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Innspill til ytre miljøplan 

Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav 

om at byggherren skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det 

utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. 

 

Arbeidet med YM – planen omfatter vurderinger av prosjektets miljøpåvirkninger 

med hensyn på ytre miljø, fastsetting av miljømål for prosjektet, samt etablering av 

opplegg for kontroll av prosjektets miljømessige kvalitet. I foreslått reguleringsplan 

med plankart og reguleringsbestemmelser er det lagt rammer for ivaretakelse av 

miljø- og landskapshensyn. Flere løsninger må likevel utformes mer detaljert i 

byggefasen og tas inn i konkurransegrunnlaget for prosjektet.  

 

For å lette arbeidet med utforming av YM – plan i byggefasen, er det her listet opp 

spesielle miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med reguleringsplan og 

tilhørende ROS-analyse, med forslag til tiltak. 

 

Tiltaket 

Tiltaket er en 4-felts europaveg, med lokalt kryssområde, tunnelportal og 

tilstøtende funksjoner knyttet til veg, så som; brannstasjon, teknisk bygg, 

kontrollstasjon mv. 

I tilknytning til E39 Rogfast, Torvmyrvegen og Mekjarvikvegen skal det etableres  

› Kontrollstasjon for kjøretøyer 

› Beredskapslandingsplass for helikopter 

› Teknisk bygg 

› Brannstasjon 

› Rapid respons (heldøgns bemannet utrykningsenhet for hendelser i tunnel) 

› To bruer 

› To rundkjøringer i forbindelse med en av bruene over E39 og en i forbindelse 

med kontrollstasjonen 

› Parkeringsarealer for privatbiler 

› Serviceanlegg (bensinstasjon med tilhørende fasiliteter) 

› Bussholdeplasser 

› Gang og sykkelveger 

Videre blir det etablert adkomst til offentlig veg fra eksisterende private veger. 
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Figur 1  Illustrasjon av det planlagte veganlegget sett fra sørøst. 
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Tema Undertema Avbøtende tiltak 

Støy  

(Kilde: 

Egen 

støyrapport 

for 

trafikkstøy 

og fra 

helikopter) 

Støy fra vegtrafikk  

› I forhold til fremskrevet 

dagens situasjon vil nytt 

kryss (uten støytiltak) 

redusere antall boliger i rød 

støysone fra 16 til 8 og 

antall boliger i gul støysone 

fra 69 til 64 til tross for 

økende trafikk. Dette skjer 

fordi E39 legges lavere i 

terrenget enn dagens trasé, i 

tillegg til at den plasseres 

noe lenger mot vest.  

› Statens vegvesen har 

iverksatt trafikkutredning 

for området 

Harestadkrysset for 

fremtidig situasjon. 

Trafikktall brukt i denne 

beregningen må oppdateres 

med gjeldende tall som 

kommer fra disse 

beregningene. 

› Støyberegninger fra 

helikopter i forbindelse 

med 

beredskapslandingsplass 

› I forhold til fremskrevet dagens situasjon vil nytt 

kryss (uten støytiltak) redusere antall boliger i rød 

støysone fra 15 til 4 og antall boliger i gul 

støysone fra 55 til 64 til tross for økende trafikk. 

Dette skjer fordi E39 legges lavere i terrenget enn 

dagens trasé, i tillegg til at den plasseres noe 

lenger mot vest. 

› Det er foreslått støytiltak i form av en støyvoll på 

østsiden av Mekjarvikvegen (gamle E39) og 

støyvoll videre sørover langs rampe til ny E39 

samt noen andre langsgående støytiltak. 

Støytiltaket vil redusere antall boliger i rød 

støysone fra 4 til 0 og i gul støysone fra 64 til 38. 

› Dersom støyvoll og øvrige skjermingstiltak 

vedtas bygget anbefales det at ca. 38 eiendommer 

skal utredes videre for ev. lokale støytiltak i 

detaljfasen. 

› Statens vegvesen har iverksatt trafikkutredning 

for området Harestadkrysset for fremtidig 

situasjon. Trafikktall brukt i denne beregningen 

må oppdateres med gjeldende tall som kommer 

fra disse beregningene. 

› Det er beregnet lydnivå fra Harestadkrysset for 

friområder opptil Lden 50 dB. Dette er under 

anbefalt grenseverdi og støytiltak foreslås derfor 

ikke for disse områdene.  

Støy fra bygge og 

anleggsvirksomhet 

› Begrensninger i driftstid på støyende aktiviteter. 

Støyende arbeid kan ikke utføres på natt (kl. 

23:00-07:00) hvis det ikke er tvingende 

nødvendig. Støyende aktiviteter på kveldstid (kl. 

19:00-23:00) bør også unngås 

› Sette krav til støysvakt utstyr. 

› Bygge støyvoller/skjermer og lokale støytiltak på 

eiendommer så tidlig som mulig.  

› Sette opp midlertidig støyskjerming i 

anleggsfasen. 

› Opplæring av personell til bruk av maskinelt 

utstyr på en måte som genererer minst mulig støy 
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til omgivelser. 

For at det skal være mulig å gjennomføre tiltak, må de 

være beskrevet på forhånd og innarbeides i 

konkurransegrunnlag til entreprenør. Samtidig er det 

en utfordring at entreprenør trolig ikke vil 

gjennomføre anlegget akkurat slik som faseplanene 

angir. Støyberegninger fra byggeplanleggingen vil 

derfor ikke være korrekte og må oppdateres for 

anleggsfasen. Det samme gjelder for tiltakene. 

Støy fra permanente tekniske 

installasjoner (tunneler, bygg, 

anlegg) 

Støy fra ventilasjon fra tunnel avklares (også i 

anleggsfase) 

Støy fra ferjedrift Ikke relevant 

Vibrasjoner Vibrasjoner fra vegtrafikk  

Rystelser fra bygge- og 

anleggsvirksomhet, inkludert 

sprengning  

› NS 8141 Vibrasjoner og 

støt gir mål for verdiene for 

vibrasjoner 

Ved anleggsgjennomføring/tunnelsprengning tas det 

kontakt med publikum innenfor planområde og ved 

behov gjennomføres vibrasjonsmålinger for karlegging 

av ev skader. 

Luftforuren

sning  

(Kilde: 

NILU har 

utarbeidet 

en egen 

rapport for 

luftforurens

ning fra 

tunnelen) 

Luftforurensning fra vegtrafikk  

› I forhold til retningslinjer 

for luftkvalitet i 

arealplanlegging (T-1520) 

vil forekomst av sone med 

gul luftkvalitet være 

begrenset til vegarealet 

utenfor tunnelmunningen ut 

til 120 m fra munningen.  

› Grenseverdi for 

timemiddelkonsentrasjoner 

av NO2 vil imidlertid kunne 

overskrides i området 

innenfor utbredelse av 200 

µg/m³ 

 

 

Området med gul og rød sone er vist i egen rapport. På 

grunn av utslippene på selve vegen vil det også være 

rød/gul sone langs vegen utenfor tunnelmunningen. 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke foreslått tiltak. Det bør i YM-plan avklares 

om situasjonen skal overvåkes. 

 

Luftforurensing fra bygge- og 

anleggsvirksomhet  

› Bygge- og anleggsaktivitet 

vil naturlig nok medføre 

ulike utslipp. Eksos fra 

› Ev steinknuseverk må plasseres slik at det ikke 

utgjør en kilde til støvplager for omgivelsene 

› I tørre perioder må anleggsveger og offentlige 

veger der det går anleggstrafikk holdes rene slik 
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maskiner inneholder 

foruten CO2 ulike 

forurensende komponenter, 

i tillegg til at støv fra 

anleggsområdet og 

anleggsveger kan gi lokale 

plager. 

at verken nærmiljø eller bilister blir plaget av støv 

› Ved masseutgraving og deponering i tørt vær og 

(eller annet potensielt støvende arbeid), bør det 

vurderes gjennomføring av tiltak for å unngå 

støvutvikling 

For-

urensning 

til jord og 

vann 

(Kilde: 

ROS-

analyse) 

Utslipp til jord og vann  

› Jordtap (fylling/skjæring, 

byggegrop, 

masseutskiftning) 

› Steinpartikler (boreslam, 

pukkverk, anleggsveger) 

› Nitrogen fra sprenging  

› Rester av plastfibre fra 

sprøytebetongarmering som 

blir brukt som fyllmasse, 

må fanges opp. 

› pH-endringer 

(sprøytebetong, injeksjon, 

kalkstabilisering) 

› olje, drivstoff og 

vaskestoffer 

› annen kjemi 

herdeakseleratorer, 

tilsetningsstoffer, 

overflatebehandling, 

tettemidler asfaltarbeid 

› Det er planlagt fordrøyningsbasseng i 

planområde. Formålet er å avgrense avrenning og 

rensing av overvann. 

› Sikre åpne flomveger over arealer som tåler 

kraftig avrenning. 

Eksisterende forurensning i 

grunn og vann 

Ikke registrert 

Landskapsb

ilde/ 

bybilde  

(Kilde: 

Formings-

veileder) 

Landskap utenfor byer og 

tettsteder 

Tiltak som følges opp i gjennomføringsfasen baseres 

på en formingsveileder for planarbeidet, særlig med 

tanke på utforming av tunnelportalen og området ved 

den. Videre er det utarbeidet o-tegninger som 

beskriver landskapet i det ferdige anlegget 

› Terrenginngrep i forbindelse med veganleggene 

skal skje så skånsomt som mulig. Vegskjæringer 

og vegfyllinger skal beplantes eller behandles på 

annen tiltalende måte. Eksisterende vegetasjon 

skal i størst mulig utstrekning bevares. Ved 
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gjennomføring av veganlegget skal det utarbeides 

detaljerte planer (O- tegninger), for 

terrengbehandling og landskapsforming. Planene 

skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng og 

vegetasjonsbruk. Der det oppstår sår i landskapet 

skal terrenget tilbakeføres til sin opprinnelige 

form. Revegetering skal igangsettes så fort dette 

er mulig. Tilpassing til eksisterende terreng skal 

gjøres med gode overganger og god utforming 

både for fyllinger og skjæringer. 

 

› Før vegtiltaket kan tas i bruk, skal midlertidige 

anleggs- og riggområder være opparbeidet i 

samsvar med detaljert byggeplan (O-tegninger). 

Terrengbehandling/-bearbeiding skal skje 

samtidig med veganlegget og skal være 

gjennomført senest ved åpning av veganleggene. 

 

› Beplantning skal opparbeides samtidig med 

veganlegget og være ferdigstilt senest 

vårsesongen etter at veganlegget er åpnet. 

Landskap i byer og tettsteder Ikke relevant 

Nærmiljø 

og 

friluftsliv 

 › Ved anleggsarbeid skal det vurderes om dette kan 

føre til behov for midlertidige gang- og 

sykkelveger i området.  

 

› Anleggsarbeidene vil kunne medføre noe støy for 

nærliggende støyfølsom bebyggelse. Støytiltak i 

anleggsfasen med tanke på uteoppholdsareal for 

naboer må vurderes, i samsvar med 

Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442. 

Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene 

Naturressur

ser (inkl 

landbruk) 

 

 › Svartlistearter som er registrert i område. 

Håndtering av jord og andre masser i område der 

planten er identifisert på en måte som hindrer 

spredning. 

 

› Før fjerning/ flytting av matjord kan skje, skal 

jorda testes for gul/ hvit potetcystenematode 

(PCN/potetål), i tråd med krav i forskrift om 

planter og tiltak mot planteskadegjørere. (For 

landbruksareal, se også under pkt. for midlertidig 

rigg- og anleggsområde) 

› På område avsatt til midlertidig rigg- og 

anleggsområde, der reguleringsformålet er 

landbruk, skal all matjord på eksisterende 
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landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. 

Rankene skal være maks 2 meter høye, og maks 8 

meter brede. Matjorda skal legges tilbake senest 

innen ett år etter at anlegget er tatt i bruk. Dybden 

av matjord skal være tilsvarende ved anleggets 

slutt som på eksisterende areal. 

 

› For områder som skal tilbakeføres til dyrket 

mark, skal personell med landbruksfaglig 

kompetanse rådføres for å minimalisere skaden på 

arealene i anleggsperioden og for å lage 

arbeidsbeskrivelser for oppbygging av nytt 

terreng. Landbruksareal som skal tilbakeføres fra 

vegareal sikres god drenering. 

› Før vegtiltaket kan tas i bruk, skal midlertidige 

anleggs- og riggområder være opparbeidet i 

samsvar med detaljert byggeplan (O-tegninger). 

Terrengbehandling/-bearbeiding skal skje 

samtidig med veganlegget og skal være 

gjennomført senest ved åpning av veganleggene. 

Naturmiljø 

(Kilde: 

egen 

rapport 

tilknyttet 

plan-

arbeidet om 

naturmangf

old) 

Flora 

Utvidelse av krysset mellom 

Harestadveien og E39 innebærer 

arealbeslag av dyrka og tidligere 

dyrka mark. Området er sterkt 

urbanisert. Tiltaket vil ikke 

berøre svært viktige eller viktige 

naturforekomster. 

Fremmede arter er det viktigste 

tema knyttet til naturmangfold i 

dette planforslaget. Det finnes 

flere fremmede arter i 

kategoriene svært høy og høy 

risiko i planområdet, og flere 

andre i planens nærområde. 

Flere tiltak for å forebygge 

spredning av disse organismene 

er foreslått.  

› Det må tas jord- eller planteprøver for å fastslå 

status for planteskadegjørere før flytting av jord 

kan skje. 

› Vegetasjonshåndtering: Avtaking av 

vegetasjonsdekket må gjøres slik at svartlistede 

og innovasive arter ikke spres til andre området. 

Massene kjøres i lukket bil til godkjent deponi. 

Med hensyn til platanlønn er det viktigst ikke å 

etterlate brakklagte arealer. Denne arten er svært 

konkurransesterk på "forstyrret mark".  

Utbredelse av fremmede skadelige arter endrer 

seg raskt og bør kartlegges umiddelbart før 

anleggsarbeider starter. 

› Massehåndtering. Unngå flytting av jord fra ett 

område til et annet. Enten må jord legges tilbake, 

eller lagres i deponi. Ved graving og 

masseutskifting i områder med forekomster av 

svartelistearter (plantearter med høy og svært høy 

økologisk risiko), skal maskiner og utstyr brukt til 

dette arbeidet rengjøres på stedet, og før de 

benyttes andre steder. Dette for å hindre utilsiktet 

spredning av levedyktig plantemateriale, som frø, 

røtter og biter av røtter. Masser inneholdende 

levedyktig plantemateriale fra svartelistearter er å 

anse som forurenset, og skal ikke benyttes andre 

steder der det er fare for at nye planter vil klare å 

etablere seg og spre seg vider. Dersom massene 
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skal kjøres bort, skal de dekkes godt under 

transport og all jord skal fjernes fra biler og 

maskiner etter transport. Massene leveres til varig 

godkjent deponi/mottak med rutiner for 

håndtering av denne typen avfall.   

› Innkjøp av planter; kun planter produsert på lokal 

/norsk planteskole skal benyttes i anlegget. 

› Kontakt med Mattilsynet lokalt; med hensyn til 

eventuelle planteskadegjørere. Dersom 

planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte 

jordareal må tas jord- eller planteprøver for å 

fastslå status for planteskadegjørere før flytting av 

jord kan skje. 

Fauna 

› Det er registert leveområder 

for spurvefugler og rådyr i 

nærheten av planommråde 

› Avbøtende tiltak knyttet til viltets kryssing av 

vegen er hovedsakelig knyttet til vegstrekning sør 

for Harestad. 

Berggrunn og løsmasser Tiltak for løsmasser omtalt under naturressurser 

(landbruk). 

Kulturmiljø 

(Kilde: 

-det 

utarbeides 

egen 

rapport for 

automatisk 

fredede 

kulturminn

er 

-sefrak 

Kulturminner og kulturmiljø  

› Kulturminner behandles 

etter undersøkelse i egen 

rapport. Undersøkelsene 

pågår og konklusjoner 

herfra foreligger ikke ennå. 

› Sikre at SEFRAK-registrete - og andre 

verneverdige - bygninger som foreslås revet blir 

dokumentert. 

› Sikre at kulturminner som ligger nært inntil 

planområdet blir ivaretatt under anleggsarbeidet. 

Herunder om nødvendig inngjerdet. 

Objekter i Nasjonal verneplan 

for veger, bruer og vegrelaterte 

kulturminner 

Ikke relevant 

Energi-

forbruk 

Direkte energiforbruk I den videre planleggingen skal det tilstrebes å velge 

løsninger som begrenser energibruken. 

Eksempler på dette er: 

› Materialvalg i tunnel og bru 

› Bruk av LED-belysning 

› Vurderinger av transportlengde fra anlegg 
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(tunnel) til massedeponi 

Indirekte energiforbruk Ikke vurdert i reguleringsplan 

Material-

valg og 

avfalls-

håndtering 

Ved byggingen skal det 

etterstrebes å benytte materialer 

med lang levetid 

› Alt produksjonsavfall fra vegbyggingen skal 

resirkuleres og leveres godkjent mottak. Så langt 

det er mulig skal avfall som fjernes fra dagens 

veganlegg som asfalt gjenbrukes i veganlegget. 

› Alt avfall skal leveres godkjent mottak, dersom 

det ikke kan gjenbrukes i veganlegget på 

hensiktsmessig forsvarlig vis. Minimum 70 % av 

avfallet skal gjenvinnes og skal leveres på 

materialgjenvinningsstasjon. Farlig avfall skal 

håndteres i tråd med gjeldende forskrift. 

› Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i 

plan- og bygningsloven med forskrifter og i 

avfallsforskriften. Regelverket krever utarbeidelse 

av avfallsplan ved oppføring, riving og 

rehabilitering av konstruksjoner og anlegg som 

skaper over 10 tonn avfall. 

› For alle rive- og rehabiliteringsprosjekter som 

krever avfallsplan, skal det også utarbeides en 

miljøsaneringsbeskrivelse. Den beskriver hva 

som er farlig avfall, hvor det finnes, hvor store 

mengder det er, hvordan det fjernes og hvor det 

leveres. 

› Asfalt freses opp og betong knuses og brukes 

lokalt, mens annet materiell som rekkverk og skilt 

sorteres og leveres til gjenvinning. 

› Alt farlig avfall fra anleggsvirksomheten skal 

lagres forskriftsmessig og leveres godkjent 

oppsamlingssted. Produksjonsavfall skal 

kildesorteres. 

› Rivemasser fra gammel bru og annet rivingsavfall 

som skilt, rekkverk og armeringsjern sorteres og 

leveres til gjenbruk. Hogstavfall leveres til 

biobrenselproduksjon. 

› Prioriteringen for gjenvinnbart avfall er: 

› 1. gjenbrukes på strekningen 

› 2. leveres for materialgjenvinning 
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› 3. leveres energigjenvinning 
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