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SAMMENDRAG 

Dette er en Ytre miljøplan (YM-plan) for reguleringsplan 2507, E39 Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-
Sørmarka. YM-planen er skrevet med bakgrunn i kommunedelplanen og utførte konsekvensens- utredninger, men 
også i henhold til utført befaring og valgte planløsninger. På dette reguleringsnivået er målsettingen å sette fokus på 
de viktige miljømessige problemstillingene i prosjektet, slik at det blir tatt nødvendige miljøhensyn i videre arbeider. 

Deltema som er vurdert er støy og vibrasjoner, luftforurensning, forurensning til vann og grunn, 
landbruk/naturressurser, landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, materialvalg og avfallshåndtering.  

Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i YM-planen. For hvert tema 
er gitt problembeskrivelser og forslag til tiltak for både prosjekteringsfasen og anleggsfasen. Miljøutfordringene 
i forbindelse med bygging av Sykkelstamvegen delstrekning Schancheholen - Sørmarka er: 
• Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig på Auglendshøyden og Sørmarkaområdet, 

og vegetasjonen langs E39 så langt som mulig. Det er lite naturområder i områdene i nærheten av planområdet 
og det er derfor viktig å ta vare på det som er av naturlig vegetasjon, samt revegetere i etterkant. 

• Hindre spredning av forurensning ved utslipp av anleggsvann og tunnelvann i anleggsfasen. 

• Begrense mest mulig utslipp av støv og forurenset luft fra driving av tunnel og annet diverse anleggsarbeid i 
anleggsfasen. 

• Begrense støy og vibrasjoner i forbindelse med sprengning av tunnel og generell anleggsstøy for beboere i 
anleggsfasen. 

• Hindre spredning av forurensning ved graving i masser med mistanke om forurensning, for eksempel ved 
Sørmarka arena. 

• Hindre spredning av fremmede skadelige arter. 

YM-planen skal være et levende dokument som justeres etter endringer eller når nye momenter blir aktuelle.  
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1 Prosjektet 
Dette er en ytre miljøplan (YM-plan) for reguleringsplan 2507, E39 Sykkelstamvegen delstrekning 
Schancheholen - Sørmarka, Stavanger kommune.  

YM-planen er skrevet med bakgrunn i kommunedelplanen og utført konsekvensutredning (Statens 
vegvesen Region vest, 2011), samt utført befaring på deler av strekningen og valgte planløsninger. På 
reguleringsplannivået er målsetningen å sette fokus på de viktigste miljømessige problemstillingene i 
prosjektet, slik at det blir tatt nødvendig miljøhensyn i videre arbeid.  

I senere faser, vil YM-planen bli mer detaljert og danne grunnlaget for beskrivelser i anbudsfasen 
samt som et viktig styringsdokument i byggefasen. Tiltak som skal utføres av entreprenør skal 
innarbeides i anbudsgrunnlaget.  

Denne YM-planen er utarbeidet i henhold til Statens vegvesens Håndbok 151.  

1.1 Beskrivelse av prosjektet/kontrakten 
Det planlegges en sykkeltrasè – Sykkelstamvegen – mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Traseen 
planlegges lagt langs E39 for å begrense inngrep i private grunneieres arealer, barrierevirkninger, 
unngå oppsplitting av areal mht. nærmiljø, friluftsliv og landskap. Denne YM-planen omfatter 
delstrekningen Schancheholen til Sørmarka. I nord grenser traseen til plan for Ryfast - Plan 2192. I sør 
avgrenses planen sør for Auglendstunnelen der den kobles på plan 2349. Lengden på denne 
delstrekningen er ca. 2500 m. Se vedlegg A for kart over strekningen.  

Traseen berører i all hovedsak friområder (helt i nord ved SIF-banen, ved Polarveien/Auglendsveien, 
og sør for Sørmarka Arena), vegarealer og private parkeringsplasser. 

Det vil være påkoblinger ved hovedsykkelrute Vestre ring, eksisterende g/s-veg på nordsiden av 
Auglendsveien, på sørsiden av Auglendsveien foreslås påkobling til sykkelfelt i østgående retning, 
påkobling som linkes til trafikkarealene ved Sørmarka Arena, og sør for tunnelen igjennom 
Auglendshøyden kobles traseen til regulert i plan 2439. 

1.2 Forankring av YM-plan 
Bestemmelser for YM-plan er fastlagt i håndbok 151, Styring av utbyggings-, drifts- og 
vedlikeholdstjenester. Statens vegvesen har utarbeidet egen veileder og mal for YM-planer. Dette er 
tilpasset byggeplaner, og det finnes ikke tilsvarende materiale for detalj- og reguleringsfasen. I dette 
dokumentet er malen benyttet, men det er gjort noen endringer tilpasset plannivået.  

Hjemmel for YM-planen finnes i internkontrollforskriften ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter”.  

Entreprenøren er ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre tiltak for å ivareta ytre 
miljøkravene. YM-planen følges opp og oppdateres under gjennomføringen av 
prosjektet/kontrakten. YM-planen er ikke en del av konkurransegrunnlaget, men tiltak i YM-planen 
vil innarbeides i kontrakten som egne prisbærende poster.  

Denne YM-planen er vedlagt reguleringsplanen og bygger på kommunedelplanen og utført 
konsekvensutredning (Statens vegvesen Region vest, 2011). 

1.3 Andre systemer for ivaretagelse av miljø 
Kvalitetsplan og plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) for byggefasen er andre 
systemer som skal sikre ivaretakelse av miljøet. Dette skal utarbeides som en del av byggeplanen.   
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Siden det er aktuelt med utslipp av tunnelvann må behov for utslippstillatelser avklares med 
forurensningsmyndighetene i god tid før anleggsstart. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Rogaland må kontaktes. Dersom det er aktuelt med påslipp på offentlig nett må det tas kontakt med 
Stavanger kommune. 

Det kan bli aktuelt med graving i forurenset grunn. Før dette arbeidet tar til må det utarbeides en 
tiltaksplan for dette og planen skal være godkjent av kommunen. Tiltaksplanen bør baseres på 
miljøgeologiske grunnundersøkelser og dette bør utføres i en tidlig fase av prosjektet.  

I tillegg skal ansvarlige entreprenører ha egne systemer for å sikre at det ikke skjer negative 
påvirkninger av miljøet i anleggsfasen og at krav i YM-planen ivaretas. 

1.4 Miljøutfordringer 
Miljøutfordringene i forbindelse med bygging av Sykkelstamvegen delstrekningen Schancheholen – 
Sørmarka, er: 

• Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig på Auglendshøyden og 
Sørmarkaområdet, og vegetasjonen langs E39 så langt som mulig. Det er lite naturområder i 
områdene i nærheten av planområdet og det er derfor viktig å ta vare på det som er av naturlig 
vegetasjon, samt revegetere i etterkant. 

• Hindre spredning av forurensning ved utslipp av anleggsvann og tunnelvann i anleggsfasen. 

• Begrense mest mulig utslipp av støv og forurenset luft fra driving av tunnel og annet diverse 
anleggsarbeid i anleggsfasen. 

• Begrense støy og vibrasjoner i forbindelse med sprengning av tunnel og generell anleggsstøy 
for beboere i anleggsfasen. 

• Hindre spredning av forurensning ved graving i masser med mistanke om forurensning, for 
eksempel ved Sørmarka arena. 

• Hindre spredning av fremmede skadelige arter. 

2 Organisering 
Vist i tabell 1 er organiseringen i prosjektet for byggherre. Resterende organiseringen, under, fylles ut 
når dette foreligger, som prosjekterende under byggefasen, samt entreprenør. 

Tabell 1 Organiseringen av prosjektet 

Byggherre 
Prosjekteier: Statens vegvesen 
Prosjektleder: Matthew Millington 
Byggeleder:  
Kontrollingeniør  
YM-koordinator:  
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Prosjekterende 
Interne ressurser 
Enhet Oppdrag Kontaktperson 
   
   
   
   
   
 
Prosjekterende 
Eksterne ressurser   
Firma Oppdrag Kontaktperson 
   
   
   
   
   
 
Entreprise 
Firma Entreprise Kontaktperson 
   
   
   
   
   
 
Samarbeidspartere 
Samarbeidspartner Samarbeidsforhold Kontaktperson 
   
   
   
   
   
 

3 Miljøfaglige kvalitetskrav 
Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i YM-
planen. Målsetningene er hentet fra forprosjektet (Multiconsult, 2014, datert 29.08.2014), samt 
konsekvensvurderingene av prosjektet vedlagt kommunedelplanen, men det er gjort noen mindre 
endringer tilpasset plannivået. Relevante forskrifter og andre styringsdokumenter vil også legge 
føringer for de ulike temaene. 

YM-planen er ikke en del av konkurransegrunnlaget, men tiltak i YM-planen vil innarbeides i 
kontrakten som egne prisbærende poster.  

Detaljerte tiltak for anleggsfasen skal innarbeides i tiltaks- og beredskapsplaner som entreprenøren 
utarbeider. Føringer for entreprenøren skal innarbeides i rigg- og marksikringsplaner som utarbeides 
av byggherren. 

3.1 Støy og vibrasjoner 
Temaet omfatter støy og vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde. Målet er å gjennomføre 
anleggsarbeidet på en måte som ikke er til uakseptabel sjenanse for naboer og berørte. Multiconsult 
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rapportnr. 217093-2-RIA-RAP-001 om støy beskriver konkrete anbefalinger om støyskjerming langs 
strekningen av sykkelstamvegen. 

3.1.1 Problembeskrivelse og utfordringer 

Sykkelstamvegen vil i driftsfasen ikke generere støy av betydning og prosjektet er i seg selv et 
indirekte støytiltak. Utbygging av Sykkelstamvegen kan for øvrig endre eller eventuelt fjerne 
eksisterende terreng og støyskjermer. Dette kan føre til endring av støynivå for deler av bebyggelsen 
som en følge av prosjektet og det må legges klare føringer for hvordan arbeidet skal foregå, slik at 
bebyggelsen blir skjermet i anleggsfasen og senere i driftsfasen (både fra E39 og anlegget).  Største 
utfordringen i anleggsfasen vil være ved fjerning av eksisterende støyskjermer og voller før nye blir 
etablert.  

Støyrapporter vedlagt kommunedelplanen anbefalte støygrenser 2 m over Sykkelstamvegen å være 
Ld ≤75 dBA for planleggingsgrense (tiltak vurderes) og Ld ≤ 85 dBA for tiltaksgrense (tiltak etableres). 
Tiltaksgrensen 2 m over Sykkelstamvegen vil være tilfredsstilt for hele strekningen med anbefalte 
støyskjermer. Det er tre strekningsdeler langs sykkelstamvegen hvor beregnet støynivå 2 m høyde 
over sykkelstamvegen ikke tilfredsstiller planleggingsgrensen. Dette er strekning under gangbro ved 
Polarveien, strekning under Sørmarka bro og strekning langs Sørmarka arena. Tiltaksgrensen er 
tilfredsstilt også for disse strekningene og gjennomsnittlig støynivå langs hele strekningen er 
beregnet til å være Ld = 74 dBA. 

Støy fra anleggsdrift skal ikke overskride grenseverdier gitt i gjeldende retningslinjer (T-1442/201).  

Det er aktuelt med sprengning igjennom Auglendshøyden. Vibrasjoner kan føre til setningsskader på 
bygg og skade på eksisterende tunnelløp til E39. Det kan også føre til forstyrrelser, sjenanse, 
søvnproblemer og virke skjemmende på naboer. Hensyn til tekniske installasjoner må ivaretas. 
Grenseverdier for vibrasjoner og støt skal baseres på NS 8141.  

3.1.2 Mål og tiltak 

Anleggsarbeidet skal ikke medføre uakseptable støynivåer eller vibrasjoner. Gjeldende retningslinjer i 
T-1442 skal overholdes for støy og grenseverdier basert på NS 8141 skal overholdes for vibrasjoner. 
Sprengning og vibrasjoner skal ikke gi setningsskader på bygg eller tunnelløpet til eksisterende E39. 
Det skal ikke være uakseptable støynivåer (over tiltaksgrensen) for boligbebyggelse langs E39 som 
følge av prosjektet. Det skal ikke være uakseptable støynivåer (over tiltaksgrensen) for brukere av 
Sykkelstamvegen. 

Tiltak i prosjekteringsfase 
• Føringer skal legges for hvordan håndtere støyproblematikk dersom eksisterende 

støyskjerming fjernes eller flyttes. Dette gjelder både støyskjerming i anleggsfasen og 
skjerming mot støy fra E39. Følge anbefalinger i Multiconsults rapport 217093-2-RIA-RAP-001 
med tanke på utforming av støyskjermer.  

• Midlertidige støytiltak skal brukes for å begrense støy i anleggsfasen. Disse skal settes opp før 
eksisterende støyskjermer ved boligbebyggelse langs E39 blir fjernet.  

• Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Det meste av 
området som reguleres til veg kan i anleggsfasen benyttes som midlertidig rigg- og 
anleggsområdet. Områder i nærheten av boligområder skal innarbeides i rigg- og 
marksikringsplanen som områder der det skal tas hensyn med tanke på støy. 
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• Fagkyndig personell skal foreta besiktigelse av eksisterende tunnelløp til E39, samt 
eventuelle bygninger i nærheten og høyspentledningen som går over Auglendshøyden før 
oppstart av sprengningsarbeidene. Grenseverdier for sprengningsarbeidene i henhold til NS 
8141, samt eventuelle sikringsbehov vil bli utarbeidet basert på denne besiktigelsen.  

Tiltak i anleggsfasen 
• Støy fra anleggsdrift skal ikke overskride grenseverdier gitt i gjeldende retningslinjer (T-

1442/201). 

• Det skal settes krav til entreprenør slik at de har ansvar for å iverksette tiltak, slik at kravene 
følges. Retningslinjer og eksisterende grenseverdier skal følges. Særlig viktig i områder med 
boligbebyggelse og ved nattestid. Ved behov for støyskjermede tiltak, skal disse være utført 
før en starter anleggsarbeidet. 

• Arbeider som medfører vibrasjoner skal konsentreres i tid og legges på hverdager på dagtid. 
Sprengning som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB innendørs, blir frarådet om natten. 

• Transport og flytting av fyllmasser og steinmasser bør skje på tider med lite trafikk, og skal 
følge gjeldende støyforskrifter.  

• Støysvake maskiner brukes der det er mulig og det skal være forbud mot unødvendig 
tomgangkjøring. Dette må innarbeides i kontrakt med entreprenør. 

• Rystelsesmålere skal brukes på aktuelle bygninger og foreta vibrasjonsmålinger ved behov.  

• Byggherre skal varsle og informere berørte naboer ved oppstart av støyende aktivitet.  

Tiltak i driftsfasen 
• Permanente støyskjermer skal etableres. Se Multiconsults rapport 217093-2-RIA-RAP-001 for 

støyberegninger og anbefalte støyskjermer.  

3.2 Luftforurensning 
Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og utslipp fra 
vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift. 

Global luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning 
defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig NOx). Lokal luftforurensning 
defineres som stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel. De viktigste stoffene som bidrar til 
lokal luftforurensning er hovedsakelig nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10). Vegtrafikk er den 
dominerende kilden til lokal luftforurensning. Eksos fra kjøretøy bidrar til utslipp av NO2 og 
svevestøv, men det er asfaltslitasje fra piggdekkbruk som er den største kilden til dannelse av 
svevestøv.  

Anbefalinger for håndtering av luftforurensing er gitt i Klima- og miljødepartementets retningslinjer 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Disse retningslinjene gjelder også i bygg- og 
anleggsfasen.  

3.2.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

For dette prosjektet er det ikke satt miljøkrav knyttet til driftsfasen av Sykkelstamvegen siden sykling 
ikke vil generere forurensing til luft. Sykkelstamvegen vil forhåpentligvis være et indirekte tiltak for å 
bedre luftforurensingen. 
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Tiltak i driftsfasen vil være rettet mot å tilrettelegge for at brukere av Sykkelstamvegen ikke blir 
utsatt for skadelig eller plagsom forurensning. Dette vil være knyttet mot å redusere luftforurensning 
fra omgivelser, i hovedsak E39. Tiltak i anleggsfasen er knyttet til anleggsarbeidet for å redusere 
eventuelle støvplager for brukere og beboere i berørte områder, særlig ved driving av tunnel 
igjennom Auglendshøyden.  

Det er tre delstrekninger hvor det er anbefalt å enten ha støyskjermen vest for Sykkelstamvegen (på 
utsiden av Sykkelstamvegen i forhold til E39) eller ikke ha støyskjerm, hvor bruker kan bli eksponert  
for støv over korte strekninger. Dette er strekning under gangbro ved Polarveien, strekning under 
Sørmarka bro og strekning langs Sørmarka arena. Det er vurdert i fagrapporten (214758, datert 
08.12.2010) for luftforurensning vedlagt kommunedelplanen (Statens vegvesen Region vest, 2011) at 
overskridelser av grenseverdiene trolig vil forekomme svært sjelden og at erfaringsmessig er antall 
syklister betydelig mindre i kalde perioder vinterstid hvor luftkvaliteten tidvis kan være dårlig. 
Overskridelsene er beregnet til 25 m fra senterlinjen (dvs. inntil 10-15 m fra vegkant). 

3.2.2 Mål og tiltak 

Det er et mål at ingen skal utsettes for unødvendige støvplager som følge av anleggsarbeidet.   

Det kan settes i verk tiltak som reduserer omfanget av luftforurensning som brukere av 
Sykkelstamvegen blir utsatt for. Dette gjelder særlig luftforurensing fra E39.  

Tiltak i prosjekteringsfase 
• Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Det meste av 

området som reguleres til sykkelveg kan i anleggsfasen benyttes som midlertidig rigg- og 
anleggsområde. Områder som er i nærheten av boligområder skal innarbeides i rigg- og 
marksikringsplan som områder der det skal tas hensyn med tanke på luftforurensing. 

• Det skal settes krav til bruk av maskinelt utstyr med lavest mulig utslipp. Dette må 
innarbeides i kontrakt med entreprenør. 

• Det må vurderes om sykkelvegen skal skjermes mot E39 hele strekningen for å redusere 
luftforurensning for brukere, for eksempel ved bruk av voller, skjermer og vegetasjon.   

• Rigger og massetipper skal plasseres slik at behov for lange transportveier minimeres. 
Midlertidige massetipper bør unngås i nærheten av boligområder. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Støvplager for berørt bebyggelse og offentlig veg under anleggsperioden skal unngås. Dette 

må innarbeides i kontrakt med entreprenør. 

• Krav i entreprenørens kontrakter skal følges opp og det må settes veiledende grenser fra 
forurensningsforskriften. 

• Anleggsarbeidet skal gjennomføres slik at støvplager minimeres. Det skal settes inn tiltak for 
å redusere dette, særlig ved tunneldriving gjennom Auglendshøyden.  

• Veier som benyttes av anleggstrafikk skal holdes tilstrekkelig rene. Behov for reasfaltering av 
disse veiene må vurderes med hensyn på støv. Vanning/salting av grusveger må utføres etter 
behov. Salting av grusveier kan ikke benyttes i nærheten av resipienter.  

• Marksikringsplan skal følges. 
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• Spyling av anleggsområder, anleggsveier og mellomlagrede masser skal utføres dersom dette 
er hensiktsmessig, for eksempel ved tørre perioder. 

• Hastighetsbegrensning i tørre perioder kan vurderes. 

• Tildekking av lasteplan ved kjøring av masser utføres når dette er hensiktsmessig. 

• Kjøring og massetransport bør minimeres og det må være forbud mot tomgangskjøring. 

• Inngrep i vegetasjon skal minimeres og revegetasjon av erosjonsutsatte flater og voller skal 
utføres.  

• Plan for håndtering av masser skal utarbeides. 

Tiltak i driftsfasen 
• Det må vurderes om det er behov for skjerming av Sykkelstamvegen mot E39 for å redusere 

luftforurensning, for eksempel ved bruk av skjermer, voller og vegetasjon.  

• Hyppigere renhold av vegbanen på E39, spesielt i tørre perioder på vårparten, vil kunne 
redusere partikkelspredning fra vegtrafikken. 

3.3 Forurensning til vann og grunn 
Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myr 
etc.) og grunn (løsmasser, berggrunn, deponier for rene masser) mot utslipp, utvasking eller flytting 
av forurensende stoffer. Dette er for å hindre påvirkning på vannlevende og jordlevende organismer 
(flora, fauna, etc.), kjemisk tilstand og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk. Det 
er en viss overlapp til temaet naturmiljø.  

Krav knyttet til forurensning til vann og grunn er blant annet beskrevet iht. forurensningsforskriften 
kapittel 2. kapittel 15 og kapittel 17, samt forurensningsloven og vannforskriften. 

3.3.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

For dette prosjektet er forurensning til vann først og fremst knyttet til anleggsfasen, som for 
eksempel fra tunneldriving og avrenning til vassdrag. Det er en kjent forurenset lokalitet innenfor det 
regulerte arealet. I driftsfasen vurderes risikoen for forurensning fra sykkelstamvegen som minimal, 
med unntak for avrenning ved salting og eventuelt tunnelvasking.  

Prosjekterte sykkelstamvegen følger i hovedsak E39. Nord for Auglendshøyden er det observert en 
bekk som renner over et jorde mot E39. Denne bekken er ikke funnet på kart til VA og det er ikke 
avklart om bekken renner i rør under E39 (figur 1). Mest sannsynlig stopper bekken og vannet 
infiltrerer i høyden mot E39.  
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Figur 1 Kartutsnitt som viser bekk som renner over jordet nord for Auglendshøyden og dreneringen er uavklart 
(Kilde: norgeskart.no) Rød stiplet linje viser omtrentlig plassering av planlagt delstrekning av Sykkelstamvegen. 

Det vil være behov for utslipp av tunnelvann ved driving av tunnel igjennom Auglendshøyden. Det 
må avklares hvordan drivingen skal gjennomføres og hvordan tunnelvannet skal håndteres. Basert på 
dette skal det etableres forslag til rensing og akseptable grenseverdier. Ved påslipp på kommunalt 
nett kreves tillatelse fra Stavanger kommune og ved ønske om utslipp til resipient kreves tillatelse fra 
Fylkesmannen i Rogaland. Dette bør gjøres i en tidlig fase. Endelige grenseverdier gitt i utslipps- eller 
påslippstillatelsen bør med i konkurransegrunnlaget, samt krav til prøvetakingsplan. Renseanlegg skal 
utformes slik at satte grenseverdier overholdes.  

Forslag til løsning er å føre vannet over i containere der partikler sedimenteres og der en har kontroll 
på vannkvaliteten før utslipp til resipient / påslipp på offentlig nett. Slam- og oljeutskiller knyttet til 
dette systemet sikrer at søl av olje/diesel fra maskiner inne i tunnelen ikke når resipient. Vann fra 
tunneldriving har som regel høyt innhold av suspendert stoff, sterkt basisk grunnet bruk av 
sprøytebetong, nitrogeninnholdet kan være høyt grunnet uomsatt sprengstoff, tetningsmidler kan 
avgi kjemiske komponenter (i all hovedsak sement), samt at det kan inneholde olje og metallrester 
fra anleggsmaskiner. Ved overvåking av samtidig høy pH og høyt NH3-innhold kan man også ha 
syretilsetning for hindre utvikling av giftig NH4

+. Det kan derfor bli aktuelt å stille krav om innhold av 
suspendert stoff, olje og nitrogenforbindelser, samt eventuelt pH justering. Det kan også bli aktuelt å 
vurdere håndtering av tunnelvann i driftsfasen, f.eks. vaskevann. Det kan vurderes å etablere en kum 
for oppsamling av vaskevann i driftsperioden som tømmes ved behov. Dersom det ikke benyttes såpe 
til vask av tunnelen for Sykkelstamvegen, vurderes tunnelvaskevannet som liten forurensningsrisiko. 

Håndtering og mellomlagring av tunnelstein må vurderes knyttet til avrenning. Dette må vurderes i 
en tidlig fase. Tunnelstein skal deponeres på godkjent deponiområde (for rene masser). Føringer for 
fyllittmasser gitt i dette kapittelet skal følges.  

Ut fra informasjon fra aktsomhetskartet til Stavanger kommune, samt Miljødirektoratets 
grunnforurensningsdatabase er det et kjent området med forurenset grunn i planområdet ved 
Sørmarka arena (figur 2). Dette området er markert i databasen med påvirkningsgrad 3 – ikke 
akseptabel/alvorlig forurensning og behov for tiltak. Ved utbygging i og graving på forurenset grunn, 
skal det utarbeides tiltaksplaner som må godkjennes av forurensningsmyndigheten (dvs. den aktuelle 
kommunen). Masser fra sterkt trafikkert vei kan inneholde forurensning, for eksempel olje, PAH og 
tungmetaller. Det bør utføres miljøtekniske grunnundersøkelser av masser fra veggrunn innenfor 
planområdet.  

Det er fyllitt langs hele strekningen. Fyllitt kan inneholde forhøyede verdier av arsen. Stavanger 
kommune har satt lokal normverdi for arsen til 20 mg/kg for fyllittmasser i kommunen. Fyllittmasser 
kan disponeres i områder der det er fyllitt innenfor Stavanger kommune. Deponering av fyllittmasser 
skal ikke skje steder der det er fare for avrenning/forurensning.  

Vegbygging og anleggsarbeid medfører alltid en viss fare for forurensning. Uhell med maskiner kan gi 
utslipp av olje og diesel. Mellomlagring av masser skal skje på areal avsatt til vegformål innenfor 
planområdet. Ved behov for mellomlagring av forurensede masser utenfor området definert som 
tiltaksområdet, må det søkes tillatelse fra Fylkesmannen. 
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Figur 2 Kartutsnitt som viser registrerte grunnforurensninger (kilde: miljostatus.no). Rød stiplet linje viser 
omtrentlig plassering av planlagt delstrekning av Sykkelstamvegen. 

3.3.2 Mål og tiltak 

Det skal ikke forekomme spredning av forurensede masser som følge av prosjektet. Det skal ikke 
forekomme forurensning til vann eller grunn fra anleggsområde og anleggsarbeidet. Vannmiljø i 
området skal ikke få dårligere vannkvalitet som følge av prosjektet. Tunnelvann skal håndteres 
forsvarlig og iht gitte tillatelser. 

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser på områder der det er mistanke om 

grunnforurensning. Det er mistanke om grunnforurensning ved Sørmarka arena og her må 
det foretas miljøtekniske grunnundersøkelser. Det bør utføres stikkprøver av masser i 
støyvoller og lags veggrunn som skal graves/fjernes for å avklare om det er forurenset. 
Dersom det blir påvist grunnforurensing må det utarbeides en tiltaksplan som skal 
godkjennes hos kommunen før graving kan starte.   

• Grunnboringsdata bør sammenstilles for å vurdere områder med fyllmasser da disse kan ha 
potensial for å inneholde forurensning. 

• Alternativer for utslipp av tunnelvann må vurderes ved driving av tunnel og utarbeide søknad 
om utslipps- eller påslippstillatelse. Eventuelle søknader bør sendes inn i en tidlig fase. Det 
må settes av arealer i riggområdet til å romme renseanlegg samt arealer for håndtering av 
slam ved behov.  

• Overvåkingsprogram for tunnelvann skal utarbeides. 
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• Det skal undersøkes om bekk på jordet nord for Auglendshøyden renner i rør under E39. 
Dreneringsveien skal ikke endres. Hvis prosjektet berører bekken, skal den legges i rør eller 
overbygges. Behov for overbygging eller etablering av beskyttende voller i anleggsfasen må 
vurderes for å minimere potensielt avrenning til bekken fra riggområdet.  

• Plassering for mellomlagring og eventuelt deponering av tunnelstein må vurderes. Dette må 
inn i reguleringsplan og rigg- og marksikringsplan. Det må ikke være avrenning fra tunnelstein 
til vassdrag. 

• Mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning av partikler til vassdrag. Masser skal ikke 
mellomlagres i kanten av bekker.  

• Masseutskifting skal ikke føre til endrede dreneringsforhold. 

• Ved inngrep som kan ha uønsket påvirkning på avrenning og vannbalanse skal konsekvenser 
av tiltaket og eventuelle alternative utførelses- og byggemetoder vurderes. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Rensesystemer for tunnelvann skal etableres. Rensing av vann fra driving av tunnel eller fra 

byggegrop skal vurderes etter krav satt i tillatelser til påslipp- eller utslippstillatelse. 
Anleggsvann skal ha en tilfredsstillende kvalitet før det slippes ut. Partikkelholdig vann skal 
ikke slippes direkte til resipient. Slam fra renseanlegg leveres godkjent mottak hvis påvist 
forurenset. 

• Eventuell overvåking i berørte resipienter skal utføres, som bekken som renner over jordet 
nord for Auglendshøyden.  

• Prøvetaking av tunnelvann og slam skal utføres med analyser for relevante parametre. 

• Krav satt i godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensede masser skal følges ved arbeider 
ved Sørmarka arena og eventuelt andre lokaliteter. 

• Dersom det oppdages mistanke om forurensede masser (misfargede masser, oljefilm på 
masser eller vann, oljelukt, avfall i massene) skal det utføres miljøtekniske 
grunnundersøkelser for å avklare forurensningsgrad i massene. Hvis det påvises 
forurensning, må det utarbeides og godkjennes en tiltaksplan før arbeider med å håndtere 
de forurensede massene kan starte.  

• Fyllittmasser kan innenfor Stavanger kommune disponeres i andre områder der det er fyllitt. 
Dette må avklares ved hjelp av geologisk kart eller geolog.  Deponering av fyllittmasser skal 
ikke skje steder der det er fare for avrenning/forurensning. Dersom fyllittmassene er egnet, 
kan de benyttes i linjen. Ved deponering på områder med lavt eller ukjent bakgrunnsnivå av 
arsen, må det tas prøve av fyllittmassene.  

• Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan med meldeplikt om eventuelle uhell som 
medfører utslipp. Planen må inkludere spesifikke tiltak rettet mot riggområdet nord for 
Auglendstunnel og bekken som renner over jordet.  

• Sanitæravløp fra riggområdet skal tilkobles tette tanker eller offentlig kloakksystem.  

• Områder der det er særlig fare for forurensinger bør utformes med tette flater som leder til 
oljeutskillere og sandfang. F.eks. stasjonære drivstoffpåfylling, vask og vedlikehold av 
maskiner og utstyr, lagring av oljetanker. Dette er viktig ved riggområdet på jordet nord for 
Auglendstunnelen.  
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• Eventuell mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning til vassdrag. 

• Det skal iverksettes tiltak for å hindre avrenning, fra anleggsarbeidet og eventuelt hvis det 
planlegges massetipper, til vassdrag. Eksempler på tiltak vil være avskjærende grøfter, 
filtermasser og filterduk. 

• Ved behov for å etablere kulvert og lignende som berører bekker og vassdrag, skal disse 
etableres så raskt som mulig. Tiltak for å hindre tilslamming av bekker skal iverksettes ved 
behov, som skånsomt anleggsarbeid.  

• Gjennomføring av erosjonsreduserende tiltak som tildekking og revegetering skal vurderes. 

Tiltak i driftsfasen 
• Dersom det er aktuelt, skal det legges føring for mengder salt som benyttes i vinterhalvåret. 

• Renseanlegg for tunnelvaskevann skal etableres dersom dette er aktuelt. 

3.4 Landbruk/naturressurser 
I henhold til veileder for YM-plan er ikke landbruk et tema som skal behandles i YM-planen. Landbruk 
er likevel tatt med i denne YM-planen, siden det er et landbruksområde som grenser til planområdet. 
Skog blir vurdert både under dette tema samt også under tema for naturmiljø siden det både kan ses 
på som naturressurs og er en del av naturmiljø. Grunnvann og brønner som en ressurs er også 
vurdert under dette temaet. 

Jordlovene har bestemmelser som stiller krav til omdisponering av jordbruksarealer. 

3.4.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Dyrket jord vil ikke gå tapt av prosjektet. Det finnes dyrket mark vest for E39, nordvest for 
Auglendshøyden. Dette området vil ikke bli berørt av prosjektet. Det finnes også noe skog på 
Auglendshøyden som er hovedsakelig granskog, men også blandingsskog. Fagrapporten vedlagt 
kommunedelplanen (Multiconsult nr. 214752-02, datert 21.03.2011) vurderer at det er begrensede 
naturressurser i planområdet og at det samlet sett har ingen verdi for tema naturressurser fra 
Schancheholskrysset til Auglendskrysset og liten verdi fra Auglendskrysset til Sørmarka. 

Det er registrert flere fjellbrønner, brukt til energibrønner, i området rundt Ullandhaug skole, se figur 
3. Med unntak av et sonderbor utført i 2004 ved Sørmarka arena, er det ikke registrert andre brønner 
langs strekningen. 

Det må unngås at uakseptable mengder grunnvann i fjell fra Auglendshøyden lekker inn i tunnelen 
under anleggsfasen og driftsfasen. Dette for å unngå at vegetasjonen over tørker ut. Det er registrert 
slåttemark og gammel lauvskog i Sørmarkaskråningen på nordsiden av Auglendshøyden, begge er 
lokalt viktige.   
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Figur 3 Kartutskitt fra Granada som viser fjellbrønner ved Ullandhaug skole (Kilde: ngu.no). Rød stipler linje viser 
omtrentlig plassering av planlagt delstrekning av Sykkelstamvegen.   

3.4.2 Mål og tiltak 

Inngrep i landbruksareal og skogsareal skal begrenses. 

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Rigg- og marksikringsplan skal utføres slik at den viser områder som ikke skal berøres.  

• Det må fastsettes innlekkasjekrav til tunnelen og vurderes behov for injeksjon under driving 
av tunnel. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Entreprenør skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. Rigg- og 

marksikringsplan skal følges. 

• Avslutting mot jordbruksareal og sidearealer skal ha en maksimal helling på 1:8 slik at arealet 
kan brukes i maskinell landbruksdrift.  

• Entreprenør må forholde seg til krav om maksimal innlekkasje under tunneldriving for å 
hindre grunnvannssenking. Behov for å måle innlekkasjer strekningsvis må vurderes.  

3.5 Landskap 
Landskapsbilde omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette 
bylandskapet til det åpne naturlandskapet. 

Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø, 
naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og støytiltak. Resten inngår i de ulike temaene. 
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3.5.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Sykkelstamvegen er planlagt langs E39. Motorvegen oppleves som frodig på grunn av grønne voller, 
skråninger og buskfelt langs sidene av vegen. Disse grønne beltene er forholdsvis smale. 
Sykkelstamvegen vil gå på bekostning eller redusere disse grønne beltene.  Utfordringen er å få plass 
til og gjenopprette grønne belter mellom E39 og Sykkelstamvegen der eksisterende vegetasjonsfelt 
forsvinner. Se beskrivelse av muligheter i formingsveilederen for gjenoppretting av grønne belter 
langs E39.  

Syklister på Sykkelstamvegen bør få en variert landskapsopplevelse med minst mulig støy fra 
motorvegen. Voller og skjermer bør plasseres og utformes slik at de tar seg best mulig ut i 
landskapet, samtidig som syklistene får mulighet til å nyte fin og variert utsikt og se hvor på traseen 
de befinner seg.  

3.5.2 Mål og tiltak 

Sykkelstamvegen skal så langt som mulig tilpasses eksisterende landskap. Beplantning og 
revegetering skal tilpasses de lokale forhold. Konstruksjoner må planlegges slik at det ikke er behov 
for unødige ekstrakonstruksjoner og sår i omgivelsene. Anleggsområdet skal så langt det er mulig 
fremstå som rent og ryddig.  

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Rigg- og marksikringsplan skal utarbeides basert på føringer gitt her og i formingsveileder. 

• I forbindelse med planlegging og godkjenning av hovedanlegg for teknisk infrastruktur og 
veganlegg, skal det redegjøres for håndtering av matjordressurser.  

• Det må kontinuerlig fokuseres på å beholde mest mulig av eksisterende beplantning i 
planområdet. 

• Det skal være minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon, særlig trær. Formingsveilederen 
peker på særskilte trær som skal spares g disse er regulert til «tre som skal bespares» i 
plankartet.  

• Det bør så langt det er mulig plantes norske og stedegne arter i de naturlike delene av 
sykkelstamvegen, og de skal være naturlig hjemmehørende i det naturmiljøet de skal 
etableres. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Det bør så langt det er mulig plantes norske og stedegne arter i de naturlike delene av 

sykkelstamvegen. 

• Det skal være minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon, særlig trær. Ved nærføring til 
store trær skal det settes opp et byggegjerde e.l. minimum 2,5 m fra stammen. Se vedlegg C.  

• Matjordekker ved Sørmarka og Sørmarkkroken skal tas vare på for å benytte stedegne 
frøbank ved revegetering for naturlig revegetering, så langt dette er mulig. Matjord skal 
tilbakeføres i nærområdet eller eventuelt, skal matjordlaget nyttes til jordbruksproduksjon 
og tilbakeføres til jordbruksareal. Jorda skal tas bort før en kjører på området med tunge 
maskiner. Se vedlegg D for prinsipper for naturlig revegetering. 

• Rigg- og marksikringsplanen skal følges.  

• Det tillates ikke inngrep utenfor det definerte anleggsbeltet.  
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• Anleggsområdene skal framstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for 
omgivelsene. Maskiner og utstyr skal hensettes på en ryddig og ordentlig måte etter endt 
arbeidsuke. 

• Ved ferdigstillelse av arbeidene skal rigg/lagerplass så vel som anlegget være ferdig ryddet og 
tilbakeføres til original stand eller tilsvarende. 

Tiltak i driftsfasen 
• Det bør utarbeides en skjøtselsplan for Sykkelstamvegen som godkjennes av kommunene og 

SVV. Planen må følges og eventuelt justeres dersom forholdene viser seg å være annerledes 
en forutsatt. 

• Vedlikehold av anlegget skal utføres etter behov. 

3.6 Nærmiljø og friluftsliv 
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. 

Relevante lover og forskrifter for dette tema er blant annet friluftsloven og støyforskriften. 

3.6.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Målet er å prosjektere Sykkelstamvegen og gjennomføre anleggsarbeidet uten at det fører til større 
negative konsekvenser for bruk av frilufts- og nærmiljøområder i de berørte områdene. Tiltaket 
berører brukere av friområder og da særlig friluftsområdet i Sørmarka og friområdet sør i Polarveien 
og SIF banen. Boligområdene og tilknyttede uteområder benyttes ofte og av mange og har betydning 
for barn og unges fysiske utfoldelse. I de berørte områdene er det veg- og stinett som er mye brukt. I 
tillegg må det tas hensyn ved kryssing av gang- og sykkelveier, særlig der disse er mye benyttet som 
skolevei. Det må også vurderes om tunnelen igjennom Auglendshøyden vil oppleves som en 
vindtunnel for brukerne. 

Langs Helmer Hansens gate planlegges sykkelstamvegen som en brokonstruksjon. Dette vil føre til 
innsyn fra brukerne av Sykkelstamvegen inn i boligene.  

3.6.2 Mål og tiltak 

Eksisterende nærmiljø opprettholdes eller erstattes med tilsvarende anlegg. Anleggsarbeidet skal i 
minst mulig grad berøre / forstyrre aktiviteter og beboere. 

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Turstier og ridesti i Sørmarka må legges om dersom det er behov for dette. Det må 

tilrettelegges for ferdsel i dette området. Fysisk skille mot Sykkelstamvegen bør vurderes for 
å unngå annen bruk av sykkelstamvegen. 

• Berørte naboer og brukere av områder må holdes orientert. Dette gjelder også for 
næringseiendommer. 

• Riggområder må plasseres slik at det minimerer forstyrrelse for beboere og brukere av 
områder. 

• Inngrep i Sørmarka skal minimeres for å opprettholde friluftsområde og naturopplevelser. 
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• Særlig hensyn i Sørmarka, SIF banen og sør for Polarveien skal vises brukere da dette er 
områder som benyttes mye. 

• Det må vurderes om det er behovet for beregninger av vindstrømmer igjennom tunnelen og 
hvordan dette vil oppleves for brukerne av Sykkelstamvegen. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Anleggsområdet skal sikres med inngjerding, samt at krav må settes til entreprenør ved 

utforming av brakker, hensetting av utstyr og materialer. 

• Stier skal midlertidig omlegges der det er nødvendig. Alternativ ruter skal skiltes dersom det 
er behov for dette. 

• Lys på rigg- og anleggsplassen skal ikke være sjenerende for naboer og brukere av berørte 
områder.  

• God informasjon skal gis til brukere om aktiviteter som kan være forstyrrende. 

• God informasjon om eventuelle omkjøringer og endring av traseer skal gis brukere. Nye 
forbindelser av veinettet skal etableres før eksisterende rives slik av anleggsperioden sikrer 
åpne ferdselsårer og atkomst, både for trafikk, fotgjengere og syklister. Omvegene skal være 
klart skiltet.  

• Trafikksikkerhet knyttet til anleggstrafikk skal vurderes. 

Tiltak i driftsfasen 
• Sikring for å redusere konflikter mellom syklende og brukere av tilgrensende områder må 

vurderes kontinuerlig. 

3.7  Naturmiljø 
Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet, inklusiv leveområdene til organismene. Temaet 
inkluderer alt fra enkeltarter til økosystem. Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på 
naturmiljøet og hvordan det kan rehabiliteres etter inngrepet. 

Naturmangfoldloven legger føringer for å verne det biologiske mangfold som kan bli berørt og har 
blant annet et mål om å ivareta mangfold av naturtyper og økosystemer, og hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som et resultat av tiltaket. 

Iht. til Vannforskriften skal ikke miljøtilstanden i berørte vannforekomster forringes som følge av 
tiltaket. 

3.7.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Det er i hovedsak i sørlige del av planområdet (Sørmarka) at det er naturområder. Sykkelstamvegen 
gir et nytt inngrep i Sørmarka. Sørmarka er et leveområde for ulike vilt- og fuglearter og fungerer 
som trekkveg for rådyr. For rådyr som trekker i dette området, vil Sykkelstamvegen gi en ny barriere, 
men et mindre inngrep sammenlignet med motorvegen. For hele Sørmarka er det registrert totalt 
233 plantearter (Ambio, 2007). Det store mangfoldet av plantearter kan delvis forklares med at 
mange arter er utplantet og at friområdene er preget av forvillede hageplanter. De dominerende 
plantene er artene furu, lerk, bergfuru, sitkagran og bjørk. Sitkagran er en svartlista art. Ambio (2007) 
lister opp 116 fuglearter som er observert i Sørmarka. Ingen viktige funksjonsområder for fugl, for 
eksempel hekkelokaliteter, er registrert innenfor influensområdet. Det er heller ikke registrert noen 
rødlistearter innenfor planområdet. Noen fremmed, skadelige arter er kartlagt av Statens vegvesen 
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innenfor planområdet (se vedlegg B for plassering). Kjempespringfrø er observert på fyllmasser 
sørvest for Sørmarka arena. Slirekne er observert i rabatt mellom Sørmarkkroken og Sørmarkveien og 
like ved SIF-banen.  

I Naturdatabasen til Miljødirektoratet er det registrert naturtype gammel lauvskog med verdi lokalt 
viktig, Sørmarksskråningen, på nordre side av Auglendshøyden, se figur 4. Dette er et begrenset 
område og bare utkanten av naturtypen berøres. Dette er en relativt gammel bjørkeskog, og 
beregnet ut fra luftfoto å være minst 70 år. I vestre del er skogen mindre homogen og inngår i 
beitemark. Skogen har overveiende ordinær vegetasjon men med noen innslag av hvitveis og 
amerikahumleblom, samt at det vokser knivkjuker på noen trær. Amerikahumleblom er en svartlistet 
art (svært høy risiko/SE). 

 
Figur 4 Kartutsnitt som viser registrerte naturtyper (kilde: www.naturbase.no). Registrerte naturtyper er vist 
som grønnskraverte områder.  

På nordsiden av Auglendshøyden og på østre side av E39 er det registrert en lokal viktig slåttemark. 
Denne gamle slåttemarken benyttes ikke til beite, men slås årlig og gjødsles ikke nå. Enga har en 
meget fargerik vårflora hvor engsoleie er dominerende. Planlagt trase vil ikke komme i berøring av 
denne registrerte lokaliteten. 

Prosjektet bør tilstrebe at inngrepene blir minst mulig for å ivareta mest mulig av naturområdet i 
Sørmarka. Det er generelt lite skog igjen i Stavanger kommune og restbiotopene bør bevares for å 
sikre kontinuitet. Se konsekvensvurderingen vedlagt kommunedelplanen for naturmiljø for mer 
detaljert beskrivelse av naturtypen og artene som er funnet her (Multiconsult rapport nr. 214758-02-
C, datert 21.03.2011). 

3.7.2 Mål og tiltak 

Målet er at prosjektet gjennomføres uten at det fører til større negative konsekvenser for 
naturmiljøet i det berørte området. Prosjektet skal ikke ha negative virkninger for viktige naturtyper 
eller rødliste arter. Miljømessig kvalitetskrav knyttet til temaet naturmiljø er at fremmede skadelige 
arter ikke skal spres som følge av prosjektet. Naturlig vegetasjon skal så langt som mulig ivaretas. 
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Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Fremmede arter skal fjernes og håndteres iht. Regional handlingsplan for fremmede 

skadelige arter (Statens vegvesen Region vest, 2011). Spredning av fremmede arter med 
massehåndtering skal unngås. 

• Behovet for å etableres viltgjerde langs Sykkelstamvegen, særlig i Sørmarkaområdet må 
vurderes.  

• Ved eventuelle revegeteringer og vedlikehold, skal det ikke benyttes fremmede skadelige 
arter (arter på svartelista). Andre fremmede arter som ikke er på svartelista bør unngås. 

• Inngrep i skogområder i Sørmarksskråningen skal minimeres. Minsteavstand fra riggområder 
til bekk skal være 5 m. Føringer innarbeides i rigg- og marksikringsplan. 

• Prosjektet skal ikke medføre redusert vannkvalitet for dammer. Dette innebærer blant annet 
at dreneringsforhold ikke endres og vassdrag skal ikke tilslammes og er særlig viktig for 
bekken som renner på jordet nord for Auglendshøyden, se tiltak beskrevet i kap. 3.3. 

• Det skal være minst mulig inngrep i naturlig vegetasjon og bevaring av buffersoner mot 
annen arealbruk skal tilstrebes. Innarbeides i rigg- og marksikringsplanen. 

• Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn til lokale arter. Toppdekke av avgravde 
masser skal tas vare på, hvis mulig, og benytte frøbanken i massene for å gjenskape naturlige 
og stedegen vegetasjon. 

• Innlekkasjekrav ved driving av tunnel skal følges slik at vegetasjon og natur over tunnel ikke 
tørker ut/dreneres. 

• Føringer i Formingsveilederen skal følges. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Inngrep, som skoghogst og vegetasjonsrydding, i skogområdet i Sørmaksskråningen skal 

minimeres. 

• Rigg- og marksikringsplan skal følges. Det må vurderes om spesielt identifiserte områder skal 
gjerdes inne for å unngå inngrep. 

• Hogst skal minimeres i hele linja og føringer i Formingsveilederen skal følges for trær som 
skal bevares. Enkelttrær som skal bevares bør merkes før oppstart av arbeidene. 

• Mest mulig av eksisterende vegetasjon bør bevares. Unødvendig inngrep og skade på 
eksisterende naturlig vegetasjon bør unngås. 

• Inngrep og jord fra den gamle bjørkeskogen ved planlagt tunnelportal nordøst for Sørmarka 
(vist i formingsveilederen) skal tas til side og legges tilbake igjen etterpå, etter metode for 
naturlig revegetering (se vedlegg D). 

• Tilslamming av vassdrag skal hindres. Dette er særlig viktig ved riggområdet på jordet nord 
for Auglendshøyden. Der det er mulig skal arbeider ved bekker skal utføres så raskt som 
mulig og graving i selve vannstrengen bør unngås. For riggområdet, se tiltak beskrevet i kap. 
3.3.  

• Masser med fremmede skadelige arter skal ikke benyttes. Massene behandles som beskrevet 
i Regional handlingsplan for fremmede skadelige arter benyttes for (Statens vegvesen Region 
vest, 2011). 
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• Entreprenøren skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. 

• Tiltaks for å unngå konflikter mellom rådyr og andre vilt og trafikanter og anleggsarbeider må 
iversettes. 

• Krav til innlekkasje og injisering ved sprengning av tunnel må følges. 

Tiltak i driftsfasen 
• Beplantning med uønskede arter skal forhindres. 

• Fremmede skadelige arter skal bekjempes i forbindelse med drift av vegen. 

• Ved etablering av viltgjerde langs deler av Sykkelstamvegen, skal dette opprettholde og 
vedlikehold. 

3.8 Kulturmiljø 
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner 
som er gitt en verdi. Målet er å gjennomføre anleggsarbeidene uten at det fører til skader på 
kulturminnene eller kulturmiljøet i området. 

Kulturminneloven legger føringer for dette tema. 

3.8.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Fra Schancheholskrysset til Auglendskrysset er det ikke registret kulturminner eler kulturmiljøer som 
vil bli berørt av tiltaket. Det er registrert Sefrak-bygninger 120- 200 m fra trassen på gården 
Sørmarkveien 52 (Ronnane), se figur 5. Bygningene vil ikke bli berørt av prosjektet. Dette er 
beskrevet i fagrapporten som er vedlagt kommunedelplanen (NIKU rapport 172/2010, datert 
21.03.2011). 

 
Figur 5 Kartutsnitt fra miljøstatus.no som viser plassering av Sefrak bygninger nær planområdet, vist som gule 
trekanter (Kilde: miljøstatus.no). Rød stiplet linje viser planlagt traser for delstrekningen av Sykkelstamvegen.  
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3.8.2 Mål og tiltak 

Tiltaket skal ikke føre til forringelse av kulturminner eller kulturmiljøer. 

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Det skal tas hensyn til kjente og eksisterende kulturminner i anleggsfasen. Plassering av rigg- 

og deponiområder skal ikke føre til skade på kulturminner. Eventuelle avbøtende tiltak i 
anleggsfasen skal beskrives. 

• Kjente kulturminner som ligger nær anlegget bør merkes og eventuelt gjerdes inn. Dette er 
gårdsbygningene med adresse Sørmarkveien 52.  

Tiltak i anleggsfasen 
• Om det avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet skal arbeidet 

straks stanses i funnområdet og meldes umiddelbart til Rogaland fylkeskommune og 
byggherre. Entreprenør skal ha beredskapsplan for å håndtere evt. uventede funn. 

3.9 Materialvalg og avfallshåndtering 
Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for 
eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler og vegetasjon langs veg. Det gjelder 
også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest osv. 

Ved bygging og vedlikehold av anlegget, skal det så langt det er mulig benyttes materialer med lang 
levetid. Avfall sorteres og leveres godkjent mottak. Gjenbruk, materialgjenvinning og 
energiutnyttelse skal foretrekkes fremfor deponering. Målet er å foreta avfallshåndtering på en mest 
mulig effektiv og miljømessig forsvarlig måte. 

Håndtering av avfall er blant annet underlagt retningslinjer i avfallsforskriften og krav om avfallsplan i 
teknisk forskrift (TEK 10).  

3.9.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Det vil i anleggsperioden bli generert avfall. Avfallet skal håndteres forsvarlig og gjenbruk vil bli 
oppfordret. Sykkelstamvegen skal også prosjekteres for å ha lang levetid og av ved riving senere skal 
generere avfall som så langt det er mulig ikke inneholder miljøgifter.  

3.9.2 Mål og tiltak 

Avfall fra anleggsarbeidet skal håndteres forskriftsmessig. Materialer som inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer skal unngås så lang det er mulig. 

Tiltak i prosjekteringsfasen 
• Entreprenør skal utarbeides en avfallsplan. Krav til gjenbruk skal fastsettes. 

Tiltak i anleggsfasen 
• Avfallsplan skal følges. 

• Alle typer avfall skal samles opp og håndteres slik at det ikke oppstår forurensning eller 
forsøpling. Området rundt avfallsstasjonene skal også holdes ryddig. 

• Avfall skal kildesorteres på anlegget. Kontainere for de ulike avfallstypene skal merkes. 
Kildesorteringen skal tilpasses lokale ordninger. Høyest mulig grad av kildesortering skal 
kreves av entreprenør. 
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• Det skal legges vekt på å redusere avfallsmengden og levere mest mulig avfall til resirkulering 
og gjenvinning. 

• Alle skal vite hvor avfall skal hives og hvordan det skal sorteres. Entreprenøren skal følge 
avfallsplanen som viser typer og mengder avfall, og hvordan ulike avfallstyper skal håndteres. 

• Avfall som ikke kan gå til gjenvinning skal leveres godkjent mottak. 

• Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og ikke være lett tilgjengelig. Avfallet skal oppbevares 
forskriftsmessig i lukket kontainer og leveres godkjent mottak. Farlig avfall skal merkes. 

• Deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall skal kunne forelegges. 

• Brenning eller nedgraving av avfall er forbudt. 

• Mengden avfall skal dokumenteres, fordelt på de ulike avfallstypene. 

• Miljøfarlige stoffer på anlegget skal være dokumentert slik at man har informasjon om 
materialenes produsent, produksjonsår, sammensetning, HMS-datablad, anbefalt 
avhendingsmetode m.m. 

• Bruk av miljø- og helsefarlige stoffer på Miljødirektoratets REACH-liste skal unngås. Ved 
eventuelle bruk av slike stoffer må mangel på alternativer dokumenteres. 

• Bruk av materialer som er basert på miljøfiendtlig eller uetisk produksjon skal unngås. 

• Materiale med lang levetid skal prioriteres.  

• Materiale som krever lite vedlikehold skal velges. 

• Miljø- og helseskadelige materialer og kjemikalier skal om mulig erstattes med et mer 
miljøvennlig og/eller mindre helseskadelig alternativ. Som en del av internkontrollen skal det 
gjøres en systematisk vurdering av de materialene/kjemikaliene som blir brukt, for å vurdere 
faren for skadelige effekter. 

• Tunnelslam skal leveres godkjent mottak. 

Tiltak i driftsfasen 
• Ved drift og vedlikehold av veganlegget vil det genereres avfall gjennom utskifting av ulike 

komponenter og annet avfall knyttet til driften. Alt avfall i forbindelse med vedlikehold skal 
sorteres i fraksjoner og leveres mottak.  

3.10 Oppsummering av tiltak 
Se vedlegg E for oppsummering av tiltak og kap. 5.2 for utførte tiltak.  

4 Risikovurdering 
Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) er under utarbeidelse for delstrekningen (Multiconsult AS rapport 
nr. 216958-PLAN-RAP-01).  

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene til et akseptabelt nivå. I noen tilfeller vil risikobildet ikke endre seg vesentlig, f.eks. 
sykkelulykker på Sykkelstamvegen. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre 
planprosessen og utover i anleggs- og driftsfasen av prosjektet. Utslipp/uhell fra anlegg og maskiner 
er vurdert, samt forurenset grunn.  
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5 Tiltak 

5.1 Mangler ved inngående prosjektgrunnlag 
• Vurdere behovet for miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeide tiltaksplan for 

håndtering av forurensede masser. Det anbefales at det utføres stikkprøvetaking av masser i 
støyvoller og i veggrunn som skal graves i for å avklare om det finnes forurensning langs E39. 
Tiltaksplan må godkjennes av kommunen før gravearbeider skal utføres i masser der det er 
mistanke om forurenset grunn.  

• Det må vurderes om anleggsvann og tunnelvann fra tunnelen igjennom Auglendshøyden skal 
slipps på kommunalt nett eller til resipient. Dette må søkes om. Påslipp til kommunalt nett 
søkes kommunen og utslipp til resipient søkes Fylkesmannen. Det kan bli stilt krav og vilkår til 
rensing av vannet mm. Ved behov for rensning, må det settes av plass i riggområdet til 
renseanlegg.  

• Fagkyndig besiktelse av eksisterende E39 tunnelløp igjennom Auglendshøyden før oppstart 
av sprengningsarbeider. Vurdere behov for besiktigelse av høyspentledning som går over 
Auglend, samt bygninger i nærområdet.  

• Det er ikke bestemt hva som skal gjøres med sprengsteinsmassene fra tunnelen. Skal det 
deponeres må dette inn i reguleringsplanen.  

• Alle bekker innenfor planområdet i Sørmarka skal registeres, jf §3.4 i bestemmelsene.  

• Behovet for en arsenanalyse av fyllittmassene innenfor planområdet må vurdere ved 
deponering av fyllitt på områder hvor bakgrunnsnivået av arsen er ukjent eller lavt.  

• Det er registrert flere ulike arter, og håndtering av masser som er infisert av disse må 
vurderes.  

• Dyrka mark skal undersøkes for potetcystenematode (PCN), før oppstart av anleggsarbeid. 

5.2 Permanente løsninger og tiltak 
Se kapittel 3 og vedlegg E for planlagte løsninger og tiltak.  

Tiltak som er prosjektert inn av hensyn til ytre miljø inkluderer: 

• Det er planlagt tunnel igjennom Auglendshøyden for å minimere inngrep i Sørmarka. 

• Blodbøk ved Sørmarka arena og de to eiketrærne ved friområdet til Polarveien er bevart i 
planene. 

• Høyden på Helmer Hanssens bro er planlagt for å skjerme beboere for støy fra E39. 

• Det er planlagt skjerming av berørt bebyggelse mot støy og der det er hensiktsmessig er også 
brukerne av Sykkkelstamvegen skjermet. 

• Adkomst, gang- og sykkelveg og midlertidig parkering gjennom SIF-idrettsområdet er planlagt 
for å bevare buffersonen mellom boligområdet og idrettsområdet. 

5.3 Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet 
Krav og restriksjoner i entreprisearbeidet skal komme frem av rigg- og marksikringsplan, 
utslipps/påslippstillatelser, tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, samt Statens vegvesens 
spesielle kontraktskrav. Tiltakene som beskrevet i kap. 3 skal inn i de respektive poster i 
konkurransegrunnlaget. 
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Krav og restriksjoner skal bli satt i konkurransegrunnlaget. 

5.4 Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav 
Byggherre skal ha en miljøkoordinator som er ansvarlig for ytre miljø i prosjekterings- og byggefasen.  

Entreprenøren skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig for miljøoppfølging daglig og se at alt arbeid blir 
utført i henhold til rutiner og prosedyrer. Vernerunder skal også omfatte miljøforhold. 

5.5 Kontroll av miljømessig kvalitet: Utførendes prosedyrer 
Dette blir utarbeidet og oppdatert ved senere fase i prosjektet med entreprenørens systemer for å 
ivareta ytre miljø. Eksempler på dette er: 

• Entreprenør skal ha en miljøansvarlig  
• Entreprenøren skal utarbeide en prosjekttilpasset miljøoppfølgingsplan til Byggherre som 

svar på Byggherrens YM-plan og prosesser i kontrakten som omhandler miljø.  
• Entreprenør skal ha en beredskapsplan som inkluderer varsling og håndtering av uønskede 

miljøhendelser og forurensning. Utslipp og andre uønskede miljøhendelser skal registreres 
og rapporteres i prosjektets avvikssystem.  

5.6 Overlevering 
YM-planen skal detaljeres i neste fase. Tiltak fra YM-planen skal innarbeides som prisbærende poster 
i tilbudsgrunnlaget til entreprenør.  

6 Tids- og fremdriftsplan 
Oppstart av anleggsperioden for delstrekningen Schancheholden-Sørmarka oppdateres ved senere 
fase i prosjektet. 

7 Forhold på anleggsområdet/kontraktsområdet 

7.1 Hendelsesberedskap 
Det skal utarbeides en prosjekttilpasset vurdering av hendelsesberedskap knyttet opp mot YM-
planen. Denne må vurdere punkter som skal videreføres til beredskapsplanen til entreprenøren.  

7.2 Varslingsplan 
Det skal utarbeides en varslingsplan for utførelsesfasen av prosjektet. Dette blir oppdatert ved 
senere fase i prosjektet.   
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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 hendelse 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) 
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9 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 NS 3644:2009 
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.

NS 3644:2009 

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 

NS 3644:2009 

Miljøpåvirkning Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig 
eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes en 
organisasjons miljøaspekter 

NS-EN ISO 14001:2004 

Miljøtema Tema som underinndeler begrepet miljø NS 3644:2009 
Prosjekt Alt som er et resultat av bygge- og anlegg-

svirksomhet 
MERKNAD:  
Termen dekker både bygg og anlegg. Den refererer til 
hele byggverket, innbefattet bærende og ikke-bærende 
deler samt geotekniske arbeider mm.

NS 3644:2009 

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 5814 

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 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere konsekvensen av 
og/eller sannsynligheten for en uønsket hendelse. 

NS 5815 
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Risikovurdering Samlet prosess som består av risikoanalyse og 
risikoevaluering. 

NS 5815 

Tiltak Utførelsesmetode, utforming eller design med 
formål å innfri miljømål nedfelt i et prosjekts 
miljøprogram 

NS 3644:2009 

Uønsket hendelse Hendelse som kan føre 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 

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 151 
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11 Vedlegg 
Vedlegg A – Kartutsnitt som viser planlagt Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen – Sørmarka 
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Vedlegg B – Kartutsnitt som viser plassering av fremmedarter langs delsterkningen Schancheholen - Sørmarka, kartlegging utført av Statens vegvesen. 
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Vedlegg C – Prinsipptegning. Skadebegrensning av trær på byggeplass 
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Vedlegg D – Prinsipp om naturlig revegetering 

Grøntanlegg og revegetering 
Tradisjonelt er veganlegg blitt tilsådd med frø, som er fremmed for stedet både utseendemessig og 
genetisk. Statens vegvesen region nord har god erfaring med å tilrettelegge for at naturen selv gjør 
det grønt.  

Områdene i Sørmarka går gjennom mer eller mindre naturterreng. Det gjør metoden for naturlig 
revegetering fra stedlige masser egnet. 

 

 
Det øverste jordlaget skaves av og mellomlagres separat, og bli lagt tilbake på toppen når vegen er ferdig formet. På den måten 
tilrettelegges det for at de artene som finnes på stedet kan spire fra frø-, rot- og plantedeler.  
 
 

Jordskråningen på sørsiden av Sørmarkatunnelsen revegeteres naturlig slik at arealene får gro igjen 
på egenhånd. Unntaket er den nærmeste sonen til Sykkelstamvegen, som vil bli tilplantet for å holde 
en lavere og kontrollert veksthøyde enn ville planter. Skogsbunnen i den gamle bjørkeskogen i 
Sørmarkaskråningen nord for Sørmarkatunnelen skal revegeteres naturlig uten tilplanting. Jord fra 
disse og omkringliggende områder skal ikke blandes. 

Jord fra landbruksområder inneholder en mengde ugrasarter, og som anses som forurensede masser, 
og skal ikke blandes med øvrig jord for mellomlagring.  
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Øvrig matjord fra bebygde områder som skal benyttes om igjen skal også skaves av og legges til side 
før de tilbakeføres igjen. Disse rankene kan være opptil 3-4 m høye. 

Riktig håndtering av jord blir et viktig tema i utbyggingskontrakten fordi det i tettsteder er flere 
forekomster av fremmede uønskede arter med stort spredningspotensiale. Det er viktig å ha fokus på 
riktig massehåndtering av infisert jord.  

Sentrale områder skal ha høy standard på materialbruk. Materialbruk og plantinger skal være vakker 
og robust, og så vedlikeholdsvennlig som mulig. Natursteinsarbeider i murer, kanter og belegg skal ha 
høyt presisjonsnivå tilpasset at arbeidene oppleves i sykkelfart. 
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Vedlegg E Oppsummering av utfordringer og løsninger/tiltak 
 
Problem/utfordring Løsning/tiltak 

Støy og vibrasjoner 

Prosjekteringsfase 

Støy fra rigg- og anleggsområder, 
massetransport, sprengning, 
trafikk/veganlegg 

 

Følge anbefalinger i Multiconsults rapport 217093-2-RIA-RAP-001. 

Bruk av midlertidige støytiltak i anleggsfasen. Disse skal settes opp før eventuelle eksisterende fjernes. 

Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Områder i nærheten av boligområder skal innarbeides i rigg- og marksikringsplanen som områder der det skal tas hensyn med tanke på støy. 

Vibrasjoner ved sprenging 
igjennom Auglendshøyden  

Besiktigelse av fagkyndig personell av eksisterende tunnelløp til E39, samt eventuelle bygninger i nærheten og høyspentledningen som går over Auglendshøyden før oppstart av sprengningsarbeidene. Utarbeide grenseverdier for sprengningsarbeidene i henhold til 
NS 8141, samt eventuelle sikringsbehov.  

Anleggsfasen 

Støy fra rigg- og anleggsområder, 
massetransport, sprengning 

Støy fra anleggsdrift skal ikke overskride grenseverdier gitt i gjeldende retningslinjer (T-1442/201). 

Retningslinjer og eksisterende grenseverdier skal følges ev entreprenør. Særlig viktig i områder med boligbebyggelse og ved nattestid. Ved behov for støyskjermede tiltak, skal disse være utført før en starter anleggsarbeidet. 

Transport av fyllmasser og steinmasser bør skje på tider med lite trafikk, og skal følge gjeldende støyforskrifter. 

Bruk av støysvake maskiner og forbud mot unødvendig tomgangskjøring 

Varsling og informasjon av berørte naboer ved oppstart av støyende aktivitet. Dette er byggherres ansvar 

Vibrasjoner ved sprenging 
igjennom Auglendshøyden 

Arbeider som medfører vibrasjoner skal konsentreres i tid og legges på hverdager på dagtid. Sprengning som gir støynivå mer enn LAFmax 50 dB innendørs, blir frarådet om natten. 

Bruk av rystelsesmålere på aktuelle bygninger og foreta vibrasjonsmålinger ved behov 

Varsling og informasjon av berørte naboer ved oppstart av støyende aktivitet. Dette er byggherres ansvar. 

Driftsfase 

Støy fra trafikk/veganlegg Permanente støyskjermer. Se Multiconsults rapport 217093-2-RIA-RAP-001 for støyberegninger og anbefalte støyskjermer. 

Luftforurensning 

Prosjekteringsfase 

Støv fra anleggsområder, 
bearbeiding og dumping av 
masser, støv fra sprenging, 
utslipp fra trafikk 

Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Områder som er i nærheten av boligområder skal innarbeides i rigg- og marksikringsplan som områder der det skal tas hensyn med tanke på luftforurensing. 

Det skal settes krav til bruk av maskinelt utstyr med lavest mulig utslipp. Dette må innarbeides i kontrakt med entreprenør. 

Det må vurderes om sykkelvegen skal skjermes mot E39 hele strekningen for å redusere luftforurensning for brukere, for eksempel ved bruk av voller, skjermer og vegetasjon.   

Rigger og massetipper skal plasseres slik at behov for lange transportveier minimeres. Midlertidige massetipper bør unngås i nærheten av boligområder. 

Anleggsfasen 

Støv fra anleggsområder, 
bearbeiding og dumping av 
masser, støv fra sprenging, 
utslipp fra anleggstrafikk, 
tunnelstein som må fraktes bort 

Krav i entreprenørens kontrakter skal følges opp og det må settes veiledende grenser fra forurensningsforskriften. 

Støvplager for berørt bebyggelse og offentlig veg under anleggsperioden skal unngås. Dette må innarbeides i kontrakt med entreprenør. 

Anleggsarbeidet skal gjennomføres slik at støvplager minimeres. Det skal settes inn tiltak for å redusere dette, særlig ved tunneldriving gjennom Auglendshøyden. 

Veier som benyttes av anleggstrafikk skal holdes tilstrekkelig rene. Behov for reasfaltering av disse veiene må vurderes med hensyn på støv. Vanning/salting av grusveger må utføres etter behov. Salting av grusveier kan ikke benyttes i nærheten av resipienter. 

Marksikringsplanen skal følges. 

Spyling av anleggsområder, anleggsveier og mellomlagrede masser skal utføres dersom dette er hensiktsmessig, for eksempel ved tørre perioder. 

Hastighetsbegrensning i tørre perioder kan vurderes. 

Tildekking av lasteplan ved kjøring av masser utføres når dette er hensiktsmessig. 
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Problem/utfordring Løsning/tiltak 

Kjøring og massetransport bør minimeres og det må være forbud mot tomgangskjøring. 

Inngrep i vegetasjon skal minimeres og revegetasjon av erosjonsutsatte flater og voller skal utføres.  

Plan for håndtering av masser skal utarbeides. 

Driftsfase 

Utslipp fra trafikk Det må vurderes om det er behov for skjerming av Sykkelstamvegen mot E39 for å redusere luftforurensning, for eksempel ved bruk av skjermer, voller og vegetasjon.  

Hyppigere renhold av vegbanen på E39, spesielt i tørre perioder på vårparten, vil kunne redusere partikkelspredning fra vegtrafikken. 

Forurensning til vann og grunn 

Prosjekteringsfase 

Forurenset grunn innenfor 
planområdet 

Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser på områder der det er mistanke om grunnforurensning. Dersom det blir påvist grunnforurensing må det utarbeides en tiltaksplans om skal godkjennes hos kommunen.  

Grunnboringsdata bør sammenstilles for å vurdere områder med fyllmasser da disse kan ha potensial for å inneholde forurensning. 

Utslipp av vann i 
anleggsperioden, renseanlegg, 
ulykkeutslipp, 
overvannshåndtering 

Vurdere alternativer for utslipp av tunnelvann ved driving av tunnel og utarbeide søknad om utslipps- eller påslippstillatelse.  

Etablere overvåkingsprogram for tunnelvann. 

Plassering for mellomlagring og eventuelt deponering av tunnelstein må vurderes. Dette må inn i reguleringsplan og rigg- og marksikringsplan. Det må ikke være avrenning fra tunnelstein til vassdrag. 

Mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning av partikler til vassdrag. Masser skal ikke mellomlagres i kanten av bekker. 

Dreneringsforhold Masseutskifting skal ikke føre til endrede dreneringsforhold. 

Ved inngrep som kan ha uønsket påvirkning på avrenning og vannbalanse skal konsekvenser av tiltaket og eventuelle alternative utførelses- og byggemetoder vurderes. 

Undersøke om bekk på jordet nord for Auglendshøyden renner i rør under E39. Dreneringsveien skal ikke endres. Hvis prosjektet berører bekken, skal den legges i rør eller overbygges. 

Anleggsfase 

Utslipp av tunnelvann ved driving 
av tunnel, renseanlegg 

Etablere rensesystemer for tunnelvann. Rensing av vann fra driving av tunnel eller fra byggegrop skal vurderes etter krav satt i tillatelser til påslipp- eller utslippstillatelse. Anleggsvann skal ha en tilfredsstillende kvalitet før det slippes ut. Partikkelholding vann skal 
ikke slippes direkte til resipient.  

Prøvetaking av tunnelvann og slam med analyser for relevante parametre. Slam fra renseanlegg leveres godkjent mottak hvis påvist forurenset. 

Utslipp fra anleggsdrift, 
beredskap, ulykkeutslipp, 
massetipper 

Eventuell overvåking i berørte resipienter skal utføres, som bekken som renner over jordet nord for Auglendshøyden.  

Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan med meldeplikt om eventuelle uhell som medfører utslipp. 

Sanitæravløp fra riggområdet skal tilkobles tette tanker eller offentlig kloakksystem. 

Områder der det er særlig fare for forurensinger bør utformes med tette flater som leder til oljeutskillere og sandfang. F.eks. stasjonære drivstoffpåfylling, vask og vedlikehold av maskiner og utstyr, lagring av oljetanker. 

Eventuell mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning til vassdrag. 

Det skal iverksettes tiltak for å hindre avrenning, fra anleggsarbeidet og eventuelt hvis det planlegges massetipper, til vassdrag. 

Ved behov for å etablere kulvert og lignende som berører bekker og vassdrag, skal disse etableres så raskt som mulig. Tiltak for å hindre tilslamming av bekker skal iverksettes ved behov, som skånsomt anleggsarbeid. 

Gjennomføring av erosjonsreduserende tiltak som tildekking og revegetering 

Forurenset grunn innenfor 
planområdet 

Følge krav satt i godkjent tiltaksplan for håndtering av forurensede masser. 

Dersom det oppdages mistanke om forurensede masser skal det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser for å avklare forurensningsgrad i massene. Hvis det påvises forurensning, må det utarbeides og godkjennes en tiltaksplan før arbeider med å håndtere de 
forurensede massene kan starte. 

 

Fyllittmasser kan innenfor Stavanger kommune disponeres i andre områder der det er fyllitt. Dette må avklares ved hjelp av geologisk kart eller geolog.  Deponering av fyllittmasser skal ikke skje steder der det er fare for avrenning/forurensning. Dersom 
fyllittmassene er egnet, kan de benyttes i linjen. Ved deponering på områder med lavt eller ukjent bakgrunnsnivå av arsen, må det tas prøve av fyllittmassene. 
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Driftsfasen 

Avrenning ved salting Dersom aktuelt, skal det legges føring for mengder salt som benyttes i vinterhalvåret. 

Tunnelvasking Renseanlegg for tunnelvaskevann skal etableres dersom dette er aktuelt. 

Landbruk/naturressurser 

Prosjekteringsfase 

Vegetasjon, minimere inngrep, 
tilbakeføring til naturtilstand eller 
rehabilitere 

Rigg- og marksikringsplan skal utføres slik at den viser områder som ikke skal berøres.  

Innlekkasje av grunnvann inn i 
tunnelløp under driving 

Det må fastsettes innlekkasjekrav til tunnelen og vurderes behov for injeksjon under driving av tunnel. 

Anleggsfasen 

Vegetasjon, minimere inngrep, 
tilbakeføring til naturtilstand eller 
rehabilitere 

Entreprenør skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. Rigg- og marksikringsplan skal følges. 

Jordbruksareal  Avslutting mot jordbruksareal og sidearealer skal ha en maksimal helling på 1:8 slik at arealet kan brukes i maskinell landbruksdrift. 

Innlekkasje av grunnvann inn i 
tunnelløp under driving 

Entreprenør må forholde seg til krav om maksimal innlekkasje under tunneldriving for å hindre grunnvannssenking. Vurdere behov for å måle innlekkasjer strekningsvis. 

Landskap 

Prosjekteringsfase 

Vegetasjon, minimere inngrep, 
tilbakeføring til naturtilstand eller 
rehabilitere 

Rigg- og marksikringsplan skal utarbeides basert på føringer gitt her og i formingsveileder. 

I forbindelse med planlegging og godkjenning av hovedanlegg for teknisk infrastruktur og veganlegg, skal det redegjøres for håndtering av matjordressurser.  

Det må kontinuerlig fokuseres på å beholde mest mulig av eksisterende beplantning i planområdet. 

Minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon, særlig trær. Formingsveilederen peker på særskilte trær som skal spares. 

Det bør så langt det er mulig plantes norske og stedegne arter i de naturlike delene av sykkelstamvegen, og de skal være naturlig hjemmehørende i det naturmiljøet de skal etableres. 

Anleggsfase 

Rigg- og anleggsområdet, 
anleggsveier, vegetasjon, 
minimere inngrep, tilbakeføring 
til naturtilstand eller rehabilitere 

I Sørmarka bør en ta vare på toppdekke for å benytte stedegne frøbank ved revegetering. Det bør så langt det er mulig plantes norske og stedegne arter i de naturlike delene av sykkelstamvegen. 

Minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon, særlig trær. Ved nærføring til store trær skal det settes opp et byggegjerde e.l. 2,5 m fra stammen. 

Matjordekker ved Sørmarka og Sørmarkkroken skal tas vare på for å benytte stedegne frøbank ved revegetering for naturlig revegetering, så langt dette er mulig. Matjord skal tilbakeføres i nærområdet eller eventuelt, skal matjordlaget nyttes til jordbruksproduksjon 
og tilbakeføres til jordbruksareal. Jorda skal tas bort før en kjører på området med tunge maskiner. Se vedlegg D for prinsipper for naturlig revegetering. 

Følge rigg- og marksikringsplanen. 

Det tillates ikke inngrep utenfor det definerte anleggsbeltet. 

Anleggsområdene skal framstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for omgivelsene. Maskiner og utstyr skal hensettes på en ryddig og ordentlig måte etter endt arbeidsuke. 

Ved ferdigstillelse av arbeidene skal rigg/lagerplass så vel som anlegget være ferdig ryddet og tilbakeføres til original stand eller tilsvarende. 

Driftsfase 

Bruk av Sykkelstamvegen Det bør utarbeides en skjøtselsplan for Sykkelstamvegen som godkjennes av kommunene og SVV. Planen må følges og eventuelt justeres dersom forholdene viser seg å være annerledes en forutsatt. 

Vedlikehold av anlegget skal utføres etter behov. 
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Nærmiljø og friluftsliv 

Prosjekteringsfase 

Inngrep og aktivitet ved rigg- og 
anleggsområdet, anleggsveier 

Omlegging av turstier og ridesti i Sørmarka dersom det er behov for dette. Tilrettelegge for ferdsel i dette området. Vurdere etablering av fysisk skille mot Sykkelstamvegen for å unngå annen bruk av sykkelstamvegen. 

Informasjon til berørte naboer og brukere av områder. Dette gjelder også for næringseiendommer. 

Plassering av riggområder slik at det minimerer forstyrrelse for beboere og brukere av områder. 

Minimere inngrep i Sørmarka for å opprettholde friluftsområde og naturopplevelser. 

Særlig hensyn i Sørmarka, SIF banen og sør for Polarveien skal vises brukere da dette er områder som benyttes mye. 

Vindstrøm igjennom 
sykkeltunnelen 

Det må vurderes om det er behovet for beregninger av vindstrømmer igjennom tunnelen og hvordan dette vil oppleves for brukerne av Sykkelstamvegen. 

Anleggsfase 

Inngrep og aktivitet ved rigg- og 
anleggsområdet, anleggsveier 

Anleggsområdet skal sikres med inngjerding, samt at krav må settes til entreprenør ved utforming av brakker, hensetting av utstyr og materialer. 

Stier skal midlertidig omlegges der det er nødvendig. Alternativ ruter skal skiltes dersom det er behov for dette. 

Lys på rigg- og anleggsplassen skal ikke være sjenerende for naboer og brukere av berørte områder. 

God informasjon skal gis til brukere om aktiviteter som kan være forstyrrende. 

God informasjon om eventuelle omkjøringer og endring av traseer skal gis brukere. Nye forbindelser av veinettet skal etableres før eksisterende rives slik av anleggsperioden sikrer åpne ferdselsårer og atkomst, både for trafikk, fotgjengere og syklister. Omvegene 
skal være klart skiltet.  

Trafikksikkerhet knyttet til anleggstrafikk skal vurderes. 

Driftsfase 

Bruk av Sykkelstamvegen Sikring for å redusere konflikter mellom syklende og brukere av tilgrensende områder må vurderes kontinuerlig. 

Naturmiljø 

Prosjekteringsfase 

Fremmede arter Fremmede arter skal kartlegges og lokaliseres i felt. Dette må utføres før anleggsarbeidet starter. Artene skal fjernes og håndteres iht. Regional handlingsplan for fremmede skadelige arter (Statens vegvesen Region vest, 2011). Spredning av fremmede arter med 
massehåndtering skal unngås. 

Ved eventuelle revegeteringer og vedlikehold, skal det ikke benyttes fremmede skadelige arter (arter på svartelista). Andre fremmede arter som ikke er på svartelista bør unngås. 

Kryssing av vilt over 
Sykkelstamvegen og E39 

Behovet for å etableres viltgjerde langs Sykkelstamvegen, særlig i Sørmarkaområdet må vurderes.  

Vegetasjon, minimere inngrep, 
tilbakeføring til naturtilstand eller 
rehabilitere 

Inngrep i skogområder i Sørmarksskråningen skal minimeres. Minsteavstand fra riggområder til bekk skal være 5 m. Føringer innarbeides i rigg- og marksikringsplan. 

Minst mulig inngrep i naturlig vegetasjon og bevaring av buffersoner mot annen arealbruk skal tilstrebes. Innarbeides i rigg- og marksikringsplanen. 

Reetablering av vegetasjon skal gjøres med hensyn til lokale arter. Toppdekke av avgravde masser skal tas vare på, hvis mulig, og benytte frøbanken i massene for å gjenskape naturlige og stedegen vegetasjon. 

Følge innlekkasjegrav ved driving av tunnel slik at vegetasjon og natur over tunnel ikke tørker ut/dreneres. 

Vannkvalitet, dreneringsforhold, 
avrenning 

Prosjektet skal ikke medføre redusert vannkvalitet for dammer. Dette innebærer blant annet at dreneringsforhold ikke endres og vassdrag skal ikke tilslammes og er særlig viktig for bekken som renner på jordet nord for Auglendshøyden. 

Bevare naturmilljøet Føringer i Formingsveilederen skal følges. 

Anleggsfasen 

Vegetasjon, minimere inngrep, 
tilbakeføring til naturtilstand eller 

Inngrep, som skoghogst og vegetasjonsrydding, i skogområdet i Sørmaksskråningen skal minimeres. 

Rigg- og marksikringsplan skal følges. Det må vurderes om spesielt identifiserte områder skal gjerdes inne for å unngå inngrep. 
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rehabilitere Hogst skal minimeres i hele linja og føringer i Formingsveilederen skal følges for trær som skal bevares. Enkelttrær som skal bevares bør merkes før oppstart av arbeidene. 

Mest mulig av eksisterende vegetasjon bør bevares. Unødvendig inngrep og skade på eksisterende naturlig vegetasjon bør unngås. 

Entreprenøren skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. 

Inngrep og jord fra den gamle bjørkeskogen ved planlagt tunnelportal nordøst for Sørmarka (vist i formingsveilederen) skal tas til side og legges tilbake igjen etterpå, etter metode for naturlig revegetering. 

Vannkvalitet, dreneringsforhold, 
avrenning 

Tilslamming av vassdrag skal hindres. Dette er særlig viktig ved riggområdet på jordet nord for Auglendshøyden. Der det er mulig skal arbeider ved bekker skal utføres så raskt som mulig og graving i selve vannstrengen bør unngås. 

Fremmede arter Masser med fremmede skadelige arter skal ikke benyttes. Massene behandles som beskrevet i Regional handlingsplan for fremmede skadelige arter benyttes for (Statens vegvesen Region vest, 2011). 

Rådyr og vilt Tiltaks for å unngå konflikter mellom rådyr og andre vilt og trafikanter og anleggsarbeider må iversettes. 

Grunnvann, innlekkasje Krav til innlekkasje og injisering ved sprengning av tunnel må følges. 

Driftsfase 

Fremmede arter Beplantning med uønskede arter skal forhindres. 

Fremmede skadelige arter skal bekjempes i forbindelse med drift av vegen. 

Rådyr og vilt Ved etablering av viltgjerde langs deler av Sykkelstamvegen, skal dette opprettholde og vedlikehold. 

Kulturmiljø 

Prosjekteringsfase 

Kulturminner Det skal tas hensyn til kjente og eksisterende kulturminner i anleggsfasen. Plassering av rigg- og deponiområder skal ikke føre til skade på kulturminner. Eventuelle avbøtende tiltak i anleggsfasen skal beskrives. 

Kjente kulturminner som ligger nær anlegget bør merkes og eventuelt gjerdes inn. Dette er gårdsbygningene med adresse Sørmarkveien 52. 

Anleggsfase 

Kulturminner Om det avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses i funnområdet og meldes umiddelbart til Rogaland fylkeskommune og byggherre. Entreprenør skal ha beredskapsplan for å håndtere evt. uventede funn. 

Materialvalg og avfallshåndtering 

Byggeplanfasen/Prosjektering 

Avfallsplan Entreprenør skal utarbeides en avfallsplan. Krav til gjenbruk skal fastsettes. 

Anleggsfase 

Avfallsplan, avfallshåndtering Avfallsplan skal følges. 

Alle typer avfall skal samles opp og håndteres slik at det ikke oppstår forurensning eller forsøpling. Området rundt avfallsstasjonene skal også holdes ryddig. 

Avfall skal kildesorteres på anlegget. Kontainere for de ulike avfallstypene skal merkes. Kildesorteringen skal tilpasses lokale ordninger. Høyest mulig grad av kildesortering skal kreves av entreprenør. 

Det skal legges vekt på å redusere avfallsmengden og levere mest mulig avfall til resirkulering og gjenvinning. 

Alle skal vite hvor avfall skal hives og hvordan det skal sorteres. Entreprenøren skal følge avfallsplanen som viser typer og mengder avfall, og hvordan ulike avfallstyper skal håndteres. 

Avfall som ikke kan gå til gjenvinning skal leveres godkjent mottak. 

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og ikke være lett tilgjengelig. Avfallet skal oppbevares forskriftsmessig i lukket kontainer og leveres godkjent mottak. Farlig avfall skal merkes. 

Deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall skal kunne forelegges. 

Brenning eller nedgraving av avfall er forbudt. 

Mengden avfall skal dokumenteres, fordelt på de ulike avfallstypene. 

Miljøfarlige stoffer på anlegget skal være dokumentert slik at man har informasjon om materialenes produsent, produksjonsår, sammensetning, HMS-datablad, anbefalt avhendingsmetode m.m. 

Tunnelslam skal leveres godkjent mottak. 
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Materialvalg Bruk av miljø- og helsefarlige stoffer på Miljødirektoratets REACH-liste skal unngås. Ved eventuelle bruk av slike stoffer må mangel på alternativer dokumenteres. 

Bruk av materialer som er basert på miljøfiendtlig eller uetisk produksjon skal unngås. 

Materiale med lang levetid skal prioriteres. 

Materiale som krever lite vedlikehold skal velges. 

Miljø- og helseskadelige materialer og kjemikalier skal om mulig erstattes med et mer miljøvennlig og/eller mindre helseskadelig alternativ. Som en del av internkontrollen skal det gjøres en systematisk vurdering av de materialene/kjemikaliene som blir brukt, for å 
vurdere faren for skadelige effekter. 

Driftsfase 

Avfallshåndtering Ved drift og vedlikehold av veganlegget vil det genereres avfall gjennom utskifting av ulike komponenter og annet avfall knyttet til driften. Alt avfall i forbindelse med vedlikehold skal sorteres i fraksjoner og leveres mottak. 
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