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1. Hensikt og omfang
Dette dokumentet angir detaljering av miljøkrav og eksempler på hvordan aktiviteter best kan
gjennomføres for etterlevelse av miljøkrav i prosjekter slik beskrevet i STY-601738 - Håndbok for
utrednings-, plan- og byggeprosjekter.
Her beskrives hvordan forhold knyttet til ytre miljø bør kartlegges, vurderes og følges opp i
Jernbaneverkets UPB-prosess (utrede – planlegge – bygge). Målet er å sikre at miljøoppgaver
starter/sluttføres i riktig rekkefølge og til riktig tid i virksomhetsprosessene. Dette for å oppnå
kontinuerlig styring og kontroll med miljøforhold i prosjektene.
Dokumentet er relevant for planlegging og gjennomføring av prosjekter slik beskrevet i STY-601741
(Håndbok for prosjektarbeid i JBV) punkt 1, dvs. hovedsakelig prosjekter etter UPB-prosessen og
store fornyelsesprosjekter etter D&V-prosessen (ikke relevant for prosjekter knyttet til
administrasjon, IKT, organisasjon osv.).
Veiledning til miljøkrav til mindre fornyelsesprosjekter og øvrige kontrakter/prosjekter i drifts- og
vedlikeholdsprosessen (D&V-prosessen) omfattes ikke i dette dokumentet, med unntak av de
tilfeller der kravene gjelder oppfølging av miljødokumentasjon fra UPB-prosessen til drifts- og
vedlikeholdsfasen. For krav til miljøvurderinger i D&V-prosessen henvises til STY-601058
Vedlikeholdshåndboken.

2. Målgruppe
Dokumentet gjelder for alle som bestiller, utreder, planlegger og bygger iht. Jernbaneverkets UPBprosess, inkludert innleide rådgivere og entreprenører.

3. Definisjoner
 “Askeladden”: Database forvaltet av Riksantikvaren som inneholder informasjon om fredete
kulturminner og kulturmiljøer i Norge.
 Etterundersøkelser (jf. Statens Vegvesens Håndbok V172 (tidligere 140) Konsekvensanalyser):
undersøkelser og tiltak med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av gjennomføring av
planen. Etterundersøkelser kan være knyttet til å overvåke virkninger med tanke på å
gjennomføre eller fastlegge omfanget av avbøtende tiltak, for eksempel rensekrav til avrenning
eller støyskjerming, og å måle virkninger mot grunnlaget for beslutningen, med tanke på å bedre
faglige metoder og kunnskap. Konsekvensutredning i henhold til forskrift skal inneholde en
vurdering av behovet for, og ev. forslag til etterundersøkelser.
 Fase (jf. NS 3466:2009): Etappe i et bygg- og anleggsprosjekt.
MERKNAD: I dette styringsdokument vises det til faser slik navngitt i Jernbaneverkets UPB-prosess, dvs.
(tiltaks)utredning, hovedplan, detaljplan, byggeplan, bygging, samt drift og vedlikehold.

 “Grunnforurensning”: Database forvaltet av Miljødirektoratet som inneholder informasjon om
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eiendommer med forurenset grunn.
 Grunnlagsdokumenter: Dokumenter som inneholder beskrivelse av forutsetninger og rammer
for tiltaket, og/eller innsamlet miljøinformasjon og miljødata som er relevante for tiltaket.
 Konsekvensanalyse (jf. Statens vegvesens Håndbok V172 (tidligere 140) Konsekvensanalyser):
en analyse av sammenhengen mellom årsak og virkning (konsekvens), der tiltaket som skal
analyseres er definert som årsak.
 Konsekvensutredning (KU) (jf. Plan- og bygningsloven § 4-2): Særskilt vurdering og beskrivelse
av en plans virkninger for miljø og samfunn.
MERKNAD: Jf. Håndbok V172 er en konsekvensutredning en konsekvensanalyse som er utført i henhold til
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift.

 Kontrollplan (jf. STY-600189): Plan i prosjektet som skal identifisere, planlegge, gjennomføre og
dokumentere viktige kontrollaktiviteter som skal gjennomføres. Kontrollarbeidet skal bidra til at
prosjektet når sine miljømål.
 Miljøbudsjett: analyse utført i planleggingsfasen av et prosjekt, der direkte og indirekte utslipp av
bl.a. klimagasser fra forventet/budsjettert material- og energibruk for utbygging, drift og
vedlikehold av jernbaneinfrastruktur (ikke inkl. trafikk) blir beregnet. Veileder utarbeidet fra
pilotprosjekt
Follobanen
er
tilgjengelig
i
på
Jernbaneverkets
nettsider;
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/follobanen/Miljo/.
 Miljøkonsekvensanalyse: analyse av sammenhengen mellom årsak og miljøvirkninger
(miljøkonsekvens), der tiltaket som skal analyseres er definert som årsak.
 Miljømål for prosjekt: Mål som er tilpasset prosjektets miljøpåvirkning, og som bidrar til å
oppfylle Jernbaneverkets overordnede miljømål (se styringssystemet for til enhver tid gjeldende
mål og strategier for Jernbaneverket). Detaljeringsnivå bør tilpasses til prosjektutvikling og
planfase.
 Miljøoppfølgningsplan (MOP) (jf. NS-3466:2009): Plan som fastsetter hvordan prosjektet skal
følge opp miljøprogrammets miljømål i prosjektets ulike faser. For miljøoppfølgingsplan i JBV
anbefales bruk av mal STY-603096 Mal for miljøoppfølgingsplan.
MERKNAD: Miljøoppfølgingsplanen omhandler temaer som organiseringen av miljøoppfølgingen hos
prosjekteier og hvilke handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som til sammen skal gi måloppnåelse.

 Miljøplan: Entreprenørens plan for hvordan krav i miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal ivaretas
ved gjennomføring av bygge-/anleggsarbeidet.
 Miljøprogram (jf. NS-3466:2009): Program som er utformet på et strategisk, overordnet nivå, og
som fastsetter miljømål for et bygg- eller anleggsprosjekt. Målene gjelder både bygging og ferdig,
driftssatt anlegg. For miljøprogram i JBV anbefales bruk av mal STY-603344 Mal for
miljøprogram.
MERKNAD: Miljøprogrammet skal revideres når ny kunnskap om miljøpåvirkninger fremkommer, eller det
foretas endringer i prosjektet og dets rammebetingelser. Behovet for revisjon skal vurderes planmessig.

 Miljøregnskap: Definert sett av registreringer av et prosjekts energi- og materialforbruk med
tilhørende utslipp, sett i et livsløpsperspektiv. Miljøregnskap for et prosjekt bør utarbeides i tråd
med PCR 2013: 19 Railways. Veileder for miljøbudsjett, utarbeidet fra Follobanen,
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 Miljørisikovurdering (jf. NS 5814:2008) Samlet prosess som består av planlegging,
(miljø)risikoanalyse og (miljø)risikoevaluering. For miljørisikovurdering i Jernbaneverket anbefales
bruk av STY-603169 Verktøy for risikovurdering ytre miljø.
 Tidlig miljøkonsekvensanalyse: konsekvensanalyse av miljøtema utført i utredningsfasen, med
den informasjon man har tilgjengelig i en slik tidlig fase.
 Tidlig miljøprogram: Miljøprogram utarbeidet med informasjon tilgjengelig i utredningsfasen.
 Tidlig miljørisikovurdering: miljørisikovurdering gjort i detaljplanfasen.
 “Naturbase”: Database forvaltet av Miljødirektoratet som angir kartfestet informasjon om
utvalgte natur- og friluftslivsområder.
 Planprogram (jf. Forskrift om konsekvensutredninger, § 6): Planprogrammet skal gjøre rede for
formålet med planarbeidet eller tiltaket og hvilke problemstillinger som anses viktig i forhold til
miljø og samfunn. Dokument gjør også rede for hvordan prosessen legges opp med frister,
medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Program for planog utredningsarbeidet fastsettes av kommunen.
 Prosjekt (jf. NS 3466: 2009): Entydig prosess som består av en samling koordinerte og styrte
aktiviteter med start- og ferdigdato, og som man påtar seg for å oppnå et mål som stemmer
overens med spesifikke krav, inkludert begrensninger i tid, kostnader og ressurser. Alt som er:
- Bygge- og anleggsprosesser, som det å planlegge, bygge, anlegge, drifte, vedlikeholde,
sanere og rive
- Resultater av bygg- og anleggsvirksomhet, som bygg, anlegg, vei, jernbane med mer i
hele prosjektets livsløp.
 Tidligfaseverktøy klima: Excel-basert verktøy som anslår utslipp fra nybygging av jernbanespor
(inklusiv fremtidige utslipp fra nødvendig vedlikehold og utskifting av komponenter) basert på
informasjon om planlagt lengde av ulike standardprofiler jernbaneinfrastruktur. Verktøyet
beregner ikke utslipp fra trafikk. Verktøyet ligger i Styringssystemet, STY-603204.
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4. Beskrivelse
4.1. Overordnet flytskjema for anbefalt prosess
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4.2. Anbefalt kompetansebehov
I videre beskrivelse av aktiviteter og leveranser for hver prosjektfase foreslås det anbefalt
kompetansenivå med hensyn til miljø for personell som skal utføre oppgaver. Kompetansebehov
må selvsagt vurderes ut i fra prosjektets, og tilhørende miljøforholds, størrelse og kompleksitet.
Veiledende kompetansenivå for aktiviteter knyttet til miljøforhold:
 Nivå 1: Enkle aktiviteter/vurderinger, kan gjennomføres av prosjektpersonell innen RAMS,
sikkerhet, HMS, SHA, kvalitet osv. som, som et minimum, bør ha opplæring innen
metoden(e).
 Nivå 2: Aktiviteter/vurderinger som kan gjennomføres av prosjektpersonell i samråd
med/fasilitert av miljøfaglig støtte (JBVs interne miljørådgivere).
 Nivå 3: Aktiviteter/vurderinger hvor det vil være behov for miljøfaglig spesialkompetanse
innenfor de utredninger som er påkrevet.
4.3. Prosjektbestilling
Grunnlaget for hver fase skal være en bestilling som klargjør bl.a. hensikt, mål og krav, ref. STY601741 – Håndbok for prosjektarbeid i Jernbaneverket, pkt. 3.3. Prosjektansvarlig utarbeider som
regel prosjektbestilling på bakgrunn av utredningsbehov, som f.eks. beskrevet i STY-600221
(Prosedyre for utredning oppstart). Prosjektbestilling anses ikke som en egen fase i prosjektet, men
omtales for å angi hvilke føringer innen miljø en prosjektbestilling bør inneholde:
 Angivelse av prosjekteiers miljømål og miljøkrav (en veileder for dette er under utarbeidelse).
 Øvrige krav til undersøkelser/utredninger dersom dette ikke er ivaretatt i UPB-prosessen.
 Om aktuelt, interne krav til særskilte analyser slik som miljøbudsjett/ klimagassbudsjett og
miljøregnskap.
Bestillinger bør kvalitetssikres av prosjekteiers utpekte miljøfaglige støtteressurs.
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4.4. Utredningsfase (tiltaksutredninger)
Dersom bestillingen om tiltaksutredning (ev. strekningsvis utredning) ikke inneholder informasjon i
henhold til punkt 4.1, bør prosjektet avklare dette med prosjekteier slik at dette blir ivaretatt innen
oppstart av utredningsfasen, ref. prosjektleders ansvar slik beskrevet i STY 601741- Håndbok for
prosjektarbeid i Jernbaneverket.

Aktivitet

Anbefalt
kompetanse

Veiledning til aktivitet

1a. Kartlegging:
Grunnlagsdata
og miljøtilstand

Nivå 2

Innhentning og oppsummering av
grunnlagsdokumenter, dvs. foreliggende
dokumenter som inneholder beskrivelse av
forutsetninger og rammer for tiltaket,
og/eller innsamlet miljøinformasjon og
miljødata som er relevante for tiltaket.

Anbefalt verktøy,
veileder, mal osv.

Kartlegging av nåværende miljøtilstand og
potensielle arealbaserte konflikter i det
aktuelle området ved bruk av tilgjengelig
informasjon, f.eks. offentlige databaser,
kommunal informasjon osv.
Dersom det er gjennomført nye
kartlegginger/undersøkelser av allmenn
interesse bør resultatene meldes til
kommunen(e), og til databasene
Askeladden, Naturbase og
Grunnforurensning.

1b. Kartlegging: Krav

Nivå 1 eller 2
avhengig av
prosjektets
størrelse og
kompleksitet

Identifisering av relevante krav
(lov/forskrift, interne, andre). Identifisering
kan gjøres med utgangspunkt i
Kontrollspørsmål (innledende sjekkliste) i
STY-603448 Ytre miljø sjekkliste. I tillegg
bør miljørelevante krav og forventninger fra
interesseparter (kommuner, lokalsamfunn,
grunneiere mv.) identifiseres.

STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste for
prosjekt/tiltak

1c. Miljøanalyser: Tidlig
miljøkonsekvensanalyse

Nivå 2 eller 3
avhengig av
prosjektets
størrelse og
kompleksitet

Gjennomføring av tidlig
(miljø)konsekvensanalyse for aktuelle
tiltak/tiltaksalternativer i henhold til
metodikk og konsekvenskategorier i
Statens vegvesens håndbok V712.
Analysen tilpasses et detaljnivå som anses
som hensiktsmessig for utredningsfasen.

Statens vegvesens
Håndbok V712 –
Konsekvensanalyser

Konsekvenskategoriene er som følger:
 Støy og luftforurensning
 Landskapsbilde/bybilde
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Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser

Spesielt for Jernbaneverket bør i tillegg
følgende temaer omtales særskilt (dersom
aktuelt): påvirkning på
vilttråkk/dyrepåkjørsler, konflikter mellom
jernbanedrift og biologisk mangfold og
påvirkning på vannressurser (f. eks.
vandringshindre for fisk).
Hvorvidt man kun baserer seg på allerede
innsamlet informasjon/registreringer for å
gjøre konsekvensanalysen eller gjør egne
tilleggsundersøkelser vil avhenge av
prosjektets, og miljøforholdenes, størrelse
og kompleksitet.
1d. Miljøanalyser:
Klimagassutslipp

Nivå 1

For prosjekter som planlegger nybygging
av jernbanespor (inkl. nye plattformer) er
det utviklet et enkelt verktøy for å gjøre et
anslag av utslipp av klimagasser fra
bygging og drift/vedlikehold for prosjektets
ulike alternativer.

STY-603204
Tidligfaseverktøy
klima

Denne enkle beregningen baserer seg på
input av løpemeter nytt jernbanespor og
gjøres ved bruk av verktøy STY-603204
“Tidligfaseverktøy for beregning av
klimapåvirkning og andre utslipp fra
utbygging og vedlikehold av
jernbaneinfrastruktur”.
Beregning av utslipp fra alternative traséer
for nybygging bør inngå som
dokumentasjon til siling/valg av
alternativer. Dokumentasjonen vil også bli
samlet sentralt for å inngå i grunnlag til
rapportering til Samferdselsdepartementet
for å oppfylle krav i NTP om rapportering
av anslåtte klimautslipp fra våre aktiviteter.
MERKNAD: Merk at verktøyet kun beregner utslipp fra
selve byggingen av et nytt jernbanespor (inkludert
vedlikeholdsbehov og eventuelle reinvesteringer i
komponenter over livsløpet), men ikke inkludert utslipp
fra trafikken. Endringer i utslipp fra trafikk som følge av
spesifikke tilbudskonsepter beregnes i Merklin –
Jernbaneverkets verktøy for nytte-kost analyser.

Dersom prosjektet skal utarbeide et mer
detaljert klimabudsjett kan man ta
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utgangspunkt i metode beskrevet i Veileder
for utarbeidelse av miljøbudsjett for
infrastruktur. Videre anbefales samsvar
med metode/avgrensning beskrevet i PCR
2013:19 Railways, som beskriver
miljøregnskap for jernbaneinfrastruktur.

1e. Prosjektstyring: Tidlig
miljøprogram

Nivå 2

Utarbeidelse av tidlig miljøprogram, dvs. et
miljøprogram utarbeidet med bakgrunn i
informasjon tilgjengelig i utredningsfasen.
Til dette bør STY-603344, Mal for
miljøprogram, anvendes. Dette bør gjøres
av miljøressurser i samarbeid med
prosjekterende ressurser.

STY-603344 Mal
for miljøprogram

Det tidlige miljøprogrammet setter mål og
rammer for miljøarbeidet med grunnlag i
kartlegginger og miljøanalyser gjennomført
i utredningsfasen.
1f. Prosjektstyring:
Rapportering

Nivå 1

Rapportering av NTP-indikatorer, ref.
gjennomført konsekvensanalyse. Her
følges Jernbaneverkets instruks for
miljørapportering, STY-603165.
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4.5. Hovedplanfase
Dersom bestillingen ikke inneholder informasjon i henhold til punkt 4.1, bør dette avklares av
prosjektet med prosjekteier slik at dette blir ivaretatt innen oppstart av planleggingsfasen, ref. STY-601741.
Detaljeringsgrad og gjennomføring av miljøvurderinger som omtalt nedenfor må, der det er aktuelt,
tilpasses til enhver tid gjeldende offentlige planprosesser. Dersom det skal utarbeides planprogram i
henhold til offentlig planprosess, skal tema for miljøutredninger ta utgangspunkt i
miljøkonsekvenstema i Statens vegvesens Håndbok V172 - Konsekvensanalyser.

Aktivitet

Anbefalt
kompetanse

Veiledning til aktivitet

Anbefalt verktøy,
veileder, mal osv.

2a. Kartlegging:
Leveranse fra
utredning

Nivå 1

Innhenting og vurdering av miljøleveranse
fra ev. utredning. Som støtte til vurdering
om hvorvidt relevante miljøtema så langt
er dekket kan man ta utgangspunkt i STY603448 Ytre miljø sjekkliste.

STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste.

2b. Kartlegging:
Grunnlagsdata
og miljøtilstand

Nivå 2 eller 3
avhengig av
størrelse og
kompleksitet

Innhentning og oppsummering av
grunnlagsdokumenter, dvs. foreliggende
dokumenter som inneholder beskrivelse av
forutsetninger og rammer for tiltaket,
og/eller innsamlet miljøinformasjon og
miljødata som er relevante for tiltaket.
Kartlegging av nåværende miljøtilstand.
Miljøtekniske prøver bør utføres samtidig
med grunnundersøkelser. Det må vurderes
om dette skal gjøres her eller i forbindelse
med gjennomføringen. Gjennomfør
tilstrekkelige undersøkelser til at
miljøvurdering i henhold til Statens
Vegvesen Håndbok V712Konsekvensanalyser, kan gjennomføres.
Dersom det er gjennomført nye
kartlegginger/undersøkelser av allmenn
interesse bør resultatene meldes til
kommunen(e), og til databasene
Askeladden, Naturbase og
Grunnforurensning.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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2c. Kartlegging: Krav

Nivå 1 eller 2
avhengig av
prosjektets
størrelse og
kompleksitet

Identifisering (ev. oppdatere identifisering)
av relevante krav (lov/forskrift, interne,
andre). Identifisering kan gjøres med
utgangspunkt i STY-603448 Ytre miljø
sjekkliste. I tillegg bør krav og
forventninger fra interessepartnere
(kommuner, lokalsamfunn, grunneiere mv.)
identifiseres.

STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste for
prosjekt/tiltak

2d. Miljøanalyser: Miljøkonsekvensanalyse

Nivå 2
dersom
oppdatering
av
konsekvensanalyse fra
utredning

Gjennomføring av
(miljø)konsekvensanalyse (ev. oppdatering
av foreliggende tidlig
miljøkonsekvensanalyse) for aktuelle
alternativer i henhold til metodikk og
konsekvenskategorier i Statens vegvesens
håndbok V712. Konsekvenskategoriene
er som følger:

Statens vegvesens
Håndbok V712 –
Konsekvensanalyser

Nivå 3
dersom ny
analyse








Støy og luftforurensning
Landskapsbilde/bybilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser

Spesielt for Jernbaneverket bør i tillegg
følgende temaer omtales særskilt (dersom
aktuelt): påvirkning på
vilttråkk/dyrepåkjørsler, konflikter mellom
jernbanedrift og biologisk mangfold og
påvirkning på vannressurser (f. eks.
vandringshindre for fisk).
MERKNAD: For hovedplaner med tilhørende
reguleringsplan i henhold til plan- og
bygningsloven og forskrift om
konsekvensutredning (KU) skal det gjøres en full
KU slik beskrevet i lovverket. For hovedplaner
som ikke er underlagt krav om KU iht. forskrift
skal det også gjøres en miljøkonsekvensanalyse
basert på metodikk i Håndbok V172, men
avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet
kan det være aktuelt å kun bruke allerede
kjente/registrerte data og ikke gjøre egne
tilleggsundersøkelser.

2e. Miljøanalyser:
Klimagassutslipp fra

Nivå 1

For prosjekter som planlegger nybygging
av jernbanespor (inkl. nye plattformer) bør
det gjøres et anslag av utslipp av
klimagasser fra bygging og
drift/vedlikehold for prosjektets ulike

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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bygging

alternativer. Denne enkle beregningen
baserer seg på løpemeter nytt
jernbanespor og bør gjøres ved bruk av
verktøy STY-603204 “Tidligfaseverktøy for
beregning av klimapåvirkning og andre
utslipp fra utbygging og vedlikehold av
jernbaneinfrastruktur”.
Beregning av utslipp fra alternative traséer
for nybygging bør inngå som
dokumentasjon til siling/valg av
alternativer. Dokumentasjonen vil også bli
samlet sentralt for å inngå i grunnlag til
rapportering til Samferdselsdepartementet
for å oppfylle krav i NTP om rapportering
av anslåtte klimautslipp fra våre aktiviteter.
MERKNAD: Merk at verktøyet kun beregner
utslipp fra selve byggingen av et tiltak (inkludert
vedlikeholdsbehov og eventuelle reinvesteringer i
komponenter over livsløpet), men ikke inkludert
utslipp fra trafikken. Endringer i utslipp fra trafikk
som følge av spesifikke tilbudskonsepter
beregnes i Merklin – Jernbaneverkets verktøy for
nytte-kost analyser.

Dersom prosjektet skal utarbeide et mer
detaljert klimabudsjett kan man ta
utgangspunkt i metode beskrevet i
Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett
for infrastruktur. Videre anbefales samsvar
med metode/avgrensning beskrevet i PCR
2013: 19 Railways, som beskriver
miljøregnskap for jernbaneinfrastruktur.

2f. Prosjektstyring:
Miljøprogram

Nivå 2

Utarbeidelse, ev. detaljering av,
miljøprogram. Til dette bør STY-603344
Mal for miljøprogram, anvendes.
Miljøprogrammet setter mål og rammer for
miljøarbeidet med grunnlag i kartlegginger
og miljøanalyser gjennomført i hovedplan
(og ev. utredning). Dette bør gjøres av
miljøressurser i samarbeid med
prosjekterende ressurser.
Hovedresultater fra miljøprogram og
konsekvensanalyse implementeres i
hovedplandokumentet.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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2g. Prosjektstyring:
Rapportering

Nivå 1

Sikre datafangst for estimering av
virkninger i forbindelse med NTP-arbeid,
iht. JBVs instruks for miljørapportering
(STY 603165)

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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4.6. Detaljplanfase
Dersom bestillingen ikke inneholder informasjon i henhold til punkt 4.1, bør dette avklares av
prosjektet med prosjekteier slik at dette blir ivaretatt innen oppstart av planleggingsfasen, ref. STY-601741.
Dersom det foreligger KU-plikt etter plan- og bygningsloven, bør utarbeidelse av miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet ses i sammenheng med dette.
Dersom det skal utarbeides planprogram i henhold til offentlig planprosess, bør tema for
miljøutredninger ta utgangspunkt i miljøkonsekvenstema i Håndbok V172.

Aktivitet

Anbefalt
kompetanse

Veiledning til aktivitet

Anbefalt verktøy,
veileder, mal osv.

3a. Kartlegging:
Leveranse fra
hovedplan

Nivå 1

Innhenting og vurdering av miljøleveranse fra
hovedplanfasen. Som støtte til vurdering om

STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste i
prosjekt/tiltak

3b. Kartlegging: Krav

Nivå 2

Identifisering (ev. oppdatering) av
relevante krav (lov/forskrift, interne, andre)
for denne fasen, bl.a. krav relatert til
anleggsfasen som må ivaretas i
planlegging. Identifisering kan gjøres med
utgangspunkt i STY-603448 Kravoversikt
ytre miljø. I tillegg bør krav og
forventninger fra interesseparter
(kommuner, lokalsamfunn, grunneiere mv.)
identifiseres.

3c. Kartlegging: Forundersøkelser

Nivå 3

Ev. gjennomføring av forundersøkelser.
Ses i sammenheng med ev. miljøtekniske
undersøkelser gjort i hovedplanfasen.

hvorvidt relevante miljøtema så langt er
dekket kan man ta utgangspunkt i STY603448 Ytre miljø sjekkliste.

STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste i
prosjekt/tiltak

Dersom det er gjennomført nye
kartlegginger/undersøkelser av allmenn
interesse bør resultatene meldes til
kommunen(e), og til databasene
Askeladden, Naturbase og
Grunnforurensning.
3d. Miljøanalyser:
(Tidlig)
Miljørisikovurdering

Nivå 2

Gjennomføring av tidlig miljørisikovurdering
i henhold til Jernbaneverkets gjeldende
krav til (miljø)risikovurdering. For
veiledning til gjennomføring av
risikovurdering se STY 603169 Verktøy for
risikovurdering ytre miljø.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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3e. Prosjektstyring:
Oppdatere
miljøprogram

Nivå 2

Ev. oppdatering av miljøprogram fra
hovedplan med bakgrunn i resultater fra
risikovurdering, eller utarbeidelse av
miljøprogram dersom det ikke foreligger fra
hovedplanfase. Til dette bør STY-603344,
Mal for miljøprogram anvendes.

STY-603344 Mal
for miljøprogram

3f. Prosjektstyring: Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Nivå 2 eller 3
avhengig av
prosjektets
størrelse og
kompleksitet

Utarbeide miljøoppfølgingsplan (MOP)
forankret i gjeldende miljøprogram. Til
dette bør STY-603096 Mal for
miljøoppfølgingsplan, anvendes.

STY-603096 Mal
for
miljøoppfølgingsplan (MOP)

MOP sammenstiller resultater fra utførte
kartlegginger og miljøanalyser, og
detaljerer miljøløsninger (tiltak) og/eller
funksjonskrav for anleggsfasen og ev.
miljøoppfølging/-overvåkning når anlegget
er i drift.
MERKNAD: Ved enkelte tilfeller (f.eks.
totalentreprise) vil det ikke være mulig å utvikle
endelig MOP (detaljerte miljøløsninger). I disse
tilfellene må MOP spesifisere
kvalitetskrav/funksjonskrav for endelig
miljøløsning og utarbeidelse av detaljert MOP
tillegges totalentreprenør.

3g. Prosjektstyring:
Rapportering

Nivå 1

Rapportere NTP-indikatorer iht. JBVs
instruks for miljørapportering (STY 603165)

3h. Prosjektstyring:
Miljøkrav i
anbudsgrunnlag/
kontrakter

Nivå 1 eller 2

Om aktuelt i denne fasen, implementere
kvalitetskrav/funksjonskrav fra
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i
anbudsgrunnlag/kontrakter.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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4.7. Byggeplanfase
Dersom bestillingen ikke inneholder informasjon i henhold til punkt 4.1, bør dette avklares med
prosjekteier slik at dette blir ivaretatt innen oppstart av byggefasen.
Aktivitet

Anbefalt
kompetanse

Veiledning til aktivitet

4a. Kartlegging:
Leveranse fra
hovedplan

Nivå 1

Innhenting og vurdering av
miljøleveranse fra detaljplanfasen.

4b. Miljøanalyser:
Miljørisikovurdering

Nivå 2

Anbefalt verktøy,
veileder, mal osv.

Som støtte til vurdering om hvorvidt
relevante miljøtema så langt er
dekket kan man ta utgangspunkt i
STY-603448 Ytre miljø sjekkliste.
Gjennomføring av
miljørisikovurdering i henhold til
Jernbaneverkets gjeldende krav til
miljørisikovurdering. For veiledning til
gjennomføring av risikovurdering se
STY 603169 Verktøy for
risikovurdering ytre miljø. .

STY-603169 Verktøy
for risikovurdering ytre
miljø

Dersom tidlig miljørisikovurdering er
gjennomført i detaljplanfasen bør
denne oppdateres med bakgrunn i
kjent detaljnivå på dette stadiet i
byggeplanfasen.
Dersom dette ikke er gjennomført i
detaljplan bør denne vurderingen
utføres i sin helhet i byggeplanfasen.
4c. Prosjektstyring:
Oppdatere
miljøprogram

Nivå 2

Dersom ny, relevant informasjon
fremkommer i byggeplanfasen, bør
miljøprogram fra detaljplan ved
behov oppdateres.

STY-603344 Mal for
miljøprogram

For støtte se STY-603344 Mal for
miljøprogram.
4d. Prosjektstyring:
Oppdatere
miljøoppfølgingsplan

Nivå 2

Dersom ny, relevant informasjon
fremkommer i byggeplanfasen, bør
miljøoppfølgingsplan (MOP) fra
detaljplan ved behov oppdateres. For
støtte se STY-603096 Mal for
miljøoppfølgingsplan (MOP)
anvendes.

4e. Prosjektstyring: Miljøkrav
i anbuds-

Nivå 2

Implementere miljøkrav fra
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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grunnlag/
kontrakter

i anbudsgrunnlag/kontrakter.
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4.8. Bygging (produksjon og overlevering)
Aktivitet

Anbefalt
kompetanse

Veiledning til aktivitet

5a. Kart- legging:
Leveranse fra
byggeplan

Nivå 1

Innhenting og vurdering av
miljøleveranse fra byggeplanfasen.

5b. Miljøanalyse:
Oppdatere
risikovurdering
ved endring

Nivå 2

Følge opp ev. endringer og avvik i
prosjektet og sørge for at det
gjennomføres oppdatering av
miljørisikovurderinger for
prosjektet. For veiledning til
risikovurdering for ytre miljø se
STY-603169 Verktøy for
risikovurdering ytre miljø

5c. Prosjektstyring:
Oppfølging MOP

Nivå 1/2

Oppfølging av krav og tiltak angitt
i miljøoppfølgingsplan (MOP),
herunder:

Anbefalt verktøy,
veileder, mal osv.

Som støtte til vurdering om
hvorvidt relevante miljøtema så
langt er dekket kan man ta
utgangspunkt i STY-603448 Ytre
miljø sjekkliste.

 Sikre at det gjøres
risikovurdering for
miljørisikofylte aktiviteter,
ev. at miljø inkluderes i en
sikker-jobb-analyse (SJA)
dersom dette er
tilstrekkelig
 Følge opp at det blir
gjennomført
feltundersøkelser i
samsvar med MOP og ev.
krav i planprogram. Dette
anbefales fulgt opp
gjennom operative
kontroller og vernerunder.
 Følge opp entreprenørenes
miljøarbeid, herunder
entreprenørens
internkontrollsystem og
miljøplan
 Følge opp at miljøtiltak og
-krav blir kontrollert og
dokumentert i henhold til
f.eks. gjeldende

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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kvalitetsplaner,
kontrollplaner eller andre
styrende dokumenter for
prosjektet.
5d. Prosjektstyring:
Rapportering

Nivå 1

Rapportere iht. Jernbaneverkets
instruks for miljørapportering,
STY-603165.

STY-603165
Instruks for miljørapportering

5e. Prosjektstyring:
Overlevere miljødokumentasjon

Nivå 1

Sikre overlevering av
miljødokumentasjon fra prosjektet
som er relevant for forvaltning,
drift og vedlikehold av
jernbanetekniske anlegg, ref. STY
600567 Instruks for FDV
dokumentasjon

STY-600567
Instruks for FDVdokumentasjon
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4.9. Drift og vedlikehold
Dette avsnittet tar kun for seg krav til oppfølging av miljøhensyn fra UPB-prosessen til drifts- og
vedlikeholdsfasen. For krav til miljøvurderinger i D&V-prosessen henvises til STY-601058 Håndbok
for vedlikehold.
For aktiviteter som inngår i ordinær drift vises til øvrige miljøstyringsdokumenter for rutineoppgaver.
Aktivitet

Anbefalt kompetanse

Veiledning til aktivitet

Anbefalt
verktøy,
veileder, mal
osv.

6a. Kartlegging:
Kontrollere
FDVdokumentasjon
miljø

Nivå 1

Kontrollere at FDV-dokumentasjonen
som leveres i forbindelse med
ferdigstillelse av prosjekter inneholder
miljøprogram, miljøoppfølgingsplan
og ev. annen miljødokumentasjon
som er relevant for forvaltning, drift og
vedlikehold av jernbanetekniske
anlegg, ref. STY 600567 Instruks for
FDV dokumentasjon.

STY 600567
Instruks for
FDVdokumentasjon

6b. Miljøanalyse/
Prosjektstyring:
Oppfølging
miljøtiltak i
D&V og etterundersøkelser

Nivå 2

Oppfølging og gjennomføring av
miljøtiltak som gjelder for drift og
vedlikehold slik beskrevet i
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan
for prosjektet, f.eks. spesielle krav til
miljøhensyn i vedlikehold, krav til
etterundersøkelser/overvåkning osv.
(kan også være forankret i
konsekvensutredning etter KUforskriften).

5. Referanser
 STY-603046 Miljøstyring i Jernbaneverket
 STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan- og byggeprosjekter i JBV
 STY-600937 Håndbok for Teknisk hovedplan
 STY-601058 Håndbok for vedlikehold
 STY-603448 Ytre miljø sjekkliste for prosjekt/tiltak
 STY-603169 Verktøy for risikovurdering ytre miljø
 STY-603165 Instruks for miljørapportering
 STY-603204 Tidligfaseverktøy for beregning av klimapåvirkning og andre utslipp fra
utbygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur
 STY-603344 Mal for miljøprogram
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 STY-603096 Mal for miljøoppfølgingsplan (MOP)
 STY-600567 Instruks for FDV- dokumentasjon
 Håndbok V172 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen
 NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og
eiendomsnæringen
 Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for infrastruktur – Pilot Follobanen (tilgjengelig på
Jernbaneverkets nettsider)

Revisjonsoversikt
Rev nr

Dato

Hovedendring

000

23.09.2014

Dokument opprettet.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

