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1. Innledning og sammendrag 

Statens vegvesen har ikke krav om at det skal utarbeides YM-plan på 

reguleringsplannivå. I byggeplanfasen er bestemmelser for YM-plan fastlagt i 

håndbok R760. Dette dokumentet må derfor videreutvikles og ferdigstilles i 

byggeplanfasen. 

I denne reguleringsplanen ønsker vi å bruke YM planen for å kartlegge og håndtere 

miljøutfordringer på et tidligere stadium. Dokumentet er ment som et 

hjelpedokument for videre detaljering av tiltakene av de ulike temaene. 

Planen er utarbeidet av en senior miljørådgiver. Det er gjennomført en 

miljørisikovurdering som følger som eget vedlegg, og de viktigste risikoene 

avdekket i dette prosjektet gjelder følgende tema: 

 

Rød risiko før tiltak: 

 

 

Gul risiko før tiltak: 

 

 

 

• Naturmangfold: Hule eiker  

• Naturmangfold: Fremmede arter 

• Forurenset grunn: Det er mistanke om forurenset grunn innenfor planområdet. 

 

• Naturmangfold: Borgen folkepark er en viktig del av Raet og kan bli berørt på 

nordsiden. 

• Kulturarv: Det er registrert kulturminner i nærheten av planområdet, derfor kan 

det være potensialet for funn. 

• Støy: Boliger i rød støysone vil få en betydelig økning av støynivå. 

• Støy: Støy fra anleggsarbeidene vil kunne overskride anbefalte grenseverdier. 

• Luftforurensning: Anleggsarbeidene kan generere støv og partikler. 

• Forurenset grunn: Akutt forurensning kan forurense jord i anleggsfase. 

• Forurenset vann: Overvann fra anleggsvirksomhet kan inneholde store mengder 

partikler og miljøgifter. 

• Avfall: Anleggsarbeidene kan generere avfall og forsøpling i form av restedeler og 

emballasje. 

• Trafikk: Myke trafikanter kan bli skadd som følge av trafikkulykke knyttet til 

transport i bygge- og anleggsfasen. 

• Landbruk: tiltaket kan komme i berøring med jordbruksområder på nordsiden av 

Rv.22. 
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Grønn risiko før tiltak 

Temaer som er vurdert, men ikke funnet å medføre risiko som krever tiltak i denne 

planen er: 

 

Temaene med grønn risiko er mer relevante for byggeplanleggingen og videreføres i 

neste fase.  

YM planen er et levende dokument, og vil bli revidert i løpet av den videre 

planleggingen. 

2. Prosjektet 

Beskrivelse av prosjektet  

Prosjektet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved 

Hafslund skole og frem til rundkjøringen ved Dondern. Prosjektet omfatter også rv. 

22 Iseveien videre østover fra rundkjøringen ved Dondern til krysset med 

Torvaldslyst/Gamle Isevei (øst), samt fra rundkjøringen ved Dondern og sørover fv. 

118 Skjebergveien frem til krysset med Parkveien/Haralds gate.   

Langs prosjektstrekningens nordside er det i dag boliger og næringsbebyggelse, 

mens det på sørsiden både finnes boliger og noe næringsbebyggelse, i tillegg til et 

større friområde (Borgen folkepark). Hafslund barne- og ungdomsskole ligger på 

sørsiden av vegen, helt i vest av prosjektstrekningen. Det ligger et jordbruksområde 

vis-à-vis skolen, på nordsiden av riksvegen. 

Hensikten med planområdet er å gi økt fremkommelighet for både myke trafikanter 

og kollektivtrafikken på strekningen, som er en av de viktigste innfartsårene til 

Sarpsborg. I dette prosjektet vil hensyn til hule eiker, mulig forurenset grunn ved 

bensinstasjoner, støv og støy for skole og naboer være særlig relevante temaer.  

  

• Håndtering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier: Hvilke miljøfarlige stoffer som 

kan komme til å bli brukt i dette prosjektet er ikke avklart. 

• Materialvalg: Tiltak og anbefalinger vil bli vurdert som en del av den videre 

planleggingen i prosjektet.  

• Energibruk: Tiltak og anbefalinger vil bli vurdert som en del av den videre 

planleggingen i prosjektet.  

• Vibrasjoner og rystelser: Det vil bli behov for grunnarbeider, transport av masser, 

bygningsmaterialer og utstyr i bygge- og anleggsfasen. 

• Landskapsbilde: Støyskjermer/støyvoller er unaturlige elementer i landskapet. 
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Prosjektets miljømål 

YM-planen er forankret i Statens vegvesens håndbok R760 «Styring av utbygging-, 

drifts- og vedlikeholdsprosjekt», hvor det stilles krav til at det skal utarbeides en 

Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

YM-planen er også forankret i Nasjonal transportplan (NTP), offentlig lovverk og de 

retningslinjer som gis av nasjonale, regionale og lokale myndigheter.  

Prosjektets mål er definert i tidligere fase og fremgår under. Ift. miljø gjelder 

Bypakkens hovedmål 4 om redusert klimagassutslipp og lokale miljøproblemer. 
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Relevante lover og forskrifter 

 

Støy 

• Støy fra (anleggs-)virksomheten skal i minst mulig grad medføre sjenanse og 

ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur (kan spesifiseres 

med navn på eks boligområder, friluftsområder eller skole/barnehager). 

 

Aktuelt lovverk 

• T-1442/2016 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

inneholder bestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet og skal 

overholdes. Dette gjelder for anleggsområdet både i anleggs- og driftsfasen. 

 

Kapittel 4 i T-1442 gir støykravene for anleggsfasen, dersom disse ikke kan 

overholdes må avbøtende tiltak gjennomføres; f.eks. varsling, 

driftstidsbegrensninger, midlertidig støyavskjerming og/eller tilbud om 

alternativt oppholdssted for berørte. 

 

• NS8141:2001 

Vibrasjoner og støt – måling av svingehastighet og beregning av veiledende 

grenseverdier for å unngå skade på byggverk. 

 

Luftforurensning 

• Luftforurensing, inkludert støv, fra (anleggs-)virksomheten skal i minst mulig 

grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og 

infrastruktur.  

 

Aktuelt lovverk 

• Lokal luftforurensning defineres som stoffer som påvirker menneskers helse 

og trivsel (hovedsakelig PM10 og NO2). Kravene i forurensningsforskriften kap. 

7 om lokal luftkvalitet og kapittel 30 om forurensning fra produksjon av 

pukk, grus, sand og singel skal overholdes. 

• Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 

kapittel 6 har føringer på luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet, 

disse skal også følges. 

 

Forurensning av jord og vann 

• Prosjektet skal ikke bidra til skadelig avrenning eller partikkeltransport til 

resipient (det er ingen vann eller vassdrag innenfor planområdet, og 

betydelig avstand til bekker og dammer).  
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• Utslipp fra anleggsområdet for øvrig (utslipp fra vaske- og 

oppstillingsområder for maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier 

og oljer) skal unngås. 

 

Aktuelt lovverk 

• Forurensningsloven 

Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en 

bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller 

skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

I henhold til forurensningsloven §7 må ingen gjøre eller sette i verk noe som 

kan medføre fare for forurensning, med mindre det er tillatt gjennom 

forskrifter til loven eller eget konsesjonsvedtak etter lovens §11. 

 

For anleggsfasen gjelder at anlegg over en viss størrelse i prinsippet omfattes 

av forurensningsloven. Forurensningsforskriften har videre en rekke 

bestemmelser knyttet til forurensning. 

 

• Vannressursloven 

Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning 

av vassdrag og grunnvann. 

 

• Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 (vannforskriften) 

Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal 

sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 

vannforekomstene. 

 

• Forurensningsforskriften 

Forurensningsforskriften kap 2 omfatter blant annet: 

o Krav om undersøkelse ved mistanke om forurenset grunn 

o Krav til tiltaksplan ved funn av forurenset grunn 

o Krav om søknad til Fylkesmannen ved utfylling av masser fra land i 

vassdrag 

 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen 

Denne forskriften implementerer EUs vanndirektiv. Forskriftens målsetning 

når det gjelder overflatevann (alt ferskvann uten grunnvann) er: 

o Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 

økologisk og god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifiseringen i 

vedlegg V, og når det gjelder kjemisk tilstand også oppfyller kravene i 
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forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

kapittel 17 vedlegg V har en rekke kriterier for å bedømme kvalitet på 

vannforekomster. 

 

Landskapskarakter 

• Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlige elementer i 

landskapet. 

 

Aktuelt lovverk 

• Plan og bygningsloven 

o §29-1. Utforming av tiltak. Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 

prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i 

samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne 

lov. 

o §29-2. Visuelle kvaliteter. Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 

prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar 

gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og 

dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

 

Friluftsliv og byliv 

• Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at ferdsel til fots og med 

sykkel skal kunne foregå trygt i tilknytning til anleggsområdet. 

 

Aktuelt lovverk 

• Friluftsloven 

o §1. (Lovens formål) 

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og 

sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at 

muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. 

 

• RPR for barn og planlegging/T-2/2008 

Dette rundskrivet presiserer kommunens ansvar for at all plan- og 

byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode 

oppvekstsvilkår og nærmiljø. 

 

Naturmangfold 

• Prosjektet skal i minst mulig grad bidra til arealtap og ødeleggelse i 

registrerte naturtypelokaliteter eller andre områder som er viktig for 

naturmangfold.  

• Prosjektet skal ikke bidra tilslamming i vann og/eller vassdrag som kan 

påvirke eventuelle forekomster av elvemusling, edelkreps, fisk eller andre 

vannlevende organismer negativt. 
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• Unngå spredning av fremmede, uønskede arter. 

 

Aktuelt lovverk 

• Naturmangfoldloven 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 

bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk 

kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om utvalgte naturtyper, prioriterte arter 

og fremmede arter. 

 

• Viltloven 

Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 

og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Med vilt menes alle 

viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. 

 

• Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av fisk og deres leveområder, 

samt andre ferskvannsorganismer, forvaltes slik at naturens mangfold og 

produktivitet bevares. 

 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

Etter §8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan 

være til skade eller ulempe for allmenne interesser (herunder økt flomfare), 

uten tillatelse. 

Lovens §11 krever at det skal opprettholdes et naturlig belte med 

kantvegetasjon langs bredden av vassdrag. 

 

Kulturarv 

• Prosjektet skal ikke medføre negative konsekvenser for kulturminner. 

 

Aktuelt lovverk 

• Kulturminneloven 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes 

både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- 

og ressursforvaltning. 

 

Kulturminnelovens §3 krever: 

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. 
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Alle kulturminner fra før reformasjonen (1537) er automatisk fredet. 

 

Klimagasser og energiforbruk 

• Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med prosjektet skal begrenses 

mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og 

utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp. 

 

Materialvalg og avfallshåndtering 

• Prosjektet skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall og stor 

gjenbruksandel.  

• Skader i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier og avfall skal 

unngås. 

 

Aktuelt lovverk 

• Byggavfall omfattes blant annet av regelverket i plan- og bygningsloven med 

forskrifter og avfallsforskriften. 

 

• I lov om offentlige anskaffelser heter det i §6 at statlige organer, og 

virksomheter kontrollert av slike, skal: 

[…]under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til 

livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

 

• I forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (byggeforskriften) 

stilles det en rekke krav til utførelse, også i forhold til miljø. I kapittel VIII 

Miljø og helse, §8-1 heter det: 

Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal 

drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet 

og levevilkår forringes. Materialer og produkter i bruk i byggverk skal være 

fremstilt med forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig 

forurensning. Byggverk skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går 

med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving. 

 

• Produktkontrolloven har blant annet som formål å forebygge helseskader og 

negative miljøvirkninger av produkter. I §3a om substitusjonsplikt heter det 

at alle virksomheter som bruker miljøskadelige stoffer skal vurdere om det 

finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten 

skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad 

og ulempe.  

 

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har en 

rekke krav og bestemmelser knyttet til avfallsbehandling, eksempelvis sikker 

håndtering av farlig avfall. 
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• Avfallsforskriften §11-4 

Kartlegging av bygningsdeler som kan utgjøre farlig avfall. 

 

• Tek 17 §9-6 

Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse. 

 

 

Naturressurser 

• Prosjektet skal gjennomføres med minst mulig arealtap av dyrket mark og 

med minst mulige ulemper for landbruksdrift.  

• Prosjektet skal gjennomføres uten negative effekter på drikkevannskilder. 

 

Aktuelt lovverk 

• Jordlova 

 

I tillegg vil reguleringsbestemmelsene som skal vedtas i dette prosjektet være 

juridisk bindende for gjennomføring av planen. Særlig viktig blir bestemmelser om 

utvalgt naturtype hule eiker. 

 

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende. 

 

I tillegg vil reguleringsbestemmelsene som skal vedtas i dette prosjektet være 

juridisk bindende for gjennomføring av planen. Særlig viktig blir bestemmelser om 

utvalgt naturtype hule eiker. 

 

Retningslinjer som legger føringer for prosjektet: 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

inneholder bestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 

inneholder bestemmelser om luftforurensning fra bygge- og 

anleggsvirksomhet. 

• Rikspolitiske retningslinjer (T-2/2008) om barn og planlegging som skal 

ivareta hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og 

nærmiljø. 

Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet 

behandles ikke nærmere i denne planen, men ivaretas i SHA (sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø)-plan som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og 

byggefasen. 
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3. Organisering 

Byggherre 

Prosjekteier: Elisabeth Bechmann 

Prosjektleder: Dorte Rudlang 

Byggeleder: Frode Rukke 

Kontrollingeniør  

YM-koordinator:  

 

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen 

 

 

 

 

 

 

Prosjekteier

Elisabeth Bechmann

Plan og trafikk

Seksjonsleder

Siri Rolland

Planbestiller

Anette Evjenth

Planleggingsleder

Dorte Rudlang

Intern 

samarbeidsgruppe
Prosjektgruppe

Ekstern 

samarbeidsgruppe

Prosjektleder

Nedre Glomma

Lise Larsen

Utbygger

Nedre Glomma

Tor Veum

Byggeleder

Nedre Glomma
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4. Risikovurdering, Miljøkrav, -mål og tiltak 

Til risikovurderingen er Risken-skjema benyttet. Skjemaet inneholder også oversikt over spesielle miljømål og krav, forslag til skadebegrensende tiltak 

og ansvarlig. Utfylt Miljørisken-skjema følger som vedlegg, kapittel 7.  

Følgende potensielle uønskede hendelser er avdekket å kreve tiltak: 

Fagtema Risiko Uønsket hendelse Tiltak 

Naturmangfold  Skade på hul eik – A-verdi, plassert rett nord for RV 111 

ved Solheim. Tre eiketrær i parken ved Rich. bar på 

Borgenhaugen skal også håndteres etter forskrift om 

utvalgte naturtyper og skal bevares. 

Forslag til tiltak er beskrevet i konsekvensutredning og listet opp i YM-

planen nedenfor denne tabellen. 

Naturmangfold  Flere fremmede arter er registrert i kategori SE (svært høy 

økologisk risiko). Dette er foreløpig kanadagullris, 

hagelupin, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø. 

Edelgran og mahonie (HI, høy risiko) er også registrert. 

Det skal gjøres en detaljert kartlegging av fremmede arter før 

anleggsstart, og dette må gjøres i vekstsesongen. Det skal utarbeides 

tiltak for eventuelle funn av uønskede arter i samsvar med Statens 

Vegvesen rapport 387: "Fremmede skadelige arter - oppfølging av 

lovverk". Mellomlagring av infiserte masser skal legges på fiberduk. 

Maskiner og utstyr som brukes til graving og flytting av infiserte 

masser må rengjøres før de flyttes til et annet sted. Transport av 

infiserte masser skal dekkes med presenning eller nett hvor fare for 

avrasing. Arealer med toppmasser eller nedgravde masser med 

fremmede arter skal håndteres slik at de ikke er spiringsdyktige og at 

de ikke graves opp igjen. 

Forurenset grunn  Det er mistanke om forurenset grunn innenfor 

planområdet, og det er derfor krav om miljøtekniske 

grunnundersøkelser iht forurensningsforskriften kap. 2, § 

2-4. 

Miljøtekniske grunnundersøkelser skal gjennomføres i samsvar med 

TA2553/2009. Dersom prøvene viser forurenset grunn skal det 

utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn som skal godkjennes av 

Sarpsborg kommune. Inngrep i forurenset grunn skal gjennomføres iht 

tiltaksplan og miljøteknisk graveplan. Dersom det underveis i 

grunnarbeidene avdekkes ny, ukjent forurenset grunn arbeid stanses, 

byggherre varsles, og prøver skal tas etter standard prosedyre. 
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Sluttrapport skal leveres miljømyndighet med dokumentasjon på 

håndtering av forurenset grunn. 

Naturmangfold  Borgen folkepark er et tydelig høydedrag og viktig del av 

Raet, som kan bli berørt på nordsiden. 

Begrense anleggsområdet i parken med anleggsgjerde. 

Kulturarv  Det er registrert bosetning-aktivitetsområde (ID: 242354-

1) og gravfelt (ID 50711-1 i nærhet til planområdet, derfor 

kan det være potensiale for funn. 

Dersom det oppdages fornminner under anlegget, skal arbeidene 

straks stanses og fylkeskommunen varsles. 

Støy  SVVs praktisering av T-1442 beskriver at boliger i gul- 

eller rød støysone som får en betydelig økning av støynivå 

(> 3 dB) skal vurderes videre for lokale støytiltak 

(fasadetiltak og/eller lokal skjerming av uteoppholdsplass). 

Støyskjerming ved hjelp av mur eller voll. 

Støy  Støy fra anleggsarbeidene vil kunne overskride anbefalte 

grenseverdier i støyretningslinje T-1442/2016 og kan 

medføre helseplager for de som oppholder seg i boliger 

som ligger tett inntil støyende anleggsvirksomhet. 

Utarbeidelse av støyprognose for anleggsperioden. På bakgrunn av 

denne vurderes overskridelser og innskrenker arbeidstid, samt innfører 

nødvendige faste pauser på dagtid. Naboer skal informeres før 

anleggsstart, og det etableres rutiner for informasjon til naboer. 

Luftforurensning  Anleggsarbeidene kan generere støv og partikler fra 

graving, boring og transport av masser. Eventuelle 

mellomlagrede, tørre masser kan generere støv. Støvet kan 

føre til helseplager i nærmiljøet 

Veier, gang- og sykkelveier som berøres av anleggsarbeidene skal 

rengjøres og vannes ved behov. Det skal settes i verk tiltak for å 

begrense tilsmussing av offentlig vei. Tiltak som vask, salting og feiing 

skal vurderes løpende. Tildekking av masse ved transport. Informasjon 

til naboer som berøres. 

Forurenset grunn  Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/anleggsutstyr, 

fylling av drivstoff og håndterings av miljøskadelige stoffer 

kan forurense jord i anleggsfase 

Utstyr for å ta opp eller nøytralisere forurensede utslipp fra 

anleggsutstyr skal medbringes fra anleggets oppstart, og benyttes 

dersom uhellet er ute, så lenge anleggsarbeidene pågår og det er fare 

for forurensning til jord/grunn/vann. Fylling og oppbevaring av 

drivstoff skal skje uten fare for søl. 

Forurenset vann  Overvann fra anleggsvirksomhet kan inneholde store 

mengder partikler og miljøgifter. Uhell kan medføre sør av 

drivstoff eller hydraulikkolje m.m. Klimaendringer med 

hyppigere og kraftigere regnskyll øker sannsynligheten for 

at det blir betydelige mengder overvann i anleggsområdet 

Det må før anleggsstart gjøres avtale med kommunen om påslipp av 

anleggsvann til kommunalt nett. Anleggsvann må renses før det slippes 

på nettet. Daglig visuell kontroll må gjennomføres og vannprøver tas 

ved behov. 

Avfall  Anleggsarbeidene kan generere avfall og forsøpling i form 

av restedeler og emballasje 

Avfallsplan for avfall skal utarbeides, og alt avfall skal fra anleggets 

start kildesorteres og leveres til godkjent mottak. Anleggsområdet skal 
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løpende ryddes for avfall og emballasje slik at det ikke kan spres utover 

i nærområdet. Det er ikke tillatt og brenne avfall. Sluttrapport skal 

utarbeides og leveres til kommunen med kopi til byggherre. 

Trafikk  Myke trafikanter kan bli skadd som følge av trafikkulykke 

knyttet til transport i bygge- og anleggsfasen. 

Planlegge trafikksikringstiltak. Tiltakene skal omfatte plan for 

anleggstransport, anleggsparkering, massetransport og- deponering. 

Landbruk  Tiltaket kommer i berøring med jordbruksområder på 

nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate og kan medføre unødig 

tap av og forringelse av matjord. 

Det anbefales en rekke tiltak for behandling av matjord som 

beslaglegges varig eller midlertidig. Tiltaksliste er beskrevet i YM-

planen kapittel 4 under tema jordbruk.  
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Skadereduserende tiltak i anleggsfase for hule eiker – utvalgt naturtype: 

Kilde: Sweco Notat, 07.01.2019.: Bevaring av eika ved Solheim og i parken ved Rick. 

Bar.  

• Stille krav til anleggsgjennomføringen og følge opp at krav og tiltak 

gjennomføres, slik at treet ikke skades underveis. Eksempel på tiltak er 

beskrevet av Solfjeld 2017: 

 

Figur 1: Sikringssone for trær under bygge- og anleggsfase. Kilde SVV/Solfjeld 2017 

• Kartlagte eiker i parken ved Rich. bar: 

 

Figur 2: Parken ved Rich bar og plassering av eiker. Inntegnet blått omriss angir ca. omfang av 

trekrone ut fra Google maps ortofoto. Omfanget er imidlertid usikkert. 
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o Eik 1 – utvalgt naturtype:  

Fylling for utvidelse av rv. 22 vil komme innenfor treets dryppsone, på 

det nærmeste 3,6 m fra stammen. Det vurderes sannsynlig at deler av 

rotsonen både på nord- og sørsiden av treet blir påvirket 

o Eik 2 – 2stammet, stor, men ikke utvalgt naturtype:  

Graving/grøft og dekke for sykkelveg med fortau vil komme godt 

innenfor treets dryppsone, på det nærmeste 3,7 m fra stammen. Det 

vurderes sannsynlig at deler av rotsonen på treets sørside blir skadet 

o Eik 3 – stor (195 cm omkrets), utvalgt naturtype:  

Graving/grøft/dekke for sykkelveg med fortau kan i noen grad berøre 

treets rotsone. 

• Alle de tre eikene i parken ved Rich. bar skal bevares. Prosjekteringen er i 

detaljprosjektfasen optimaliseres for å redusere inngrep i trærnes rotsone. 

Anleggsgjennomføringen må planlegges og følges godt opp for å begrense 

skader. Det vurderes å være gode muligheter for at trærne klarer seg, 

forutsatt skadeforebyggende tiltak, men trærnes tilstand bør jevnlig 

overvåkes etter at anlegget er ferdig. Overvåking av tilstand gjelder også for 

eika ved Solheim. 

Skadereduserende tiltak ved prosjektering nær eik som utvalgt naturtype og andre 

store eiker:  

• Sykkelveg m/fortau kan heves for å begrense graving, samt unngå grøft, forbi 

naturtype hul eik på Solheim. 

• Benytte lette og rotvennlige masser over rotsonen. 

• Det kan vurderes å benytte et system som kalles «rootbridge» («rotbru»), som 

er et system som etableres som fundament for vegen. Fundamenter skrus 

ned i bakken med korte mellomrom, og mellom fundamentene monteres 

plater. Slik unngår man å grave, samt at man unngår å komprimere masser i 

trærs rotsone i driftsfasen, noe som er viktig for trærnes vitalitet (oksygen og 

vann). Det er ikke kjent at noe slikt system er blitt benyttet i Norge før. Et 

slikt system tilbys blant annet av Green Grid Systems (Winchester, 

Storbritannia). Fundamentering kan medføre skade på røttene (som oftest 

befinner de seg i det øvre jordlaget), og må utføres under kyndig veiledning 

og med egnet utstyr (f.eks. luftspade).   

• Asfalt som i dag dekker p-plass på østsiden av parken ved Rich. Bar fjernes 

og erstattes med jord, som et forbedringstiltak. 

• La fortauet i Rolighetsveien forbli 2 meter, og ikke utvid dette på bekostning 

av naturtype hul eik (eik 3) i parken ved Rich. Bar. 

• Det kan vurderes å etablere "jordtunnel" under sykkelveg m/ fortau i parken 

ved Rich. Bar. En jordtunnel er et kostnadsbesparende tiltak fremfor å bygge 

opp rotvennlige lag. En jordtunnel etableres ved hjelp av halvrør (f.eks. fra 

StormTech), opprinnelig ment for overvannshåndtering (de vil fortsatt kunne 

ha en funksjon for overvann), som fylles med jord, under dekket til sykkelveg 
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eller fortau. Rørene har bærende egenskaper, og trenger ca. en halv meter 

overdekning. Halvrøret kan etableres rundt eksisterende røtter, eller som en 

ny korridor røttene kan benytte for å vokse inn i, eller gjennom (f. eks. til 

andre siden av sykkelveg/fortau, dersom det finnes egnete vekstmasser på 

andre siden). Tiltaket er foreslått flere ganger i Norge, men det er usikkert 

om det foreløpig er gjennomført (E. Solfjeld, pers.medd. 28.02.2019).  

• Rotskjæring kan utføres i god tid før anleggsfasen, for å stimulere til ny 

rotvekst utenfor området for terrenginngrep. Nye røtter vil søke mot egnete 

masser og finne vegen inn i rotvennlige, fuktige områder som for eksempel 

nye jordtunneler. 

• Prøvegraving kan avdekke hvor rotsystemet befinner seg. I gatemiljø vokser 

røttene uforutsigbart, og kan både dykke ned i dybden eller følge sprekker i 

grunnen og VA-rør. 

 

Skadereduserende tiltak i anleggsfase nær eik som utvalgt naturtype og andre store 

eiker: 

• Stille krav til anleggsgjennomføringen og følge opp at krav og tiltak 

gjennomføres, slik at treet ikke skades underveis. Krav innarbeides som 

prisbærende poster i konkurransegrunnlaget og i YM-plan. Eksempel på gode 

tiltak er beskrevet av Solfjeld 2017 og i heftet «Arbeid nær trær» utgitt av 

Bymiljøetaten i Oslo (2012), og omfatter blant annet: 

o Beskyttelse av trekrone (ikke for «oppheng»). 

o Beskyttelse av stamme. 

o Beskyttelse av rotsone (ingen lagring eller kjøring). 

o Egnet gjerdetype. 

o Tilstedeværelse av sertifisert trepleier ved graving og beskjæring. 

o Kutting (ikke riving) av røtter. 

o Bruk av luftspade eller boring under rotsone. 

o Unngå sviskade og forgiftning. 

o Beskytte røtter mot uttørking og frost. 

o Bruk av egnet gjenfyllingsmasse. 

 

Skadereduserende tiltak i driftsfase for eik som utvalgt naturtype og andre store 

eiker: 

• Overvåke eikenes tilstand etter anleggsgjennomføringen. Vurdere og 

iverksette tiltak for å bevare dersom det viser seg behov. 

• Bardunering av tostammet eik (eik 2) i parken ved Rich. Bar.  

• Vurdere redusert salting av veganlegget forbi eiketrær. 
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Skadereduserende tiltak i anleggsfase for fremmede arter: 

Kilde: Sweco, KU-rapport, 2019 

• Kartlegge status og begrense frøproduksjon for fremmede arter gjennom 

vekstsesongene før anleggsstart og utarbeide tiltak for å forebygge 

spredning av fremmede arter som legges inn i YM-planen 

• Massehåndtering: Masser med rester av fremmede skadelige arter kan 

benyttes internt på anlegget. Fortrinnsvis benyttes vekstmassene i godt 

kontrollerte arealer (slik som gressplen). Dersom dette ikke er mulig, kan det 

vurderes å grave ned massene, men da går en verdifull vekstjordressurs tapt. 

 

Skadereduserende tiltak i anleggsfase– luftforurensning/støv: 

Kilde: Sweco rapport, april 2017: Luftkvalitet med spredningsberegninger 

• Anleggstrafikk vil kunne føre til mer oppvirvling av støv i området, særlig 

under masseutskifting og transport av masser. For å hindre store mengder 

støv fra anleggsplassen, kan det gjøres enkle tiltak som for eksempel 

hjulvask, rengjøring av veger og tildekking av masser. Med mindre det skal 

etableres knuseverk i tiltaksområde gjelder ikke noe juridisk krav på 

støvmåling. Det anbefales likevel beredskap for støvdempende tiltak (f.eks. 

vanning) i tørre perioder. 

 

Forurenset grunn: 

Kilde: Sweco notat, april 2019: Historisk kartlegging forurenset grunn: 

Basert på innhentet informasjon er det grunn til mistanke om forurensning i 

grunnen innenfor tiltaksområdet.  

Det er i henhold til forurensningsforskriften, kapittel 2 nødvendig med ytterligere 

undersøkelse for å undersøke grunnen i forhold til forurensning i grunn. 

Det man i tillegg må ta hensyn til i forhold til bygge- og gravearbeider er:  

• Det kan påtreffes hittil ukjent forurensning i grunnen ved graving. Dersom 

det underveis i byggeprosjektet avdekkes grunn som mistenkes å være 

forurenset (lukt/oljefilm/misfarging), skal byggherre straks varsles, og det 

skal utføres miljøtekniske undersøkelser av fagkyndig miljørådgiver. 

• Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr ved fylling av 

drivstoff og håndtering av miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i 

anleggsfase. Utstyr for å ta opp eller nøytralisere forurensende utslipp fra 

anleggsutstyr skal medbringes fra anleggets oppstart, og benyttes dersom 
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uhellet er ute, så lenge anleggsarbeidene pågår og det er fare for 

forurensning til jord/grunn/vann. 

Jordbruk: 

Kilde: Sweco notat, mai 2019: Naturressurser 

Jordlova §2 sier at føringene i § 9 ikke gjelder for områder som  

a)  «i reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn landbruk eller hensynssone 

som med tilhørende bestemmelse fastlegger faresone, jf. pbl. § 12-6» 

b)  «i bindande arealdel av kommuneplan er lagt ut til 1. bebyggelse og anlegg 

eller…» 

I dette tilfellet er jordet ved rundkjøringa på Hafslund gitt formålet bebyggelse og 

anlegg – næringsbebyggelse (framtidig) i kommuneplanens arealdel.  

KPA § 4.3 a) angir at på jordbruksarealer avsatt til bebyggelse og anlegg skal 

jordlovens §§ 9 og 12 fortsatt gjelde fram til arealene faktisk tas i bruk til 

byggeformål.  

Jordet ved Solheim er gitt formålet bebyggelse og anlegg-

næringsbebyggelse(eksisterende) i kommuneplanens arealdel. I tillegg er området 

regulert til industri/forretning/kontor. 

Arealformålene er foreløpig ikke realisert og dyrkajorda ligger fortsatt der og er i 

drift. 

Følgende tiltak anbefales gjennomført for å ivareta matjord og kvaliteten på 

matjorda: 

Generelt for behandling av matjord 

• Prosjekteringen og gjennomføringen av bygge- og anleggsarbeidene skal gjøres på en 

slik måte at det ikke legges mer beslag på matjord enn det som er helt nødvendig. 

• Det skal settes opp et midlertidig alpin-/anleggsgjerde mellom anlegget/anleggsbeltet 

og resterende dyrka jord. All anleggstrafikk skal skje innenfor anleggsbeltet. 

• Hjul, belter og graveutstyr skal rengjøres for jord og plantedeler før det ankommer til 

teigen og før det forflyttes og benyttes på annen dyrkamark (for å forebygge 

spredning av floghavre og planteskadegjørere). 

• Stor, beltegående gravemaskin og ikke bulldoser skal brukes til tilbakelegging av 

matjord for å unngå stor spordekning og dyptgående komprimeringsskader 

• Ingen utlegging av matjord i kraftig regnvær. 

• Matjord skal rankes opp i lave ranker for å unngå komprimering. 

• Informasjon om jordbehandling skal spres helt ned til de som utfører arbeidet, slik at 

en sikrer at de som utfører arbeidet har forstått hva som er de kritiske faktorene i 

arbeidet, og kan finne en praktisk måte å legge opp arbeidet på. 

Følgende gjelder på matjordarealer som midlertidig beslaglegges i anleggsperioden: 
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• A-sjiktet (matjordlaget) må tas av i ca. 35 cm tykkelse og ikke blandes med 

underliggende jord med lavere moldinnhold (se Figur 3 nedenfor).  

• Det skal legges duk under masser for anleggsbelte, slik at pukk og grus ikke trenger 

ned i underliggende jordsjikt. 

• Eventuelle sedimenterte partikler fra dyrkamark som samles i konteiner eller 

sedimentasjonsdam skal tilbakeføres til jordbruksarealet. 

• Underliggende sjikt krafses opp før matjorda legges tilbake. 

• Dreneringssystemer må ivaretas og reetableres på en god måte under arbeidet. 

Følgende gjelder for matjord som beslaglegges varig: 

• Tykkelse på matjordlaget de ulike jordlagene kartlegges før jorda tas av (se Figur 3 

nedenfor). Tykkelsen kan variere velig fra teig til teig. Veiledende tykkelse til 

anbudsbeskrivelser er ofte omlag 35 cm for matjordlaget og 80 cm for underliggende 

sjikt av forvitret jord med strukturutvikling. 

• Topplaget (matjordlaget) tas av og må ikke blandes med underliggende jordsjikt. 

• Underliggende sjikt av forvitret jord med strukturutvikling tas av og må ikke blandes 

med underliggende jordsjikt 

• Ved mellomlagring skal begge jordlagene rankes opp hver for seg. 

 

 

Figur 3: Skisse over de ulike sjiktene for naturlig dyrka jord. Kilde: Haraldsen. Bioforsk rapport vol. 7 nr. 181 2012. 
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5. Tids- og framdriftsplan 

Det må utarbeides fremdriftsplaner for ytre miljøarbeidet i byggeplanfasen. Dette 

må lages tidlig i prosjekteringen. 

 

Kritiske prosesser som omfatter ytre miljø skal avmerkes i fremdriftsplanen. Her 

skal milepæler innen ytre miljø fremkomme. Ved bruk av Miljørisken blir milepæler 

ivaretatt ved å benytte datofelt for innleggelse av gjennomføring. 

6. Dokumentasjon 

Dokumentasjon fra målinger og kontroll må arkiveres. Dette kan gjøres på eRoom 

eller ELRAPP.  

 

Avfall skal ivaretas i ELRAPP, skjema R15.  

Dette gjelder også farlig avfall. Kvittering på innlevert avfall skal legges i ELRAPP 

eller eRoom 

 

Entreprenørens avfallsplan skal arkiveres på eRoom eller ELRAPP.  

7. 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. 
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8. Vedlegg – Miljørisken 
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