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1

Bakgrunn
Sweco Norge AS har fått i oppdrag fra Strandveien 1 AS å utarbeide en
miljøoppfølgingsplan (MOP) knyttet til ny reguleringsplan i Strandveien.
Det er i forbindelse med dette stilt krav fra Skedsmo kommune om utarbeidelse av slik
miljøoppfølgingsplan.
Denne miljøoppfølgingsplanen bygger på mal fra NS 3466:2009 Miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs og eiendomsnæringen.

Dette dokumentet inneholder to elementer:
Miljøprogram – I denne delen fastsettes miljømålene, rammer og regelverk som skal ligge
til grunn for valg av tiltak i et prosjekt gjennom hele prosjektets livsløp.
Miljørisikovurderingsmomenter er også tatt inn i denne delen.
Miljøoppfølgingsplan - bygger på miljøprogramdelen og risikovurderingen og beskriver
roller og ansvar, tiltak og oppfølging av miljømålene.
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2

Om prosjektet

2.1

Om området
Tiltaksområdet er tidligere benyttet som nærings- og industriområde, og utgjør en eldre
utfylling av sprengsteinmasse fra perioden 1965-1980, se Figur 1. Området har i dag i
hovedsak et fast, asfaltert dekke hvor det står flere bygninger. Disse bygningene er
planlagt revet.
Området ligger langs Nitelva, og en barriere på ca. 15 meter med jord og vegetasjon
skiller det aktuelle området fra elva i dag. Nitelva som er vernet som en del av
Oslomarkvassdragene. Nitelva er også registrert som viktig naturtype og leveområde for
en rekke fuglearter.
I nærområdet er det en del småhusbebyggelse. Det er ingen skole, barnehage eller
boinstitusjoner i umiddelbar nærhet.

Figur 1 Illustrasjon som viser tiltaksområdet.
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2.2

Tiltak
Planområdet foreslås regulert til områder for boligbebyggelse med tilhørende anlegg,
forretning, offentlig/ privat tjenesteyting, barnehage (kombinert med bydelshus) med
tilhørende uteområder samt kontor og bevertning (figur 2).
Det forutsettes at det fylles ut i Nitelva og at terrenget på tomten heves opp til kote 106,5
moh. for å gjøre tomten byggbar og for å unngå flom.

Figur 2 Skisse over fremtidig byplangrep.
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3

Overordnede miljømål, rammer og regelverk
Prosjekteier legger stor vekt på at gjeldende miljøregelverk og retningslinjer skal følges
for å forebygge uheldige miljøvirkninger av tiltaket. Særlig gjelder dette med hensyn til
Nitelva.
Tiltaket skal gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende forskrifter som
omfatter miljøhensyn, herunder


Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (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.



Lov 09.06.1978 om kulturminner (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.



Lov 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (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.



Lov 27.06.2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner



Lov 24.11.2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann.



Lov 11.06.1976 nr.79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester
(produktkontrolloven). Loven skal forebygge at produkter og forbrukertjenester
medfører helseskade, forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form
av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende, og forebygge
miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.



Forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften).



Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om avfall. Forskriften har bestemmelser om en rekke
typer avfall.



Forskrift 26.03.2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).
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Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god
visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til
sikkerhet, miljø, helse og energi.


Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (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.



Forskrift 25.04.2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.
Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.
Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet
som kan ha negativ innvirkning på helsen.



Forskrift 01.07.2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften). Formålet med forskriften er å forebygge at
enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører helseskade eller
miljøforstyrrelse.



Forskrift 01.01.2013 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid). Formålet med forskriften er å sikre at
utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte,
slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.



Forskrift 24.06.2015 nr. 716 om fremmede organismer. Formålet med forskriften er å
hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller
kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.
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 oppvekstvilkår og nærmiljø.

Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet
behandles ikke nærmere i denne miljøplanen for forprosjektet, men ivaretas i SHA
(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) -plan som følger av byggherreforskriften i
prosjekterings- og byggefasen.
Utdrag fra særlig relevante miljømål i Kommuneplan for Skedsmo 2015-2026:

repo001.docx 2012-03-29

6 (23)
RAPPORT
07.04.2017
STRANDVEIEN I SKEDSMO KOMMUNE

repo001.docx 2012-03-2914

7 (23)
RAPPORT
07.04.2017
STRANDVEIEN I SKEDSMO KOMMUNE

4

Roller og ansvar
Byggherren skal ha en miljøansvarlig i egen prosjektorganisasjon. Vedkommende skal
påse at miljøkrav og -mål satt i miljøplan blir fulgt opp.
Entreprenøren, herunder alle underentreprenører, skal utpeke en miljøansvarlig i egen
prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at miljøkrav og -mål satt i miljøplanen blir
fulgt opp, og rapportere til miljøansvarlig hos byggherre.
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5

Miljøprogram - miljøkrav og miljøtilstand
I dette kapitlet beskrives krav i lover, forskrifter, annet regelverk og retningslinjer som er
relevante for dette prosjektet. Tilstanden i tiltaksområdet og risikomomenter beskrives
kort.

5.1

Natur- og kulturmiljø

5.1.1 Verneområder, naturtyper, rødlistearter og hensynssoner naturmiljø
Krav:
 Naturmangfoldloven kap. II, III, V og VI.
 Forskrift om utvalgte naturtyper

Tilstand:
 Utfyllingen i Strandveien vil foregå i registrert naturtype viktig bekkedrag som
omfatter store deler av Nitelva med kantsone. Planområdet er viktig for flere
generelle og noen få sjeldne, men ikke rødlistede arter.

Figur 3 Utsnitt fra Naturbase 3.12.2015, naturtype viktig bekkedrag (grønt skravert) innenfor
planområdet (rød linje).

Miljørisikovurdering:


Nitelvas grunne partier er gitt stor verdi for naturmiljø. Omfanget av de planlagte
tiltakene/planene er vurdert som middels negativt. Konsekvens for dette delområdet
blir middels til stor negativ. De tørre områdene med grasmark og Nitelvas åpne vann
har middels verdi. Omfanget for de tørre områdene er vurdert som intet til lite positivt.
Konsekvens blir ubetydelig til liten positiv. Omfang for Nitelvas vannoverflate er intet.
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Konsekvens blir ubetydelig. Samlet sett vurderes konsekvensen av tiltaket for
naturmiljø som liten til middels negativ.
Tiltak: Se kap. 6.
5.1.2 Fremmede arter
Krav:
 Naturmangfoldloven kap. IV
 Forskrift om fremmede organismer
Tilstand:
 Det er registrert noen fremmede arter i planområdet, kjempebjørnekjeks (svært høy
risiko, SE), samt sibirhagtorn og tatarleddved (høy risiko, HI). Under befaring i 2013
ble det også påvist fem andre svartelistede arter. Kanadagullris (SE), hvitsteinkløver
(SE), blåhegg (SE), vasspest (SE) og rødhyll (HI).
Miljørisikovurdering:
 Flere fremmede arter er påvist i planområdet. Av disse er spesielt kanadagullris og
vasspest kritiske siden de lett kan spre seg og fort koloniserer store arealer. Begge
artene finnes på mange andre steder også utenfor planområdet. Eventuell spredning
til disse områdene anses derfor ikke å påvirke naturkvaliteten i stor grad. Hindring av
spredning er likevel ønskelig.
Tiltak: Se kap. 6.
5.1.3 Kulturminner og kulturmiljø
Krav:
 Kulturminneloven
Tilstand:
 Innen planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Av nyere
tids kulturminner er det SEFRAK-registrert ni eldre bygg i Henrik Sørensens veg, i
Rælingen kommune. Utenfor planområdet er det SEFRAK-registrerte hus i vest og
nordøst. Sørøst for planområdet ligger Dampsagstomta med tilknyttede bygg, som
har stor kulturhistorisk verdi. Selve planområdet er vurdert til å ha liten kulturhistorisk
verdi, men influensområdet (planområde +100 m) har middels-stor verdi.
 Iht. Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune kan det finnes spor av fløting og
sagbruksvirksomhet i elva.
Miljørisikovurdering:


Tiltaket vil ikke fysisk berøre registrerte kulturminner eller kulturmiljø.
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Det vurderes liten sannsynlighet for å treffe på og skade kulturminner i planområdet
på land. Det kan likevel ikke helt utelukkes at det kan ligge kulturminner i bakken som
kan bli skadet under graving og deponering.
Det vurderes som middels potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredede
kulturminner i elva eller på elvebredden.

Tiltak: Se kap. 6.

5.2

Forurensning

5.2.1 Støy
Krav: Støyretningslinje T-1442/2016

Utdrag fra støyretningslinje T-1442/2016 som angir anbefalte støygrenser på dag, kveld og
natt utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.
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Utdrag fra støyretningslinje T-1442/2016 som angir anbefalte støygrenser på dag, kveld og
natt innendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.

Utdrag fra støyretningslinje T-1442/2016 som omhandler krav til varsling av naboer.
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Tilstand:


Tiltaksområdet er i dag ikke spesielt støyutsatt med unntak av støy fra jernbanen,
noe trafikkstøy fra Strømsveien og Nedre Rælingsvei, noe trafikk til og fra NRA sine
anlegg i Strandveien og alminnelig støy som kan forventes i et bynært areal.

Miljørisikovurdering:




Anleggsarbeid medfører generelt en økning av støybelastning i anleggsfasen. Det vil
i tillegg bli en del transportvirksomhet til og fra anlegget med større kjøretøy. Særlig
utfyllingen vil trenge mye transport med lastebiler. Ved å gjenbruke fjellmassene fra
utbyggingen av fjellanlegget til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS begrenses
imidlertid transport over store avstander.
I driftsfasen vil noen av de fremtidig planlagte byggene få støyverdier opp mot grense
satt av Skedsmo kommune. Eksisterende bebyggelse nærmest planlagt rundkjøring
vil få forhøyet støynivå på fasader og uteplasser grunnet økt trafikkmengde.

Tiltak: Se kap. 6.
5.2.2 Utslipp til luft
Krav:


Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 pkt. 6 om
bygge- og anleggsvirksomhet.

Tilstand:


Ingen vesentlig støv- eller partikkelforurensning i dag utover det som alminnelig
forekommer av eksos og oppvirvling av støv fra transport på veinettet i nærheten.

Miljørisikovurdering:




Anleggsarbeidene vil øke mengden svevestøv og partikler fra tipping og utlegging av
masser i tiltaksområdet. Støvet kan føre til moderate helseplager i nærmiljøet,
avhengig av nedbør- og vindforhold.
Biltrafikken fra nærliggende veger medfører det største kildebidraget til
luftforurensning i området. Ved planlegging av luftfølsom arealbruk innenfor rød og
gul luftforurensningssone er flere avbøtende tiltak aktuelle både med tanke på å
bedre luftkvaliteten i området og sikre god luftkvalitet innendørs.

Tiltak: Se kap. 6.
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5.2.3 Forurensning av jord og sedimenter
Krav:


Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) og § 40 (beredskapsplikt).
Forurensningsforskriften kap.2

Tilstand:
Det er gjennomført to undersøkelser av forurensning i masser innenfor tiltaksområdet:


Sweco (2015) har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser av forurenset grunn
og sedimenter. Grunnen i området er generelt lite forurenset, med unntak av et
mindre område sør for garasje som er sterkt forurenset av olje.



Det kan være forurenset grunn under bygninger som skal rives, og det må gjøres
nærmere undersøkelser når disse er revet (Sweco 2015).



Sedimentene i elva er i hovedsak forurenset av tungmetaller, herunder bly, kadmium,
kobber, kvikksølv, sink og nikkel. Det er også påvist PAH forurensing.



R3 har i 2016 gjennomført miljøteknisk undersøkelse av en haug med ca. 7000 m3
jordmasser i lagringsområdet. Det er påvist oljeforurensning tilsvarende
tilstandsklasse 4 i to av 25 prøver, tilstandsklasse 3 for olje og PAH i to andre prøver
og tilstandsklasse 2 i syv prøver (olje og PAH).

Miljørisikovurdering


Forurensede masser kan bli spredt ved graving og forflytning av forurensede
jordmasser, og ved at hjul og graveutstyr er tilsmusset med forurensede masser.



Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr fylling av drivstoff og
håndtering av miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i anleggsfase.



Spredning av forurensede sedimenter kan forekomme ved utfylling av masser i
Nitelva.

Tiltak: Se kap. 6.
5.2.4 Utslipp til vann
Krav:
 Vannforskriften
 Forurensningsforskriften
 Notat fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.04.13 om påslipp til kommunalt
ledningsnett og om anleggsvirksomhet pkt. 9.
Tilstand:
 Nitelva er resipienten for overvann fra tiltaksområdet. Det er planlagt utfylling med
bl.a. utsprengte masser som er mellomlagret på området. Elvas økologiske tilstand er
i dag klassifisert som «Antatt dårlig» og kjemisk tilstand er udefinert.
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Miljørisikovurdering:


Bruk av sprengsteinmasser til utfylling i Nitelva kan medføre forurensning til elva i
form av partikler og nitrogenavrenning som nærmere beskrevet i
miljørisikovurderingen i Sweco notat 2016 (Preus Hveding).



Forurenset vann fra byggegrop kan infiltrere grunnvann. Overflateavrenning i kontakt
med forurenset jord kan renne ut i elva.



Ved bruk av spunting til utfylling i elva vil vann som samler seg opp bak spunten
være partikulært forurenset av sedimenter, spredning av dette vannet vil medføre
spredning av forurensning.



Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr fylling av drivstoff og
håndtering av miljøskadelige kjemikalier kan forurense vann i anleggsfase.

Tiltak: Se kap. 6.
5.2.5 Håndtering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier
Krav:


Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter (produktforskriften).



Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
(forskrift om utførelse av arbeid).



Substitusjonsplikten i produktkontrolloven: Farlige kjemikalier skal ikke brukes
dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som
er mindre farlige.

Tilstand:


Det vil trolig bare i begrenset grad bli benyttet miljøfarlige stoffer i dette prosjektet.

Miljørisikovurdering:


Det vurderes å være liten risiko for skade som følge av oppbevaring, bruk og
håndtering av miljøfarlige stoffer utover det som er beskrevet om drivstoff og oljer
under tema forurensning til jord og vann. Substitusjonsplikten kan redusere eventuell
miljørisiko.

Tiltak: Se kap. 6.

5.3

Ressursbruk og materialvalg

5.3.1 Materialvalg
Krav:
Det er ikke satt egne mål eller krav til materialvalg i prosjektet.
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5.3.2 Avfallshåndtering
Krav:
Avfallshåndteringen skal oppfylle krav i lov og forskrifter, herunder
 Forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling)
 Avfallsforskriften
 Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 9-1 (generelle krav til ytre miljø)
 Byggteknisk forskrift (TEK10) § 9-7 (Kartlegging av farlig avfall og
miljøsaneringsbeskrivelse)
 Byggteknisk forskrift (TEK 10 § 9-8 (avfallssortering)
Tilstand:
 Det er ifølge miljøteknisk undersøkelse fra R3 (2016) påvist forsøpling i og ved
jordmassene som er lagret i tiltaksområdet i dag.
 Eksisterende bygninger i tiltaksområdet er under riving og vil være fjernet før
prosjektstart.
Miljørisikovurdering:
 Anleggsarbeidene kan generere mindre mengder avfall for eksempel i form av
emballasje, og dette kan forårsake forsøpling i nærmiljøet.


Åpen brenning av avfall kan medføre lokal forurensning.

Tiltak: Se kap 6.

5.4

Vibrasjoner og rystelser
Krav: Ingen lovkrav, men veiledning for utførelse av rystelsesmålinger er beskrevet i
Norsk standard NS 8176 "Vibrasjoner og støt».
Tilstand:


Ingen kilder til vesentlige rystelser i masselagringsområdet i dag.

Miljørisikovurdering


Det vurderes å ikke være risiko for rystelser som kan medføre skade på bygninger
innenfor eller nær lagringsområdet.

Tiltak: Ingen.

5.5

Transportveier og trafikksikkerhet
I anleggsfasen skal det tilkjøres masser. Ansvar for trafikksikkerhet ivaretas av
entreprenør.
Tiltak: Ingen.
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6

Miljøoppfølgingsplan

6.1

Tiltak og ansvar
Oppsummering av tiltak og ansvarsforhold for bygge- og anleggsperioden er gjort i
vedlegg tabellen nedenfor. Skjemaet er utformet slik at det kan brukes ved utlysning av
kontrakt og underveis i byggemøter.
Forkortelser: BH=byggherre, E= entreprenør
TILTAK TILTAK (T) OG
DOKUMENTASJON (Dok)
1. Organisering og ansvar
T 1.1.
Byggherren skal før oppstart av prosjektet utpeke
en miljøansvarlig i egen organisasjon.
Vedkommende skal påse at byggherrens krav og
mål blir fulgt opp.

ANSV.

MERKN.

AVVIK

BH

Dok: Organisasjonskart.
T 1.2.

Entreprenøren, herunder også alle
underentreprenører, skal senest i oppstartsmøtet
utpeke en miljøansvarlig i egen
prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at
krav og mål satt i miljøplanen blir fulgt opp, og
rapportere til miljøansvarlig hos oppdragsgiver.

E

Dok: Organisasjonskart.
T 1.3.

Statusrapportering iht. krav, mål og tiltak i
miljøoppfølgingsskjemaet skal skje fortløpende til
miljøansvarlig hos byggherre.
Gjennomgang av aktuelle krav og mål i miljøplanen
skal ha et eget pkt. på møteagendaen til
byggemøter og i møtereferater.

E

Dok: Møtereferater.
2. Naturmiljø og fremmede arter
T 2.1.
Det skal utformes en kunstig øy, som skal
kompensere for de grunne og tørre områdene som
beslaglegges av utfyllingen. Øya skal beplantes med
lokal stedegen vegetasjon og skal erstatte
naturtypene som går tapt.

E

Dok: Notat Økologiske krav og premisser for
etablering av øya samt Nitelvas kantsoner langs
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TILTAK

TILTAK (T) OG
DOKUMENTASJON (Dok)
bebyggelsen, Overvåkningsprogram,
evalueringsrapport

ANSV.

T 2.2.

Busker som blåhegg og rødhyll nedkappes og
forbrennes, stubbene tildekkes med rene masser.
Mindre forekomster (<500 planter) av kanadagullris
og hvitsteinkløver lukes. Ved tette og større
forekomster kan sprøyting og mekanisk nedkapping
vurderes. Vasspest må isoleres og legges på land.

E

Dok: Referat fra byggemøte / Rapport fra verneog miljørunder.
3. Kulturminner
T 3.1.
Dersom det oppdages fornminner under graving i
deponiområdet, skal arbeidene straks stanses og
Akershus fylkeskommune varsles.
Dok: E-post/brev til AFK.
4. Støy
T 4.1.

Informere naboer om mulig støy og støykilder fra
anleggsarbeidene minst én uke før oppstart av
anleggsarbeidene.

E varsler
BH som
varsler
Akerhus
FK.

E

Dok: Brev, e-post, møtereferater.
T 4.2.

Arbeidstiden med alminnelig anleggsstøy inntil 60
dB skal være fra 0700-2300 hverdager og 08001300 på lørdager.

E

Dok: Rapportere i byggemøter.
5. Forurensning av jord
T 5.1.
Utstyr for å ta opp eller nøytralisere forurensende
utslipp fra anleggsutstyr skal skaffes, legges lett
tilgjengelig og benyttes dersom uhellet er ute, så
lenge anleggsarbeidene pågår og det er fare for
forurensning til jord/grunn/vann.

E

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.
T 5.2.

Fylling og oppbevaring av drivstoff skal skje uten
fare for søl til jord/grunn. Drivstofftank skal ha
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E

MERKN.

AVVIK

TILTAK

TILTAK (T) OG
DOKUMENTASJON (Dok)
doble vegger, og enten stå på tett dekke eller ha
Vera-kobling eller tilsvarende.

ANSV.

MERKN.

AVVIK

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.
T 5.3.

Masser foran garasje som er sterkt forurenset av
THC (olje), skal graves opp og leveres til godkjent
mottak som sterkt forurensede masser.

E

Dok: Kvittering for levert masser til mottak.
T 5.4.

Masser fra jordhaug med påvist forurensning i
tilstandsklasse 4 skal sorteres ut og leveres som
forurensede masser til godkjent mottak.

E

Dok: Kvittering for levert masser til mottak.
T 5.5.

Masser fra jordhaug med påvist forurensning i
tilstandsklasse 3 bør sorteres ut og leveres som lett
forurensede masser til godkjent mottak.

E avklarer
med BH

Dok: Kvittering for levert masser til mottak.
T 5.6.

Forurensede sedimenter tildekkes med finere
masser før utfylling, både for utfylling fra land og
for kunstig øy. Ved tildekking kan det likevel være
noe oppvirvling av sedimenter, og det bør derfor
utføres i kombinasjon med å bruke siltgardin eller
spunt som beskrevet i Miljøtekniske
grunnundersøkelser (Sweco 2016).

E

Dok: Vise på verne-/miljørunde.
T 5.7.

Spyleplass for kjøretøyer anlegges ved utkjøringen
fra deponiområdet. Hjul skal rengjøres for
jordrester som kan være forurenset, før utkjøring
utenfor tiltaksområdet.

E

Dok: Vise på verne-/miljørunde.
T 5.8.

Det skal gjennomføres undersøkelser av masser
under bygg som skal rives. Videre håndtering av
massene, dersom det påvises forurensning, skal
følge av tiltaksplan som må utarbeides.

BH

Dok: Rapport fra miljøtekniske undersøkelser og
tiltaksplan.
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TILTAK
T 5.9.

TILTAK (T) OG
DOKUMENTASJON (Dok)
All håndtering håndtering av mulige forurensede
masser skal for øvrig følge anbefalinger som
beskrevet i Miljøtekniske grunnundersøkelser
(Sweco 2016). Rapporten skal gjennomgås med
entreprenøren i eget møte før oppstart av
grunnarbeider.

ANSV.
E

Dok: Referat fra byggemøte.
6. Utslipp til vann
Hver 14. dag tas vannkvalitetsprøver som sendes til
T 6.1.
akkreditert laboratorium for analyse av følgende
parametere:
 suspendert stoff (partikkelinnholdet i
utslippsvann skal ikke overstige 400 mg SS/liter
(SS = Suspendert stoff)
 pH (mellom 6-10)
 olje (inntil 5 mg/l)
 fosfor
 nitrogen

E

Dok: Overvåkningsprogram, Analyserapporter,
sluttrapport
T 6.2.

Dersom grenseverdiene overskrides eller visuell
kontroll viser at vannet er grumsete eller har
oljefilm, skal det settes i verk avbøtende tiltak.
Hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres, må
vurderes nærmere og avklares mellom byggherre
og entreprenør før de iverksettes.

E avklarer
med BH

Dok: Rapport fra verne-/miljørunde.
T 6.3.

Det må etableres beredskap for håndtering av vann
i byggegrop. For påslipp til kommunalt nett må
tillatelse innhentes fra kommunen.

E

Dok: Rapport fra verne-/miljørunde.
T 6.4.

Under utfylling av masser i Nitelva må det gjøres
avbøtende tiltak som beskrevet i Miljøtekniske
grunnundersøkelser (Sweco 2016).
Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.

7. Miljøfarlige stoffer og kjemikalier
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E

MERKN.

AVVIK

TILTAK
T 7.1

TILTAK (T) OG
DOKUMENTASJON (Dok)
Helse- og miljøfarlige kjemikalier og stoffer skal
håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte
slik at helseskader, miljøskader, brann, eksplosjon
og andre ulykker unngås.

ANSV.

MERKN.

AVVIK

E

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.
T 7.2

Det skal vurderes om farlige kjemikalier som er
planlagt brukt, kan erstattes med kjemikalier eller
prosesser som ikke er farlige eller som er mindre
farlige.

E

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.
8. Avfallshåndtering
T 8.1.
Avfallsplan skal utarbeides. Alt avfall skal
kildesorteres og leveres godkjent mottak.
Sorteringsgrad dokumenteres.

E

Dok: Kvittering for levert avfall på mottak.
T 8.2.

Anleggsområdet skal holdes ryddig slik at
emballasje og rivingsavfall m.m. ikke kan blåse
utover eller forsøple nærområdet.

E

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder.
T 8.3.

Åpen brenning av avfall er ikke tillatt.

E

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder

6.2

Oppfølging og dokumentasjon
Prosjekteringsfase


Prosjektets miljøkrav- og miljømål skal følges opp og dokumenteres av
miljøansvarlige fortløpende. Miljø skal være et eget punkt i prosjekteringsmøter.

Anleggsfase


Alle punkter i miljøoppfølgingsplanen kap. 6.1. skal gjennomgås i oppstartsmøte
mellom byggherre og entreprenør.
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Prosjektets miljøkrav- og miljømål skal følges opp og dokumenteres av
miljøansvarlige fortløpende. Miljø skal være et eget punkt i byggemøter og i verne- og
miljørunder.



Dersom det oppstår avvik fra miljøoppfølgingsplanens krav og mål skal dette
registreres i entreprenørens avvikssystem og tas opp med byggherrens
miljøansvarlige.



Avvik skal begrunnes og lukkes.

Dokumenthåndtering


All dokumentasjon tilhørende miljøoppfølgingsplanen skal lagres til sluttbefaring er
gjennomført.
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