann og grunn. (Dette defineres i 

miljørisikovurderinger av utslippene.)  

• Minimere påslipp på ledningsnettet ved hjelp av lokal vannhåndtering og mest mulig 

lukket kretsløp  

4.9 Forurensning til jord/grunn/massehåndtering /avfallshåndtering  

4.9.1 Definisjon av tema  

Temaet omfatter beskyttelse av grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, 

utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke jordlevende organismer (flora, 

fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk.  

Temaet omfatter også vilkår for massedeponering.  

4.9.2 Regelverk  

Forurensningsloven og tilhørende forskrifter  

Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble vedtatt av 

Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2004. Bestemmelsene i forskriften inngår som 

kapittel 2 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)19. Dette 

kapittelet ble revidert 1. juli 2009. Tilhørende veileder TA 2548/200920 gir praktisk 

informasjon til forskriften.   

Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området, 

jf. § 2-4. Hvis grunnen er forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal 

godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres (forurensingsforskriften).  

                                                
19 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Miljøverndepartementet. 1. juni 

2004 nr. 931.  
20 Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider. TA-2548/2009. Statens forurensningstilsyn.  
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Forurensningsloven § 721 setter et generelt forbud mot forurensning. Vanlig forurensning i 

forbindelse med anleggsvirksomhet er tillatt (§ 8). Hva som er” vanlig” må imidlertid vurderes 

i hvert enkelt tilfelle, og om det er behov for en utslippstillatelse (§ 11) i forbindelse med 

anleggsvirksomheten. Forurensning kan også være tillatt dersom det er innenfor 

grenseverdier gitt i forskrifter etter forurensningsloven (§ 9). Vegtrafikkloven22 regulerer 

vanlig forurensning fra transporten og transportmidlene.  

Akutt forurensning/beredskap  

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler 

akutt forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal 

sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense 

virkningen av forurensingen. Dette følges opp videre i forurensningsforskriften; kapittel 15 

setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 17 omhandler utslipp av farlige stoffer 

til vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og 

singel.   

Entreprenøren skal ha en beredskapsplan for uhellsutslipp, og denne skal også inneholde 

/vise til en varslingsplan. Varslingsansvaret skal ligge på entreprenør. Opprydning og 

håndtering skal også være ansvaret til entreprenør.   

Avfallsforskriften27 sikrer at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper 

forurensninger eller skader mennesker eller dyr, eller fare for dette, og bidrar til et 

hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.   

Forurensingslovens § 32 regulerer håndtering av næringsavfall. Avfallet skal i 

utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på 

annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på 

nærmere fastsatte vilkår.  

Den europeiske avfallskatalog (EAK), identifiserer hvilke avfallsfraksjoner som betraktes som 

farlig avfall.   

Byggteknisk forskrift23 (TEK 10) § 9-6 til Plan og bygningsloven, har krav til 60 vektprosent 

kildesortering. I følge håndbok R76524, har Statens vegvesen en intern målsetting om at 

minst 80 vektprosent av byggeavfall skal gå til gjenvinning. Statens vegvesen har også egen 

prosedyre for gjenbruk av riveavfall av betong25, samt sjekkliste26 for vurdering av 

betongavfallets kvalitet, mens Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP2)32 

inneholder mål som Statens vegvesen skal innfri. I tillegg har Miljødirektoratet utgitt et 

faktaark27 om gjenbruk av betong.  

                                                
21 Lov om vern mot forurensninger (Forurensningsloven). Miljøverndepartementet. Lov av 13. mars 

1981 nr. 6.  
22 Vegtrafikkloven. Samferdselsdepartementet. Lov av 18. juni 1965 nr. 4 27 

FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.  
23 FOR 2010-03-26-489 Forskrift om tekniske krav til byggverk  
24 Vegdirektoratet 2014, Håndbok R765 Avfallshåndtering  
25 Vegdirektoratet 2014, Prosedyre for vurdering av rivemasser av betong med tanke på gjenbruk (vedlegg 6 til 

håndbok R765)  
26 Vegdirektoratet 2014, Sjekkliste for vurdering av betongavfallets renhet (vedlegg 7 til håndbok R765) 32 

Byggnæringens Landsforening 2007, Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2007-2012.  
27 Miljødirektoratet 2013, Disponering av betongavfall (M-14 2013)  
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Avfallshåndtering omtales også i internkontrollforskriften28, forskrift om miljørettet 

helsevern29(§ 9), forskrift om skadedyrbekjempelse30 og i forurensingslovens bestemmelser 

om forsøpling og deponering av avfall31. Videre står det i Lov om offentlige anskaffelser38 i § 

6 at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta 

hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.   

4.9.3 Aktuelle problemstillinger  

Det er ikke gjennomført detaljerte grunnundersøkelser med prøvetakinger med tanke på 

forurenset grunn i forbindelse med reguleringsplanen, men det er utført en kartlegging med 

tanke på sannsynlige forurensede områder, se kap. 5.1.  

4.9.4 Målsettinger  

Ferdig anlegg:  

• Det nye veganlegget drives uten skadelig avrenning av forurensede stoffer til jord.  

(Dette defineres i miljørisikovurderinger av utslippene.)  

Anleggsfasen:  

• Anleggsarbeidet skal gjennomføres uten spredning av forurensede stoffer i 

konsentrasjoner som gir varige virkninger til grunn. (Dette defineres i 

miljørisikovurderinger av utslippene.)  

• Forurensede masser skal håndteres i henhold til myndighetskrav og så langt som 

mulig behandles eller omdisponeres på anleggsområdet.   

• Mellomlagring må ikke medføre varig forurensning til grunnen.  

• Forurensede overskuddsmasser deponeres på godkjent deponi.  

• Konstruksjoner som rives må miljøkartlegges og rivingsmassene håndteres i henhold 

til myndighetskrav.  

• Rene overskuddsmasser gjenbrukes/brukes til nyttige formål.  

4.10 Materialvalg, energibruk og miljøbudsjett for infrastruktur  

4.10.1 Definisjon av tema  

Dette temaet omfatter ikke direkte utslipp og forurensning.  

Materialvalg:   

Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder 

for eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler, vegetasjon langs veg. 

Det gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, 

kvikksølv, PCB, asbest osv.  

Energibruk:   

                                                
28 FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.  
29 FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.  
30 FOR 2000-12-21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.  
31 LOV-1981-03-13-6. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).  38 

LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser.  
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Temaet omfatter bruk av energi fra fossile og fornybare kilder.  

Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom produkter som 

brukes til utbygging, vedlikehold og drift.  

Negative effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette kap.) og i tema 

luftforurensning (klimagassutslipp).  

Miljøbudsjett:   

Miljøbudsjett er et beslutnings- og oppfølgingsverktøy for alle prosjektfaser;( planlegging, 

prosjektering, kontrahering og bygging). Hensikten med et miljøbudsjett er å kartlegge 

material- og energiforbruket for det planlagte prosjektet, for deretter å beregne potensielle 

miljøpåvirkninger, blant annet utslipp av klimagasser. Resultatene fra miljøbudsjettet brukes 

til å identifisere de elementer/materialer som bidrar relativt mest til totale utslipp. På denne 

måten er det mulig å finne frem til de miljøtiltak med størst reduksjonspotensial. Dette kan 

være gjennom mer miljøvennlige alternativer i design, produksjon eller materialtype (gir 

grunnlag for valg av produkt og løsninger) og direkte krav til entreprenør og 

innkjøpsprosessen.   

Grunnlaget for miljøbudsjett er prosjektets grunnkalkyle (kostnadsoverslag), som beskriver 

forbruk av materialer og energi for å bygge prosjektet. Dette dokumenteres, rapporteres og 

registreres i miljøbudsjettet med utgangspunkt i Vegdirektoratets prosjekt «ETSI». (Eksempel 

Fra Follobanen).  

4.10.2 Regelverk  

Klima- og miljøkrav i planlegging:  

Plan og bygningsloven (§ 3-1) gir krav om at det i planer skal tas klimahensyn gjennom 

løsninger for energiforsyning og transport. Ved bygging av nye anlegg skal det velges 

energieffektive løsninger.  

Lov om offentlige anskaffelser (§ 6) gir krav om at Statens vegvesen under planlegging av 

den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser 

av anskaffelsen.   

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- 

og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging, iht. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 

kommunene.  

Miljøinformasjon:  

Miljøinformasjonsloven (§ 8 og § 9) sier at forvaltningsorganer på et overordnet nivå skal ha 

miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og 

gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig. Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 

eller 4, plikter å ha kunnskap om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og 

produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet.  

Helse- og miljøfarlige stoffer:  

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkter medfører helseskade, eller 

miljøforstyrrelse og har regler om substitusjonsplikt for produkter med innhold av kjemisk 

stoff som kan medføre virkning som helseskade eller miljøforstyrrelse. Produkter med 

skadelige stoffer skal ikke brukes hvis brukeren kan finne bedre alternativer for helse og miljø 

uten urimelig kostnad eller ulempe.  
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Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 

(produktforskriften) forbyr enkelte farlige stoffer og produkter, og et forbud kan gjelde 

generelt for visse produktgrupper eller bruksområder.  

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier angir i stofflisten ca. 3500 

stoffer klassifisert og merket som helse- eller miljøskadelige.   

30 av de mest helse- og miljøfarlige stoffene er plassert på den norske prioritetslisten. Det er 

et politisk mål at stoffene på prioritetslisten skal begrenses kraftig i bruk eller forbys helt 

innen 2020.  

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH har en kandidatliste med 80-90 stoffer med 

alvorlige langtidseffekter på helse og miljø. Kandidatlisten oppdateres jevnlig. Stoffene på 
kandidatlisten er kandidater for å komme på den europeiske godkjenningslisten for strengt 

regulerte stoffer i Europa.   

Den norske prioritetslisten fra Miljødirektoratet og den europeiske kandidatlisten REACH 

overlapper delvis og prosjektet må forholde seg til begge.  

4.10.3 Aktuelle problemstillinger  

I reguleringsplanen er arbeidet med deponier skilt ut som et eget planarbeid. Som en del av 

dette arbeidet med deponier skal det etableres et miljøbudsjett (med utgangspunkt i ETSI) 

med nødvendig oppfølgende prosedyrer for å få klimagassutslippene fra oppføring og drift av 

veganlegget ned sammenliknet med vanlig praksis i tilvarende anlegg.  

Det kan være en risiko for at prosjektet benytter produkter med innehold av helse- og 
miljøskadelige stoffer uten at det er gjennomført en substitusjonsvurdering.  

4.10.4 Målsettinger  

Ferdig anlegg:  

• Prosjektet skal bygges med produkter, materialer og planlagt energibruk med minst 

mulig miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.  

• Det skal utarbeides et miljøbudsjett hvor minimum 90 % av bidragsytere til 

klimagassutslipp i levetiden av prosjektet er identifisert og angitt i årlige 

klimagassutslipp (CO2-ekv/år).  

• Ved vedlikehold av anlegget skal det søkes å benytte materialer med lang levetid.   

• Det skal løpende vurderes om ny teknologi og endrede rutiner kan medføre reduksjon 

i energibruk til belysning og andre installasjoner.  

Anleggsfasen:  

• Produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brukes hvis det finnes bedre 

alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller ulempe 

(substitusjonsvurdering).  

• Miljøpåvirkning for de største bidragsyterne til klimagassutslipp skal dokumenteres 

med miljøvaredeklarasjoner (EPD).  

• Redusere prosjektets energiforbruk til oppvarming som er basert på fossilt brensel.  

• Velge miljøvennlige materialer i størst mulig grad, basert på miljøbudsjett.  

• Utbygging i Vestkorridoren skal gjennomføres med minst mulig avfallsproduksjon. 

Overskuddsmasser som har tilfredsstillende kvalitet skal utnyttes  
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• Masser som ikke kan utnyttes skal deponeres på en måte som ikke skader miljøet  

• Maksimere lokal gjenbruk av eksisterende anlegg, infrastruktur, bygningsdeler, 

materialer og masser (blant annet asfalt fra eksisterende anlegg)  

5 Tiltak  

5.1 Mangler ved inngående prosjekteringsgrunnlag  

Generelt må tekniske løsninger bearbeides og optimaliseres for best mulig 

landskapstilpasning, tilpasning til kulturminner/-miljø og reduksjon av inngrep i 

naturtypelokaliteter.  

Behov for vurderinger/utredninger i byggeplanfasen:  

• Grunnundersøkelser, spesielt med tanke på forurenset grunn som en del av 

byggeplanarbeidet.  

• Spesifikk miljørisikovurdering knyttet til anlegget  

• Kartlegging av fremmede arter og områder som skal bevares  

• Miljøsaneringsplan knyttet til riving av bygninger og konstruksjoner  

5.2 Planlagte og midlertidige løsninger og tiltak  

Gjennom planlegging er det innarbeidet en rekke permanente løsninger og tiltak som for 

eksempel støyskjermer, støyvoller, rensing av overvann og de estetiske løsningene for alle 

elementer i anlegget. Dette går frem av reguleringsplanen med tegningshefte, i 

planbeskrivelsen og i reguleringsbestemmelsene.  

  

Etter at reguleringsplanen er vedtatt vil videre arbeid med detaljprosjektering av løsninger 

fortsette. I tiltaksplanen i vedlegg 1 er det redegjort punktvis for hvert fagtema hvilke hensyn 

som må tas og hvilke tiltak som må gjennomføres for å ivareta ytre miljø i 

prosjekteringsfasen, anleggsfasen og driftsfasen for anlegget.   

  

I tillegg til å utgjøre prosjektets plan for driftsfasen (permanente løsninger) blir tiltaksplanen 

også prosjektets YM-plan for prosjekteringsfasen (planlagte tiltak) og anleggsfasen 

(midlertidige tiltak).   

  

5.3 Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet  

5.3.1 Restriksjoner som følge av reguleringsbestemmelser  

Sette inn relevante reguleringsbestemmelser. Ferdigstilles når reguleringsplan er vedtatt.  

  

5.4 Overlevering  

Ved overlevering av anlegget til drift skal YM-planen revideres med oversikt over aktiviteter 

og forhold som vil kreve oppfølging i driftsfasen, oppsummert i matrisen under.  

Krav  Sted  Tiltak  
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6 Tids- og framdriftsplan  

Det vises til notat B-104 Anleggsgjennomføring som inkluderer en foreløpig fremdriftsplan.  

7 Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet  

7.1 Hendelsesberedskap  

Entreprenørene skal utarbeide en plan for håndtering av uønskede hendelser som blant 

annet skal inneholde en beredskapsplan. Uønskede hendelser inkluderer hendelser knyttet 

til ytre miljø. Beredskapen er derfor vist i SHA-planene.  

  

7.2 Varslingsplan  

Entreprenørene skal utarbeide en plan for håndtering av uønskede hendelser som blant 

annet skal inneholde en varslingsplan. Uønskede hendelser inkluderer hendelser knyttet til 

ytre miljø. Beredskapen er derfor vist i SHA-planene.  
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8 Avviksbehandling  

Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt 

uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig 

til byggeleder og behandles på byggemøter. 

Entreprenøren skal sørge for at informasjon og 

erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer 

fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten. 

Flytskjemaet til høyre viser prosessen for 

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 hendelsen 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)  

  

  

  

  

  

  

  

   

Behandling og lukking av YM-avvik eller uønskede hendelser skal skje på byggemøte i 

henhold til flytskjema beskrevet i YM-plan, kap. 8. Prosedyren for avviksbehandling skal 

suppleres med prosjekt/kontrakts spesifikke forhold. Det er viktig at avviksbehandlingen 

omfatter mer enn selve avviket som skal korrigeres, det vil si også alle sider av det 

bakenforliggende systemet for å ivareta ytre miljø og tilhørende planverk, kanskje helt opp i 

etatens eller entreprenørens overordnede mål og styringssystemer.  
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Prosedyren som beskrives i dette kapittelet, skal gjelde uønskede hendelser knyttet til ytre 

miljø, og ikke avvik knyttet til SHA eller teknisk kvalitet. Imidlertid vil uønskede hendelser ofte 

inneholde forhold knyttet til både HMS, ytre miljø og teknisk kvalitet. Det er da nødvendig å 

finne en behandlingsform som tilfredsstiller kravene i kvalitetsplanen totalt. Vær 

oppmerksom på at entreprenøren ofte har et samlet system for å ivareta både kvalitet, SHA 

og ytre miljø.  

9 Dokumentasjon  

Plan for dokumentasjon knyttet til ytre miljøforhold inngår i den samlede kvalitetsplanen for 

prosjekt E18 Lysaker – Ramstadsletta.  

10 Begreper/definisjoner  
Begrep  Definisjon  Referanse  

Miljø  Omgivelsene for en organisasjons 

virksomhet, inklusive luft, vann, jord, 

naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker 

og deres innbyrdes forbindelse  

NS-EN ISO 14001:2004  

Miljøaspekt  Den av en organisasjons aktiviteter eller 

produkter eller tjenester som kan innvirke 

på miljøet  

NS-EN ISO 14001:2004  

Miljøegenskap  Målbart resultat av et prosjekts 

miljøpåvirkning  

prNS 3644:2008  

Miljømål  Overordnet mål i samsvar med 
miljøpolitikken som en organisasjon har 
pålagt seg selv å oppnå  
MERKNAD:  
Miljømålet kan gjelde egen virksomhet eller et prosjekt.  

NS-EN ISO 14001:2004  

Miljøoppfølgingsplan  Plan som fastsetter hvordan prosjekter skal 
følge opp miljøprogrammets miljømål i 
prosjektets ulike faser  
MERKNAD:  
Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som 

organiseringen av miljøoppfølgingen hos prosjekteier og 

hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til 

sammen skal gi måloppnåelse.  

prNS 3644:2008  

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

miljømål og miljødelmål.  

NS-EN ISO 14001:2004  

Miljøprogram  Program som er utformet på et strategisk, 

overordnet nivå og som fastsetter miljømål 

for et bygg-, anleggs- eller 

eiendomsprosjekt  

prNS 3644:2008  

Miljøpåvirkning  Enhver endring i miljøet, enten den er 

ugunstig eller fordelaktig, som helt eller 

NS-EN ISO 14001:2004  
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delvis skyldes en organisasjons 

miljøaspekter  

Miljøtema  Tema som underinndeler begrepet miljø  prNS 3644:2008  

Prosjekt  Alt som er et resultat av bygge- og 
anleggsvirksomhet  
MERKNAD:  
Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til hele 

byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende deler 

samt geotekniske arbeider mm.  

prNS 3644:2008  

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

(kvantitativt)  

NS 5815  

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

NS 5815  

Risikoevaluering  Prosess for å sammenligne estimert risiko 
med gitte akseptkriterier for å bestemme 
risikoens betydning  
MERKNAD:  
Risikoevaluering kan brukes som en hjelp til å foreta en 

beslutning om å akseptere eller hvordan man håndterer en 

risiko.  

NS 5815  

Risikoreduser ende 

tiltak  

Tiltak med sikte på å redusere 

konsekvensen av og/eller sannsynligheten 

for en uønsket hendelse  

NS 5815  

Risikovurdering  Samlet prosess som består av risikoanalyse 

og risikoevaluering  

NS 5815  

RM-plan  Rigg- og marksikringsplan. Tegninger som 

viser områder som skal settes av til 

rigg/anleggsområder og områder som skal 

sikres spesielt mot inngrep i anleggsfasen  

  

Tiltak  Utførelsesmetode, utforming eller design 

med formål å innfri miljømål nedfelt i et 

prosjekts miljøprogram  

prNS 3644:2008  

Uønsket hendelse  Hendelse som fører til eller kunne ha ført til 
personskade, arbeidsbetinget sykdom, 
skade på/tap av eiendom eller skade på 
miljøet  
MERKNAD:  
Omfatter også skade på og ulempe for tredjepart. Inkluderer 

ulykke, farlig forhold, farlig handling og tilløpshendelser 

(nestenulykker).  

NS 5815  
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Ytre miljøplan (YM-

plan)  

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

gjennomføringen av prosjektet.  

SVV håndbok R760  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Tiltaksliste  

Vedlegg 2: Sjekkliste utførte tiltak  
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E18 LYSAKER - RAMSTADSLETTA - TILTAK FOR Å SIKRE YTRE MILJØ I BYGGEPLAN OG ANLEGGSFASEN 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   

Byggeplan Anlegg 

 

Generelt 
  

 
 

Videre planlegging 

 Tekniske løsninger må bearbeides. Optimalisere for best mulig 

landskapstilpasning, tilpasning til kulturminner/-miljø og redusere 

inngrep i naturtypelokaliteter. 

Teknisk plan/O-tegninger/RMplan 

   

 Utarbeide rigg- og marksiksringsplan  
O- eller X-tegninger 

  

Anleggsperioden      

Ivaretakelse av ytre miljø. 
Statens vegvesen vil utnevne en egen YM-koordinator (fra miljømål) YM-plan YM-plan   

 
Entreprenøren skal ha en egen person med ansvar for ytre miljø. 

  
Kontrakt  

 Entreprenøren pålegges å utarbeide plan- og tiltaksbeskrivelser for 

håndtering av ytre miljø. 

  
Kontrakt 

 

Driftsfase      

     YM-plan 

Landskapsbilde/bybilde 
     

Videre planlegging      

Sikre at spesielt verdifulle landskapselementer 

bevares. 

Prinsipper for utforming av veganlegget bør fastsettes i en 

formingsveileder som utarbeides i forkant av byggeplanarbeidet. 
Formingsveileder 

   

Vektlegge reiseopplevelse 

Ny bebyggelse og samferdselsanlegg skal ha høy kvalitet i den 

estetiske og arkitektoniske utformingen og tilpasses terreng og 

bebygde omgivelser. 

Formingsveileder Byggeplan 

  

 
Det skal legges vekt på å bevare åsprofiler, landskapssilhuetter, 

verdifull vegetasjon og visuell kontakt mot fjorden. 
O-tegning O-tegning 

  

 Lokalvegen gjennom Høvik senterområde skal gis et bymessig 

preg. 
O-tegning O-tegning 

  

 Bruløsning der Vestre lenke krysser Holtekilen bør utformes slik at 

det sikres en gjennomgående grønn og visuell åpen korridor under 

vegen. 

O-tegning O-tegning 

  

 Lokalvegen bør gis en gateutforming ved knutepunktsområder. O-tegning O-tegning   

 Lokalvegen skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og 

prioritering av myke trafikanter. 
O-tegning O-tegning 

  

 Vegetasjon og områder som må sikres spesielt vises på Otegninger 

(marksikringsplaner). 
O-tegning og marksikringsplan O- eller X-tegninger Kontrakt 

 

 Plan for midlertidig istandsetting av områdene skal utarbeides der 

det foreligger utviklingsplaner. 
O-tegning O-tegning 

  



 

 Det skal utarbeides en istandsettingsplan for alle områdene som blir 

berørt av anleggsarbeidene. 
O-tegning O-tegning 

  

Forebygge erosjon og sikre vegetasjonsetablering 
Min. 1:2 helling på skråninger O-tegning Byggeplan 

  

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   
Byggeplan Anlegg 

 

Anleggsfasen      

Sikre at riggområdene i anleggsfasen fremstår 

som ryddige og minst mulig sjenerende. 

Standardkrav i kontraktene om å holde orden i anleggsområdet, 

inkl. regelmessig rydding, renhold og ordentlig hensetting av 

maskiner og utstyr. Krav om inngjerding av riggområdene. 

  

Kontrakt 

 

 

Krav om å unngå sjenerende lysforurensning fra riggområdene. 

  
Kontrakt 

 

Sikre bevaring av eksisterende vegetasjon 
All vegetasjon som skal bevares merkes og beskyttes i hele 

byggeperioden. Verdifulle trær (inkl rotsone) gjerdes inn særskilt. 

  

Kontrakt 

 

 Etablering av robuste gjerder i anleggsgrensen mot områder som 

skal sikres. 

  
Kontrakt 

 

 Vurdere sanksjoner for skader på verdifull vegetasjon/trær   Kontrakt  

Driftsfase      

      

Kulturmiljø 
     

Videre planlegging      

Sikre at viktige kulturminner bevares Få oversikt over viktige kulturminner i og ved byggeområdet O-tegninger    

 Vurdere å gjenoppføre verneverdige hus som må fjernes. Dette 

gjelder særlig for kulturmiljøet Holtet og Drammensveien 410. 

Eksakt ny plassering på kulturminner som skal gjenoppføres må 

vurderes.. 

 

Byggeplan 

  

 Hus med kulturhistorisk verdi som må rives/flyttes, dokumenteres 

før riving. 

 
Byggeplan 

  

 Ny bebyggelse skal hensynta siktlinjer i landskapet slik at 

gjenværende kulturminner og -miljøer i størst mulig grad kan 

oppleves av de reisende. 

 

Byggeplan 

  

 Vurdere om området vest for Høvik kirke, der tjenesteboligen ligger 

i dag, kan avsettes til grønt, for å dempe visuell forstyrrelse av 

kirken. 

 

Byggeplan 

  

 Ny bebyggelse og samferdselsanlegg skal i størst mulig grad 

tilpasses gjenværende kulturminner og kulturmiljøer i skala og 

utforming. Det skal fokuseres på god terrengtilpasning, samt kvalitet 

i materialer og utforming i nærheten av kulturminner. Utforming av 

tunnelinnslag og konstruksjoner skal særlig hensynta kulturminner i 

nærområdet. 

 

Byggeplan 

  



 

 Dersom det foreslås  støytiltak på verneverdig bebyggelse, må det 

vurderes hvordan dette skal skje uten at kulturminneverdier 

forringes. 

 

Byggeplan 

  

Anleggsfase      

Sikre at anleggsvirksomheten ikke medfører 

forringelse av verdifulle kulturminner og -miljøer 

og sammenhengen mellom disse. 

Krav til rystelser i forbindelse med driving av tunnel under/nær 

automatisk fredede kulturminner. Iveretas av de definerte 

rystelsesberegningene for bygninger og kontruksjoner. 

 

YM-plan Kontrakt 

 

 Sikre viktige kulturminner  RM-plan Kontrakt  

 Ved riving av hus med kulturhistorisk verdi gjenbrukes eller bevares 

bygningsdeler med verdi. 

 
YM-plan Kontrakt 

 

 Krav til meldeplikt i byggefasen, jf. kml § 8. andre ledd, dersom 

ukjente kulturminner dukker opp under anleggsarbeidet. 

  
Kontrakt 

 

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   
Byggeplan Anlegg 

 

 Kulturminner og –miljøer som får økt nærføring i anleggsfasen må 

beskyttes med anleggsgjerder for å redusere omfanget. 

  
Kontrakt 

 

Driftsfase      

 
Sikre viktige kulturminner 

   YM-plan/ 

driftskontrakt 

Naturmiljø 
     

Videre planlegging      

Hindre spredning av uønskede arter Legge til rette for god kontroll på masser inn og ut av anlegget.  Byggeplan   

 Riktig plantevalg i prosjekteringsfasen  Byggeplan   

Anleggsfase      

Sikre at anleggsvirksomheten ikke bidrar til 

spredning av uønskede arter. 

Masser der det forekommer uønskede arter skal deponeres i varig 

deponi. Områdene påvises av byggherren. 

 
YM-plan Kontrakt 

 

 For masser som skal kjøres bort for deponering skal: 

- massene dekkes godt under transport.                                          

jord fjernes fra biler og maskiner før de tas i bruk andre steder. - 

massene leveres til godkjent deponi / mottak med egne rutiner for 

håndtering av denne typen masser. 

 

YM-plan Kontrakt 

 

 Gjennomføre og følge opp systematiske førundersøkelser som 

integrert del av prosjektet der det er umulig å unngå store negative 

konsekvenser for naturmangfold. 

 
YM-

plan/byggeplan 

  

Driftsfase      

Hindre spredning av uønskede arter Riktige vedlikeholdsrutiner for å forebygge spredning    Driftskontrakt 

 Systematiske etterundersøkelser    YM-plan 



 

Unngå at driften av vegen medfører skade på 

vannlevende organismer i bekker og elver nær 

vegen. 

Sørge for at driftskontraktene for vegnettet utformes slik at de 

hindrer unødvendig forbruk av salt, for å unngå at tålegrensen for 

ulike naturtyper og arter overskrides, og overvåke vannkvalitet i 

sårbare områder 

   

Driftskontrakt 

Nærmiljø og friluftsliv 
     

Videre planlegging      

      

Anleggsfasen      

Gående og syklende skal ha god 

fremkommelighet på et eget gang- og 

sykkelvegnett i hele anleggsperioden. Hverken 

fremkommelighet eller trafikksikkerhet for disse 

trafikantene skal reduseres vesentlig i 

anleggsperioden, sammenlignet med 

førsituasjonen. 

Entreprenørens plan- og tiltaksbeskrivelse skal som minimum 

inneholde tiltak for å sikre fremkommlighet og ivareta 

trafikksikkerheten på hovedrutene for gang- og sykkeleveger 

(herunder turveger) innenfor anleggsområdet 

 

YM-plan/faseplan Kontrakt 

 

Sørge for at anleggsaktivitetene ikke medfører 

vesentlige begrensninger i mulighetene til 

friluftsliv og rekreasjon utenfor anleggsområdet. 

Entreprenørens plan- og tiltaksbeskrivelse bør inneholde tiltak for å 

sikre adkomst til friluftsliv og rekreasjonsområder (herunder 

turveger) utenfor anleggsområdet 

 
Byggeplan/ 

faseplaner 

  

      

      

      

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   
Byggeplan Anlegg 

 

Driftsfase      

Sikre framkommelighet og sikt for gående og 

syklende om vinteren 

Sette av gode arealer for snøopplag og sørge for god drift, 

spesielt i kryssingspunkter og ved holdeplasser. 
Reguleringsplan Byggeplan 

 
Driftskontrakt 

Lokalveg som omkjøringeveg - belastning for 

nærmiljøet 

Ved behov for omkjøring bør det primært vurderes toveis trafikk i 

ett tunnelløp for å spare omgivelsene. 

   
Driftskontrakt 

Støy 
     

Videre planlegging      

Påse at reguleringsbestemmelsene vedrørende 

støy overholdes 

Prosjektering av lokale støytiltak  
Byggeplan 

  

 Utarbeide tiltaksplan for håndtering av støy i anleggsfasen  Byggeplan   

Avtale arbeidstidsbegrensninger med Bærum 

kommune. 

Avtale spesielle begrensninger i arbeidstid for støyende arbeider 

med Bærum kommune. 

 
Byggeplan 

  

Anleggsperioden      



 

Hindre at anleggsarbeidene medfører unødig 

sjenerende støy eller strukturlyd for naboer. Egne entrepriser for lokale støytiltak gjennomføres før oppstart av 

andre anleggsarbeider. Midlertidige støytiltak som er en del av 

entreprisen (støyskjermer etc.) gjennomføres så tidlig som mulig. 

  

Kontrakt 

 

 Følge opp tiltaksplanen for håndtering av støy i anleggsfasen     

Kreve at støy fra anleggsvirksomheten holdes 

innenfor gjeldende grenseverdier i 

reguleringsbestemmelsene 

I kontraktene angis generelle begrensninger for støyende 

arbeider. 

  

Kontrakt 

 

I tillegg innføres spesielle begrensninger i arbeidstid for støyende 

arbeider. 

  
Kontrakt 

 

Ved behov for å fravike bestemmelsene over, f.eks. ved særlig 

støyende arbeid kreves det at entreprenør må søke Bærum 

kommune om tillatelse. Søknaden sendes byggherre til 

orientering før oversendelse til kommunen. I tillegg må naboer 

varsles i god tid. 

  

Kontrakt 

 

Beboere som blir spesielt utsatt vil i spesielle tilfeller, tilbys 

alternativ overnatting. God kommunikasjon med beboere er viktig. 

  

Kommunikasjonsplan 

 

Driftsfase      

Manglende vedlikehold av støyskjermingstiltak Vedlikehold av støyskjermingstiltak må følges opp i driftskontrakt 
YM-plan YM-plan 

 
Driftskontrakt 

Vibrasjoner og rystelser 

Videre planlegging 

 Tilstandsregistrere alle utsatte bygg før anleggsstart  Byggeplan   

 Vurdere flytting av verneverdige bygg hvis de står i fare for å bli 

utsatt for ødeleggende rystelser 

 
Byggeplan 

  

Anleggsperioden 

Hindre at anleggsarbeidene medfører skade 

som følge av vibrasjoner og støt. 

Rystelsesgrenser for berørt bebyggelse og anlegg gis på tegning.   
Kontrakt 

 

 Krav om at sprengningsarbeider og øvrige grunnarbeider 

gjennomføres uten overskridelse av de gitte grenseverdier. 

  
Kontrakt 

 

 Overvåke vibrasjonsbelastningen. Kontinuerlig måling av 

vibrasjoner og støt med løpende informasjon til entreprenøren. 

  Overvåkingsprogram  

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   
Byggeplan Anlegg 

 

Sørge for at vibrasjoner fra anleggsvirksomheten 

holdes innenfor gjeldende grenseverdier i NS 

8141. 

I informasjonsskriv etc., oppgis kontaktperson hos byggherre for 

klager og andre henvendelser. Klager og henvendelser som 

kommer til entreprenør eller andre i byggherreorganisasjonen – 

videresendes umiddelbart til rett kontaktperson for loggføring og 

videre behandling. Rutiner avtales med valgt entreprenør. 

 

Byggeplan/ 

Kommunikasjonsplan 
Kontrakt 

 

Driftsfase      

Vibrasjoner ingen aktuell problemstilling i 

driftsfase 

     



 

Luftforurensning 
     

Videre planlegging      

Konsentrert luftforurensing i/fra tunneler Luftetårnene bør driftes slik at konsentrasjon ved tunnelmunninger 

blir gunstigst mulig og plasseres slik at utluftingen av tunnelen ikke 

sprer luftforurensning til andre bomiljøer. 

Rapport 

luftforurensning/reguleringsplan 
Byggeplan 

  

Vegetasjonsvalg - Ramstadsletta Benytte vegetasjon som har god renseeffekt/bidrar til å absorbere 

forurensning 

 
Byggeplan 

  

Unngå at anleggsvirksomheten medfører 

luftforurensning som er eller kan være til skade 

eller ulempe for miljøet. 

Detaljerte beregninger for luftforurensning og vurdere innløsning 

der grenseverdier for Nasjonale mål overskrides, T-1520 legges til 

grunn. 

Rapport 

luftforurensning/reguleringsplan 

(innløs vurderes) 

Byggeplan Kontrakt 

 

Anleggsfasen      

Unngå at anleggsvirksomheten medfører 

luftforurensning som er eller kan være til skade 

eller ulempe for miljøet. 

Krav til vegdekke, renhold og vedlikehold på anleggsveger. 

Vanning/salting av anleggsveger, evt. fast dekke der det ligger til 

rette for det. Krav om tilsyn med tilstøtende vegnett i forhold til 

renhold som følge av anleggstrafikk. 

  

Kontrakt 

 

 Sanksjoner ved mangelfullt vedlikehold eller tilsøling av offentlig 

veg. 

  
Kontrakt 

 

 Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan med avbøtende tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet i anleggsfasen 

  
Kontrakt 

 

Driftsfase 

Høye konsentrasjoner ved tunnelmunninger Sikre god styring av forutsetninger for når vifter settes i gang, blant 

annet ved at tårnene driftes kun via målere i selve tunnelsystemet. 

 

YM-plan 

 

Driftskontrakt 

Høye konsentrasjoner av svevestøv. Støvdempende tiltak som salting og vasking og bruk av 

støvdempende midler som magnesiumklorid. 

 
YM-plan 

 
Driftskontrakt 

Forurensning av vann og vannhåndtering 

Videre planlegging      

 Det settes særskilte krav til rensing og behandling av drivevann og 

vaskevann fra tunnelene og fra dagsoner. 

 
Byggeplan Kontrakt 

 

 Førundersøkelser i minst ett år før anleggsstart for å finne ut hva 

som er naturlig tilstand for vassdrag i influensområdet. 

 
Byggeplan 

  

Overvannshåndtering / hindre forurensning til 

grunn/vann 

Det skal etableres anlegg for oppsamling, rensing og bortledning av 

vann fra ny bebyggelse og veganlegg. 
Reguleringsplan / VA-tegning Byggeplan 

  

 Landskapsutforming og overvannshåndtering skal samordnes. 

Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen. Vann 

skal søkes utnyttet som et positivt landskapselement. Grønne 

overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle 

overvannsløsninger skal benyttes. 

Reguleringsplan / O-

tegning/VAtegning 
Byggeplan 

  

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 

   Byggeplan Anlegg  

 Ved avrenning til bekk/vassdrag skal vannet ha en kvalitet som er 

god nok og ikke medfører negativ endring i den økologiske 

tilstanden i vannforekomsten. 

VA-tegning Byggeplan 

  



 

 Grøfter langs lokalveg utføres med filterlag for innfilterering. Ved 

store nedbørsmengder føres overvann til grøfter med overløp til 

overvannsledninger 

VA-tegning Byggeplan 

  

Anleggsfasen      

Hindre at anleggsarbeidene medfører 

forurensning av vassdrag eller vannforekomster i 

nærheten av anleggsområdet. 

Beredskapsrutiner ved eventuelle uhell. Eventuelle uhell som 

medfører utslipp skal så raskt som mulig meldes byggherren og 

følges opp av byggherren med supplerende vannprøver utover fast 

prøvetaking. 

  

Kontrakt 

 

 Absorbentmidler skal være tilgjengelig og det skal finnes en god 

oversikt over hvor de finnes på anlegget. 

  
Kontrakt 

 

 Krav om at drivstoffpåfylling og maskiner skal skje der det ikke er 

fare for forurensning av vassdrag og vannforekomster ved uhell. 

Alle maskiner skal være utstyrt med absorbentmiddel. 

  

Kontrakt 

 

 
Krav om jevnlig inspeksjon for å oppdage eventuell forurensning av 

vassdrag. Krav til varsling ved mistanke om synlig forurensning. 

  

Kontrakt 

 

Sikre at utslipp av vann skjer i henhold til definert 

krav satt i forhold til resipienten. 

Det settes definerte krav til behandling av alt anleggsvann før 

påslipp til kommunalt nett. 

  
Kontrakt 

 

 Entreprenøren skal, som en del av sin YM-plan, utarbeide 

prøvetakingsprogram for å dokumentere at utslippskravene ikke 

overskrides. 

  

Kontrakt 

 

 
Prøvetakingsprogrammet skal inneholde definerte 

analyseparametre, prøvetakingshyppighet og prøvetakingssteder. 

Utslippskrav i henhold til definerte krav avtalt for de ulike resipienter. 

  

Kontrakt 

 

 Det kreves strakstiltak hvis utslippskrav blir overskredet.   Kontrakt  

 Vann fra forurensede områder behandles spesielt. Vann som ikke 

kan renses i etablert anlegg samles opp og kjøres til godkjent 

mottak. 

  

Kontrakt 

 

 Krav til utforming av verksted, vaskeplass, tankplass, rigg etc med 

tette flater, oljeavskiller og sandfang, innarbeides i kontrakten. 

  

Kontrakt 

 

 Sanitæravløp fra riggområder skal koples til kommunalt 

ledningsnett. 

  
Kontrakt 

 

 Krav til at slam fra sandfang, oljeavskillere og 

sedimentasjonsbasseng leveres til godkjent mottak eller deponi. 

Entreprenøren skal dokumentere at slikt slam er håndtert i hht 

kontrakten. 

  

Kontrakt 

 

 
Etablering av avskjærende grøfter oppstrøms anleggsområde skal 

gjennomføres før anleggsstart der det ligger til rette for dette. 

 

Byggeplan Kontrakt 

 

Driftsfase      

Uønsket utslipp av  forurenset vann, inkl 

tunnelvaskevann, økt bruk av salt og tankbilvelt. 

Det forutsettes at alt forurenset vann ivaretas og renses. Dette 

inkluderer vegvann og tunnelvaskevann. 
YM-plan YM-plan 

 

Driftskontrakt 

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering (regulering) 

ivaretatt/vist i: 

Anlegg (inkl byggeplan) Drift 



 

   
Byggeplan Anlegg 

 

 Bruke vaskemidler til skiltvask godkjent iht. OECD-test på 

nedbrytning. 

 
YM-plan 

 
Driftskontrakt 

 Krav til at slam fra sandfang, oljeavskillere og 

sedimentasjonsbasseng leveres til godkjent mottak eller deponi. 

Entreprenøren skal dokumentere at slikt slam er håndtert i hht 

kontrakten. 

 

YM-plan 

 

Driftskontrakt 

Forurensning av jord/grunn/massehåndtering/avfallshåndtering 

Videre planlegging      

Kartlegging av forurensede masser Det utarbeides temategninger for områder med forurensede masser  
Byggeplan 

  

Anleggsfasen      

Hindre at anleggsarbeider i/ved forurenset grunn 

medfører spredning av forurensning 

Krav om egne beredskapstiltak ved utgraving av oljeforurensede 

masser. 

  
Kontrakt 

 

Hindre at anleggsarbeidene medfører 

forurensning av grunnen. 

Krav om absorpsjonsmidler i alle maskiner og på lager for å sikre 

raskest mulig oppsamling og fjerning av eventuelle utslipp/søl av 

kjemikalier etc. 

  

Kontrakt 

 

 Forurensede masser leveres til godkjent deponi. Kategori og 

tilhørende anslag på mengder innarbeides i konkurransegrunnlaget. 

  

Kontrakt 

 

 For bruk av kjemiske produkter gjelder kontraktens standard 

bestemmelser. 

  
Kontrakt 

 

 Det legges opp til å bruke kun sementbaserte injeksjonsmidler.   
Kontrakt 

 

Sikre minimal mengde produsert avfall og 

forskriftsmessig behandling av alt avfall som 

produseres og avfall ifm. riving. 

Kreve utarbeiding av avfallsplan, samt rapportering ihht krav i 

kontrakten. 

 

YM-plan Kontrakt 

 

 Krav i kontrakten tilsier at alt spesialavfall/farlig avfall skal lagres 

forskriftsmessig og leveres til godkjent oppsamlingsted 

(eksempelvis spillolje) og at miljøfarlige stoffer på anlegget 

dokumenteres ihht gjeldende lover og forskiifter. 

  

Kontrakt 

 

 Krav i kontrakten til sortering av produksjonsavfall og 

gjenvinningsgrad. 

  
Kontrakt 

 

 Krav om at det legges til rette for gjenbruk av materialer.   Kontrakt  

 Utarbeide miljøsaneringsplan for riving av bygninger og 

konstruksjoner som produserer mer enn 10 tonn avfall. Plan må 

utarbeides som en del av byggeplanarbeidet. 

 

Byggeplan 

  

 Krav i kontrakten om riveplaner.   Kontrakt  

 Krav til dokumentasjon av utført riving.   Kontrakt  

 Entreprenøren skal utarbeide en plan for avfallshåndtering. I planen 

skal det redegjøres spesielt for rivningsarbeider for hvilke fraksjoner 

som kan gjenbrukes eller resirkuleres, og hva som må behandles 

som spesialavfall/farlig avfall. 

  

Kontrakt 

 

Driftsfase      

      



 

      

Problemstilling Tiltak 

Materialvalg, energibruk og miljøbudsjett for infrastruktur 

Videre planlegging 

Det skal utarbeides et miljøbudsjett hvor minimum 90 % av 

Utarbeide miljøbudsjett bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av prosjektet er 

identifisert og angitt i årlige klimagassutslipp (CO2-ekv/år). 

Det skal løpende vurderes om ny teknologi og endrede rutiner kan medføre 

reduksjon i energibruk til belysning og andre installasjoner. 

Anleggsfase 

Anbefalinger i miljøbudsjettet legges til grunn for beslutninger om Anbefalinger 

gitt i miljøbudsjettet skal følges opp i materialvalg og løsninger i den videre planleggingen. Dette følges 

byggefasen. opp i byggeplan, innkjøp og aktuelle krav innarbeides i kontrakter 

med entreprenørene. 

Entreprenør må dokumentere miljøpåvirkningene med EPD for produkter og 

materialer listet opp i miljøbudsjettet. For alle 

Det skal leveres miljødeklarasjoner (EPD) produkter der det kreves EPD, skal EPD overleveres byggherreminimum 2 uker før 

produktet skal benyttes. Entreprenør måutarbeidet iht. ISO 14025 eller helst EN 15804. informere byggherren om alle endringer i 

bruk av produkter eller 

EPD skal være 3. parts sertifisert og signert. leverandører, og oppdatere EPD ene senest to uker før man endrer produkt. Det 

henvises til miljøbudsjettet for resultater og krav til materialer. 

Helse- og miljøskadelige stoffer og produkter skal Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på 

ikke benyttes under bygging og i det ferdige REACH kandidatliste og Miljødirektoratets prioritetsliste skal ikke anlegget.

 benyttes under bygging og i det ferdige anlegget. 

Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal 

entreprenør gjennomføre en substitusjonvurdering og begrunnelse for dette og 

søke byggherre om godkjenning. 

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablad skal for alle Oppdatert stoffkartotek og sikkerhetsdatablad for alle merkepliktige 

merkepliktige stoffer være tilgjengelig på alle stoffer skal foreligge på riggområdene senest ved anleggsstart, og 

riggområdene. kopi skal sendes Byggherre. 

Kommunen skal holdes orientert om forhold som kan tenkes å påvirke 

folkehelsen. 

Tremateriale med tropisk tømmer skal unngås Øvrig trevirke og trebaserte produkter skal være produsert avtømmer fra FSC-

sertifisert, Levende Skog/ISO 14001-sertifisert benyttet under bygging og i det ferdige anlegget. skog, PEFC-sertifisert 

skogsdrift eller tilsvarende sertifisering. 

Unngå unødvendig energibruk på riggområder. Begrense belysning og oppvarming til 

det som er nødvendig for åivareta sikkerhet. 

Det skal ikke installeres oljekjel 

for fossilt brensel til grunnlast for 

Unngå bruk av fossilt brensel. energiforbruk til oppvarming på rigg- og 

anleggsområdet (blant 

annet til brakkerigg). 

Driftsfase 

Redusere prosjektets miljøbelastning. Ved vedlikehold av anlegget skal det søkes å 

benytte materialermed lang levetid. 

Prosjektering (regulering) Anlegg (inkl byggeplan) Drift ivaretatt/vist 

i: 

 Byggeplan Anlegg 

Byggeplan 

Byggeplan 

Byggeplan/ kontrakt Kontrakt 

Kontrakt 

Kontrakt 

Kontrakt 

Kontrakt 



 

Kontrakt 

Kontrakt 

Kontrakt 

Kontrakt Byggeplan/ kontrakt Kontrakt 



 

Vedlegg 2: Sjekkliste YM-tiltak i/fra KDP 

Problemstilling Tiltak Prosjektering/Ansvar 

(regulering) 

  Ivaretatt / vist i: 

Generelt 

Videre planlegging 

Ved planlegging og opparbeidelse av 

tiltaket skal det legges vekt på løsninger 

preget av helhetlig miljø- og 

ressurstenkning. 

I reguleringsplanen skal det utarbeides et 

miljøprogram med miljømål, samt en 

miljøoppfølgingsplan. 

YM-plan 

 Utarbeide plan for plassering av riggområder, 

anleggsveger, permanente og midlertidige 

massedeponier. Det skal også utarbeides 

masseregnskap og redegjøres for massehåndtering. 

Planen skal også redegjøre for sikring av verdifull 

vegetasjon og terreng i anleggsperioden. 

Reguleringsplan/rapport/anlegg 

sgjennomføring/O-

tegning/RMplan 

 Miljømål skal innarbeides i konkurranser, 

anbudsinnbydelser, kontrakter og byggeplaner. 

YM-plan 

 Byggegrenser skal inn i reguleringsplanen. Reguleringsplan 

   

Landskapsbilde/ 

bybilde 

  

Videre planlegging   

Vektlegge reiseopplevelse Ny bebyggelse og samferdselsanlegg skal ha høy 

kvalitet i den estetiske og arkitektoniske utformingen 

og tilpasses terreng og bebygde omgivelser. 

Formingsveileder 

 Det skal legges vekt på å bevare årprofiler, 

landskapssilhuetter, verdifull vegetasjon og visuell 

kontakt mot fjorden. 

O-tegning 

 Lokalvegen mellom Høvik senterområde skal gis et 

bymessig preg. 

Reguleringsplan/O-tegning 

 Det skal legges vekt på å sikre utsyn mot det 

omkringliggende landskapet og viktige landemerker. 

Reguleringsplan 

 Ved utforming av tunneler bør det legges vekt på å 

redusere monotoni ved f eks bruk av kunstneriske 

installasjoner. 

Reguleringsplan 

 Vurdere bruk av arkitektkonkurranse/parallelloppdrag 

for utforming av viktige arkitektoniske elementer. 

Reguleringsplan 

 Bruløsning der Vestre lenke krysser Holtekilen bør 

utformes slik at det sikres en gjennomgående grønn 

og visuell åpen korridor under vegen som vist i felt 

F8. 

Reguleringsplan/O-tegning 

 Lokalvegen bør gis en gateutforming ved 

knutepunktsområder.  

Reguleringsplan/O-tegning 

Støy 
  

Videre planlegging   

Hindre at prosjektet medfører støy over 

anbefalinger gitt i T-1442. 

T-1442/2012 legges til grunn. Plankart/Støyrapport 



 

 Støyskjermer skal ha høy kvalitet i forhold til 

funksjonelle og estetiske krav. Det bør vurderes om 

støyskjermer kan utformes med tanke på 

flerbruk/integrering av andre funksjoner. 

Støyrapport/formingsveileder 

   

 

Problemstilling Tiltak Prosjektering/Ansvar 

(regulering) 

  Ivaretatt / vist i: 

Luftforurensning 
  

Anleggsfasen   

Unngå at anleggsvirksomheten 

medfører luftforurensning som er eller 

kan være til skade eller ulempe for 

miljøet. 

T-1520 legges til grunn. Rapport  

luftforurensning/reguleringsplan 

(innløs vurderes) 

  

Forurensning av vann og vannhåndtering 

Anleggsfasen   

Overvannshåndtering / hindre 

forurensning til grunn/vann 

Det skal etableres anlegg for oppsamling, rensing og 

bortledning av vann fra ny bebyggelse og veganlegg. 

Reguleringsplan / VA-tegning 

 Landskapsutforming og overvannshåndtering skal 

samordnes. Overvann skal i den grad det er mulig 

tilbakeføres til grunnen. Vann skal søkes utnyttet som 

et positivt landskapselement. Grønne  

overvannsløsninger i kombinasjon med tradisjonelle 

overvannsløsninger skal benyttes. 

Reguleringsplan / O-

tegning/VAtegning 

 Ved avrenning til bekk/vassdrag skal vannet ha en 

kvalitet som er god nok og ikke medfører negativ 

endring i den økologiske tilstanden i 

vannforekomsten. 

VA-tegning 

Hindre utslipp av forurenset vann Plassering, utforming og dimensjonering av 

rensedammer for vann fra tunneler i anleggs- og 

driftsfasen må avklares i reguleringsplanfase. 

Reguleringsplan og 

VAtegninger og temarapport 

 Kartlegge energibrønner Reguleringsplan 

 Oppdatere konsekvenser for vannmiljø Reguleringsplan / temarapport 

 


