Utbygging Eidsvoll – Hamar (UEH)
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP)
Sørli - Åkersvika

01A

Oppretting etter kommentarer fra
Bane NOR

10.05.2019

NOJSTR

KHUS

ANKI

00A

Detaljplan til reguleringsplan

12.04.2019

NOJSTR

KHUS

ANKI

Revisjon

Revisjonen gjelder

Dato

Utarb. av

Kontr.
av

Godkj.
av

Entreprise:

SÅ

Tittel:

Antall sider:

Utbygging Eidsvoll – Hamar (UEH)

45

Sørli-Åkersvika
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP)

Produsent:
Prod.tegn.nr.:

Rev.

Erstatning for:
Erstattet av:
Prosjektnavn: Sørli-Åkersvika
Prosjektnr. :

965108

Dokument-/tegningsnummer:
UEH-55-Q-25029
FDV-dokument/tegningsnummer:

Revisjon:
01A
FDV-rev.:

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
Dok.nr:

2 av 45
UEH-55-Q-25029

Rev.:

01A

Dato

10.05.2019

INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE........................................................................................................... 2
1

2

INNLEDNING .......................................................................................................................... 3
1.1

Bakgrunn for prosjektet ................................................................................................. 3

1.2

Overordnede føringer .................................................................................................... 4

1.3

Miljørisikoanalyse .......................................................................................................... 6

1.4

Prosjektets miljømål ...................................................................................................... 6

1.5

Organisering og ansvarsforhold..................................................................................... 8

1.6

Fremdriftsplan ............................................................................................................... 8

HÅNDTERING AV SÆRSKILTE MILJØUTFORDRINGER ..................................................... 9
2.1

Klimagassutslipp, energibruk og materialvalg ................................................................ 9

2.2

Støy og vibrasjoner ..................................................................................................... 12

2.3

Forurensning til vann og grunn .................................................................................... 14

2.4

Forurensning til luft ...................................................................................................... 18

2.5

Avfallshåndtering ......................................................................................................... 19

2.6

Landskapsbilde ........................................................................................................... 20

2.7

Nærmiljø og friluftsliv ................................................................................................... 22

2.8

Naturmangfold............................................................................................................. 24

2.9

Kulturminner og kulturmiljø .......................................................................................... 29

2.10

Naturressurser ............................................................................................................ 31

2.11

Massehåndtering, massetransport og deponier, inkl. syredannende berg- og løsmasser
og forurenset grunn ..................................................................................................... 35

2.12

Klimatilpasning ............................................................................................................ 39

3

REFERANSER ...................................................................................................................... 41

4

VEDLEGG ............................................................................................................................. 42
Vedlegg 1: Oversikt over aktuelle lover og forskrifter ............................................................. 42

5

ENDRINGSLOGG ................................................................................................................. 45

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

1
1.1

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
Dok.nr:

3 av 45
UEH-55-Q-25029

Rev.:

01A

Dato

10.05.2019

INNLEDNING
Bakgrunn for prosjektet

Utbyggingen av ny jernbane mellom Sørli-Åkersvika i Stange kommune er en det av InterCitysatsningen for å nå målene om større mobilitet, lavere utslipp og en grønn mobilitet. Prosjektet er
omtalt i Nasjonal transportplan 2018-2029. InterCity-strekningene skal bygges ut med moderne
dobbeltsporet jernbane for høy hastighet med tilhørende stasjoner og anlegg for vending,
hensetting og vedlikehold i samsvar med ønsket forbedring av togtilbudet på Østlandet.
Dobbeltsporet dimensjoneres for kortere kjøretid, økt frekvens, høy pålitelighet og økt kapasitet, i
henhold til målsettingen i konseptvalgutredningen (KVU) for InterCity-strekningen OsloLillehammer (2011). Utbyggingen skal knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det
lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden skal bli betydelig kortere og forstørre
hovedstadsregionen. Målet er å skape bærekraftige og konkurransedyktige regioner, som kan
avlaste presset på hovedstaden.
Eksisterende bane skal nedlegges etter at ny trasé er tatt i bruk.

Figur 1-1. Oversiktskart med ny trasé (grønn linje)
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1.2

Overordnede føringer

1.2.1

Overordnede mål og strategier for miljøarbeidet i InterCity

I Bane NORs styringssystem er ansvar for ytre miljø organisert som et linjeansvar, sidestilt og
koordinert med tekniske forhold, økonomi, sikkerhet og arbeidsmiljø. Miljømål og -krav skal gjøres
kjent for alle som deltar i prosjektet, slik at dette ivaretas i valg av løsninger og ved gjennomføring
av planleggingen.
Miljøstyring i Bane NOR – Utbygging skal følge kravene i ISO 14001. Teknisk designbasis for
INTERCITY (Rev. 04A 13.12.2017) har i kap. 4 definert krav til miljøledelse, miljømål og miljøkrav
for Intercity. I Retningslinje Miljø for InterCity-strekningene ICP-00-Q-00007 beskrives linjeansvar,
miljøpolitikk, miljømål, organisering, samt krav til oppfølging og styring som prosjektene i InterCity
skal følge.
Retningslinje Miljø er et vedlegg til Teknisk designbasis og er en del av bestillingen til prosjektene.
I disse retningslinjene er Bane NORs miljøpolitikk gjengitt og det heter bl.a. at miljøhensyn skal
være grunnleggende for utbyggingen av InterCity. Bane NOR skal etterleve lovpålagte miljøkrav,
samt bidra til å oppfylle pålagt sektoransvar og sektormyndigheters forventninger innen miljø.
InterCitys Miljømål, jf. Retningslinje miljø for InterCity-strekningene:
•
•
•
•
•

0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
Ingen skade på ikke frigitte kulturminner
Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp. (CO2-ekv/år)
Alle prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap

Det skal utarbeides planer ihht NS 3466 for å sikre en systematisk oppfølging av
internkontrollforskriften.
Prosjektet skal ha følgende miljøstyringsdokumenter:
•
•
•

1.2.2

Miljøprogram
Klimabudsjett
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfase (dette dokumentet)

Miljøprogram

Miljøprogrammet for UEH Sørli - Åkersvika er et overordnete strategisk miljøstyringsdokumentet
som skal gjelde for hele prosjektets livsløp, og blir revidert ved prosjektets overganger mellom
planleggingsfaser.
Formålet med miljøprogrammet er å gi prosjektorganisasjonen
•
•
•

bidra til å overholde miljøkrav i lover, forskrifter og Bane NORs strategidokumenter
bidra til å beskytte miljøet, reagere på endrede miljøforhold og oppnå bedre miljøprestasjon
styre innholdet i organisasjonens leveranser og tjenester for å oppnå prosjektbestillingens
resultatmål for ytre miljø samt å hindre/redusere prosjektets negative miljøpåvirkning og
hindre negativ påvirkning i alle stadier av prosjektets livsløp.
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Miljøprogrammet angir
•
•
•
•
•

Innholdet i miljøstyringssystemet i hht NS-EN ISO 14001
Roller og organisering
Oversikt over gjeldende lover og forskrifter
Miljømål og miljøkrav
Miljøaspekt og miljøutfordringer på strekningen

Innholdet i siste revisjon (12.4.2019) av miljøprogrammet (UEH-55-Q-25039) er en del av
grunnlaget for denne miljøoppfølgingsplanen.

1.2.3

Formålet med miljøoppfølgingsplan (MOP)

Miljøoppfølgingsplanen skal sikre at miljøkrav fastsatt i lover, forskrifter, sentrale retningslinjer og
Bane NORs styringssystem ivaretas i bygge- og anleggsperioden.
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfase bygger på miljøprogrammet og beskriver roller og ansvar,
konkrete miljømål og -krav samt tiltak og oppfølging av miljømålene. Miljørelaterte problemstillinger
identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og reguleringsprosessen, følges opp med konkrete
tiltak, og planen skal sikre at premisser, krav og tiltak ivaretas i senere faser.
For hvert miljøtema/miljøaspekt angis:
•
•
•
•
•

Kvalitetskrav for anleggsperioden
Krav rammer og regelverk fra prosjekteier
Kort situasjonsbeskrivelse (dagens status og tiltaket/entreprisens mulige påvirkning på
temaet)
Kort beskrivelse av overordnet miljørisikovurdering (basert på miljørisikovurderingen)
Tiltakstabell med oppfølging/ansvar for hvert enkelt miljøtema.

Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal bidra til å ivareta de som bor og ferdes langs/nær banen,
anleggsområdet og anleggsveger, i tillegg til generelle samfunnsinteresser. Det skal vise hvordan
ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under prosjektering, kontrahering og bygging av
jernbaneanlegget, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som ellers blir berørt
av tiltaket.
Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til å redusere den usikkerheten som berørte opplever i tilknytning
til anleggsfasen og legges til grunn i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltaket.
Miljøoppfølgingsplanen angir de tiltak Bane NOR vil benytte for å gjennomføre prosjektet i henhold
til de kvalitetskrav og hovedmål som er satt for miljøoppfølging.
Miljøoppfølgingsplanen danner grunnlag for miljøkravkrav som inngår i tilbudsdokumenter og
kontrakt med entreprenør.
Det er i arbeidet med denne planen søkt å harmonisere krav og tiltak med tidligere utarbeidet MOP
for strekningen Kleverud – Sørli der dette er ansett som hensiktsmessig.
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Miljørisikoanalyse

Det er gjennomført en miljørisikovurdering basert på Bane NORs styringsdokumenter STY-603966
og STY-603968 (tidlig miljørisikovurdering) for å håndtere all miljørisiko i prosjektets planfase og
senere. Risikovurderingen er gjennomført som tre trinn i samsvar med ISO 31000:
•
•
•

Identifisering av uønskede hendelser
Analyse av hendelsene mhp. sannsynlighet for at de skjer og konsekvens for miljøet (Se
STY-603968).
Evaluering av risiko mot akseptkriteriene i STY-603968.

Resultatet av analysen legges til grunn for forslag om risikoreduserende tiltak – enten
sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak - i planfasen (Inngår i tiltak i Kap
2).
Analyseseminaret ble arrangert 18. januar 2018 med deltakere fra Bane NOR IC-prosjektet
(miljøeksperter) og fagpersoner fra alle fagdisipliner i Rambøll Sweco ANS, som kjenner
planstrekningen Sørli – Åkersvika meget godt fra sitt arbeid med teknisk hovedplan og
kommunedelplan.
Miljørisikoanalysen danner sammen med kommunedelplan, reguleringsplan og klimabudsjett
grunnlaget for utarbeidelse prosjektspesifikke miljømål og tiltak i miljøoppfølgingsplan for
anleggsfasen (MOP).

1.4

Prosjektets miljømål

Tabell 1-1 viser revidert målstruktur for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika, iht. miljøprogram for
Sørli-Åkersvika (UEH-55-Q-25061).
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Tabell 1-1: Miljømål for UEH Sørli – Åkersvika (pr 12.04.2019)
Klimagassutslipp

Klimagassutslippene fra
bygging av infrastruktur skal
reduseres.
Utvikling av fossil- og
utslippsfrie anleggsplasser
prioriteres.
Klimabudsjettet skal
synliggjøre klimapåvirkningen
og brukes til å gjøre
klimavennlige valg av
løsninger og materialer
(livsløpsvurdering LCA).
Klimabudsjett for
detaljplanfasen skal
identifisere minst 90 % av
bidragsyterne i levetiden av
prosjektene og angi årlige
klimagassutslipp. Identifisere
muligheter for redusert
energiforbruk og øke andelen
fornybar energi. Budsjettet
skal også identifisere
potensialer for
utslippsreduksjoner for å
oppfylle målene i NTP og
tiltaksplaner skal utarbeides.
.

Tap av verdifulle natur- og
jordbruksområder

Luftkvalitet og annen
forurensende utslipp

Landskap, friluftsliv, og
kulturmiljø

Naturmangfold

Luftforurensning Utslipp av
andre forurensninger skal
minimaliseres.

Landskap

Prosjektet skal beslaglegge
begrenset areal naturområde
med internasjonal, nasjonal
eller regional verdi. Annen
negativ påvirkning av
verneområder skal unngås,
som f.eks. utslipp av
forurenset vann og støy.
Ny jernbanen skal ikke danne
en total barriere for hjortevilt
og for andre organismer inkl.
vannlevende organismer.
Mjøsørret skal ikke få redusert
gyte og oppvekstbiotoper.
Utvalgte naturtyper skal
påføres minst mulig skade.
Fremmede arter med høy (HI)
eller svært høy risiko (SE) skal
ikke spres langs den nye
traséen.
Naturressurser
Prosjektet skal beslaglegge et
begrenset areal med
naturressurser, dvs. dyrket
jord, dyrkbar mark i skog,
vannkilder og
mineralressurser. Beslaglagt
areal verdifullt jordbruksareal
skal kompenseres ved å
erstatte tap med nytt
dyrkingsareal. (Eget delprosjekt som Bane NORs
pilotprosjekt for å samle
erfaring med fysisk
kompensasjon for tapt
jordbruksareal.)
Utforming av anlegget
gjennomføres med minst mulig
forringelse av naturressurser.
Berørte vassdrag eller
utslippspunkter i Mjøsa skal
ikke ha forringet miljøtilstand
etter at anlegget er ferdig.

Forurensning av vann:
Forurensning av
vannforekomster skal ikke
medføre varig endring av
forekomstens økologiske eller
kjemiske tilstand. I
verneområder skal all
forurensning unngås.
Støy
Kravene til støy er beskrevet i
Rundskriv T1442. Samlet
støybelastning fra jernbanen
skal minimaliseres gjennom
kartlegging og utvikling av
tiltak i alle planfaser.
Forurenset grunn
Aktivitet i områder med
forurenset grunn skal ikke
medføre uakseptabel helseeller miljørisiko. Alle områder
hvor det er grunn til å tro at det
er forurenset grunn skal
undersøkes tidlig i planfasen.
Syredannende bergarter og
løsmasser
Handtering av syredannende
masser (berg og løsmasser)
skal oppfylle krav i regelverk/
tillatelser og ikke medføre
uakseptabel helse- eller
miljørisiko. Undersøkelser om
forekomst/innhold er
gjennomført ved oppstart av
reguleringsplanarbeidet.

Prosjektet skal tilpasses det
nasjonalt verdifulle
kulturlandskapet i Stange, og
beslaglegge begrenset areal.
Nye konstruksjoner i verdifulle
områder skal ha en utforming
tilpasset omgivelsene.
Rundt knutepunkt og stasjon
er de visuelle forholdene
forbedret sammenlignet med
dagens stasjon.
Nærmiljø og friluftsliv
Prosjektet skal beslaglegge
begrenset areal med verdifulle
områder for nærmiljø og
friluftsliv.
Barrierevirkningene skal
reduseres sammenlignet med
dagens jernbane. Rundt
knutepunkt og stasjon er
aktivitetsmulighetene økt.
Kulturmiljø
Utbyggingen skal ikke gjøre
skade på fredete, ikke frigitte,
kulturminner.
Prosjektet (tiltaket) skal
beslaglegge begrensede
områder med nasjonal eller
regional verdi for kulturmiljø og
skal ikke redusere
opplevelses- og
dokumentasjonsverdien av
slike. Kulturmiljøene skal
ivaretas ved utforming av
stasjoner og knutepunkt.
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Organisering og ansvarsforhold

Byggherren/prosjekteier har ansvar for ajourføring og distribusjon av MOP. Den som utfører tiltaket
(utfører) kan arbeide etter MOP (som vedlegg til kontrakt), eller selv utarbeide en utførende
miljøplan som del av eget styringssystem. Byggherre/prosjekteier skal påse at krav i MOP følges
uansett styringsmodell.
Bane NOR har som byggherre alt ansvar for miljøpåvirkninger i prosjekter. Miljøansvaret påhviler
den enkelte prosjekteier og prosjektleder, og skal styres henholdsvis gjennom ordinær
internkontroll og gjennom prosjektstyring mot entreprenør og rådgiver. For InterCity betyr det at
alle prosjekter (prosjektdirektører/ planleggingsledere/prosjektledere) etablerer og følger opp et
miljøstyringssystem. Styringssystemet skal synliggjøre hvordan prosjektet skal gjennomføres slik
at alle relevante lover, forskrifter, interne og eksterne krav i tillegg til krav om kontinuerlig
forbedring blir ivaretatt (jf. Teknisk designbasis - 04A).
Krav og retningslinjer som er fastsatt i prosjektet og som omhandler hensyn til omgivelsene, skal
innarbeides i alle kontrakter med entreprenører og leverandører på samme måte som øvrige krav.
Det blir etablert et kontrollsystem for ytre miljø for å sikre at kvalitetskrav og miljømål oppfylles.
Alle entreprenører skal ha et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende.
Entreprenøren skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig med relevant kompetanse som skal ha det
daglige ansvaret for miljøarbeidet og se til at det blir utført i beskrevne rutiner og prosedyrer. Alt
personell som skal jobbe på anlegget skal bli gitt egen opplæring i miljø og sikkerhet.
Entreprenøren skal utarbeide en detaljert miljøplan for ytre miljø som skal synliggjøre hvordan man
vil gjennomføre kontraktarbeidet slik at alle relevante lover og forskrifter samt at alle miljøkrav i
kontrakten blir ivaretatt. Planen skal inneholde beskrivelser, prosedyrer, kontroll,
rapporteringsrutiner og sjekklister for alle miljøindikatorer som er beskrevet i kontrakten som er
nødvendig for å dekke øvrige myndighetskrav.
Entreprenøren skal utarbeide planer for ytre miljø som skal sendes til Bane NOR og kommunen,
iht. aktuelle planer beskrevet i kapittel 2 under de aktuelle miljøtema.

1.6

Fremdriftsplan

Under gjengis hovedtrekkene i prosjektets fremdrift:
•
•
•
•
•

Teknisk hovedplan (ICP-56-A-26202) ble godkjent i 2016.
Kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret i Stange i desember 2016.
Teknisk detaljplan og reguleringsplan utarbeides våren 2019. Reguleringsplanen sendes til
kommunal behandling i 2. kvartal 2019. For nærmere beskrivelse av de ulike planene. Se
UEH-55-A-25032 (Detaljplan) og UEH-55-A-25041 (Reguleringsplan).
Byggestart er planlagt januar 2022.
Åpning av ferdig anlegg fram til Hamar oktober 2026.
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HÅNDTERING AV SÆRSKILTE MILJØUTFORDRINGER

I dette kapitlet omtales særskilte, identifiserte miljøutfordringer i prosjektets anleggsfase, og
hvordan disse planlegges håndtert.

2.1

Klimagassutslipp, energibruk og materialvalg

2.1.1

Kvalitetskrav

1. Minimum 90 % av bidragsyterne til klimagassutslipp i levetiden av prosjektet skal
identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp (CO2-ekv/år).
2. Prosjektet skal identifisere muligheter for redusert energiforbruk og økt andel fornybar
energi.
3. Prosjektet skal vurdere mulighet for bruk av fossil- og utslippsfrie anleggsmaskiner.
4. Prosjektet skal bygges med produkter og materialer med minst mulig miljøbelastning i et
livsløpsperspektiv (basert på livsløpsvurdering LCA).
5. Produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brukes hvis det finnes bedre
alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller ulempe (substitusjonsvurdering).
6. Prosjektet skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap.

2.1.2

Rammer og regelverk

Krav til kvalitet, samt målsetninger/tiltak er beskrevet i Retningslinje Miljø for InterCity-strekningene
(ICP-00-Q-00007). Teknisk designbasis stiller også krav om at tiltak for å redusere påvirkning skal
iverksettes, slik at mål om reduserte klimagassutslipp oppnås. Videre skal miljøpåvirkning i
produksjon av materialer, levetiden til materialer, vedlikeholdbarhet og gjenbrukbarhet vurderes og
dokumenteres. Miljøpåvirkning av materialene skal dokumenteres med Miljødeklarasjon i henhold
til ISO 14025:2006 og EN 15804:2012.
Klima- og miljøkrav i planlegging:
Plan og bygningsloven (§ 3-1) gir krav om at det i planer skal tas klimahensyn gjennom løsninger
for energiforsyning og transport. Ved bygging av nye anlegg skal det velges energieffektive
løsninger.
Lov om offentlige anskaffelser (§ 6) gir krav om at Bane NOR under planlegging av den enkelte
anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Helse- og miljøfarlige stoffer:
Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkter medfører helseskade, eller
miljøforstyrrelse og har regler om substitusjonsplikt for produkter med innhold av kjemisk stoff som
kan medføre virkning som helseskade eller miljøforstyrrelse. Produkter med skadelige stoffer skal
ikke brukes hvis brukeren kan finne bedre alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller
ulempe.
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Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften) forbyr enkelte farlige stoffer og produkter, og et forbud kan gjelde generelt for
visse produktgrupper eller bruksområder.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier angir i stofflisten ca. 3500 stoffer
klassifisert og merket som helse- eller miljøskadelige.
30 av de mest helse- og miljøfarlige stoffene er plassert på den norske prioritetslisten. Det er et
politisk mål at stoffene på prioritetslisten skal begrenses kraftig i bruk eller forbys helt innen 2020.
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH har en kandidatliste med 80-90 stoffer med alvorlige
langtidseffekter på helse og miljø. Kandidatlisten oppdateres jevnlig. Stoffene på kandidatlisten er
kandidater for å komme på den europeiske godkjenningslisten for strengt regulerte stoffer i
Europa.
Den norske prioritetslisten fra Miljødirektoratet og den europeiske kandidatlisten REACH
overlapper delvis og prosjektet må forholde seg til begge.
Klimabudsjett:
Iht. Retningslinjer for miljø i InterCity skal prosjektet bygges med produkter og materialer med
minst mulig miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Klimabudsjettet med prosjektspesifikke data
synliggjør mulighet og effekten av miljøvennlige valg av løsninger og materialer. Resultatet fra
klimabudsjettet benyttes som grunnlag for å stille miljøkrav til materialer og produkter i kontrakt
med entreprenør. Dette vil redusere prosjektets totale miljøbelastning.
Miljøregnskap:
InterCity prosjektene skal i byggefasen dokumentere sitt bidrag til miljøpåvirkning gjennom
miljøregnskap, i henhold til den til enhver tid gjeldende Produktkategoriregler for Jernbane (UN
CPC 53212 Railways).

2.1.3

Tilstand og problemstillinger

Begrensning av klimagassutslipp er et av de viktigste målene i Bane NORs miljøpolitikk. For at
dette prosjektet skal kunne bidra til å redusere klimagassutslippet, må det foretas beregninger av
klimagassutslipp for prosjektets livsløp (Her: 50 – 100 år), og det må foretas valg av løsninger som
gir lavest mulig utslipp av klimagasser og andre forurensende utslipp sett i et livsløpsperspektiv.
Overføring av trafikk fra bil/veg til tog/bane, er den viktigste endringen Bane NOR kan bidra med i
livsløpsperspektiv. Dette oppnås bl.a. ved å korte ned reisetid og legge til rette for positive
reiseopplevelser samt å velge traseer og material-løsninger som medfører reduserte utslipp.
Betongkonstruksjoner (bruer, kulverter o.l.) bidrar mye til økning av klimagassutslipp sammenlignet
med åpen linje på terreng. Massetransport i forbindelse med bygging vil også være et område som
kan bidra med utslippsreduksjoner.
I detaljplanfasen er det utarbeidet klimabudsjett for strekningen Sørli-Åkersvika. (UEH-55-Q25030). Dette viser at materialer utgjør 51 % av totalutslippet, utbygging/anleggsfasen 30%, mens
drift og vedlikehold i 60 år utgjør 19 % av de totale utslippene. I materialregnskapet står betong,
pukk/grus og stål for henholdsvis 30%, 24 % og 24 % av klimagassutslippet. (Tall fra
mengdeberegning pr. 22.03.2019.)
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Problemstillingen for detaljplanfasen er ofte knyttet til å få gode nok data fra prosjekterende
(viktigste fagene) i god nok tid for å kunne legge fram forslag på tiltak som kan
brukes/implementeres i prosjekteringen.

2.1.4

Miljørisikovurdering

Planlegging av energibruken kommer ofte sent inn i prosessen, og det kan medføre at
tradisjonelle, mindre miljøvennlige løsninger velges. Energiplanlegging bør gjennomføres før neste
hovedfase for å øke måloppnåelsesgraden mht Bane NORs klimamål.
Det kan være en risiko for at prosjektet benytter produkter med innehold av helse- og
miljøskadelige stoffer uten at det er gjennomført en substitusjonsvurdering.

2.1.5

Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

KL-1

Sammenstilling av
klimabudsjett med
liste på foreslåtte tiltak
med konsekvenser
(utslipp, kostnader)

Anbefalinger i klimabudsjettet legges til grunn for
beslutninger om materialvalg og løsninger i den videre
planleggingen.
I byggeplanfasen skal det jobbes videre med følgende:
•
•

•

Reduksjon av materialer med høy andel av totale
utslipp.
Stille miljøkrav til materialer slik at det benyttes
materialer som er bedre enn generisk
gjennomsnittsproduksjon.
Utarbeide effektiv logistikk som gir totalt et mindre
transportarbeid.

Klimagassreduksjoner besluttes av prosjekteier på grunnlag
potensial for reduksjon og kostnad (ved gjennomgang av
Bane NOR). Besluttede forslag implementeres.
Dette følges opp i byggeplan og aktuelle krav innarbeides i
kontrakter med entreprenørene.
KL-2

Helse- og
miljøskadelige stoffer
og produkter skal ikke
benyttes under
bygging og i det
ferdige anlegget.

Dette følges opp i byggeplan og aktuelle krav innarbeides i
kontrakter med entreprenørene.

KL-3

Det skal leveres
miljødeklarasjoner
(EPD) utarbeidet iht.

I byggeplanen skal det defineres hvilke materialer og
produkter som må dokumentere miljøpåvirkning med EPD.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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For alle produkter der det kreves EPD, skal EPD overleveres
byggherre minimum 2 uker før produktet skal benyttes.
Entreprenør må informere byggherren om alle endringer i
bruk av produkter eller leverandører, og oppdatere EPD‐ene
senest to uker før man endrer produkt.
Det henvises til miljøbudsjettet for resultater og krav til
materialer. Krav innarbeides i kontrakter med
entreprenørene.

KL-4

Utarbeide
miljøregnskap.

Det skal som grunnlag til miljøregnskap rapporteres bla. på
innkjøpte materialer og energi, iht. miljøregnskapsmal fra
Bane NOR.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

KL-5

Utrede mulighet for
utslipps- eller fossilfrie
anleggsplasser og
anleggsmaskiner.

I byggeplanen skal det defineres hvordan utslipp og
energibruk på anleggsplass og fra anleggsmaskiner kan
reduseres mest mulig.

2.2

Støy og vibrasjoner

2.2.1

Kvalitetskrav

1. Støyplager skal reduseres.
2. Alle berørte skal i god tid være godt informert om planlagte, spesielt støyende arbeider.
3. Bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke påføres varige skader på grunn av
vibrasjoner fra anleggsarbeidene.
4. Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.

2.2.2

Rammer og regelverk

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen er T-1442. Retningslinjene er
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
T-1442 skal sammen med tilhørende veileder M-128 legges til grunn ved arealplanlegging og
behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater.
Den gjelder både ved planlegging av ny og støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt
eksisterende virksomhet. Retningslinjen omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet. De danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i
kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer. Retningslinjene legges til grunn
som en forutsetning for tiltaket.
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Tilstand og problemstillinger

Med ny valgt trase vil færre boliger ligge inntil sporet enn med dagens trase. I Stangebyen vil
togtrafikk på den ferdige banen medføre støyproblemer for brukere og beboere. Økt togfrekvens
medfører økt støybelastning for personer. Støyskjermende tiltak kan redusere støyproblemene.
I byggeperioden vil anleggsvirksomhet medføre utfordringer knyttet til støy for nærmiljøet til linjen.
Det planlagte dobbeltsporet vil gi en rekke utfordringer i de områdene hvor bolighus ligger tett inntil
det kommende anleggsområdet. Miljøoppfølgingsplanene skal på grunnlag av
konsekvensutredningen og evt. nærmere støyberegninger beskrive tiltak for å redusere
anleggsstøyen.
Det planlagte dobbeltsporet medfører at bygninger med støyfølsomt bruksformål får et støynivå på
fasade over anbefalt grenseverdier både i driftsfasen og anleggsfasen. I KU – Fagrapport Støy
(KU) er det beregnet 101 bygninger i Stange langs banen (uskjermet) over grenseverdi.

2.2.4

Miljørisikovurdering

I anleggsgjennomføringen vil det bli behov for en del spunting som bidrar til økt støybelastning.
Risikoen for dette er vurdert til Svært høy og tiltak må planlegges.

2.2.5

Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

SV-1

Fastsette rutiner for
behandling av støy i
anleggsfasen.

Ved planlagte overskridelser av fastsatte grenseverdier for
støy, strukturlyd og vibrasjoner, og dersom støyende
arbeider må foregå om natten eller i helger, skal dette
avklares med kommunen og lokale helsemyndigheter. I
tillegg skal berørte beboere varsles.
Eventuell søknad om dispensasjon må utformes og
sendes til Stange kommune.
Avbøtende tiltak vurderes i samarbeid med kommunen.
Rutiner for å spre informasjon til berørte naboer skal
innarbeides i kontrakter med entreprenørene og
gjennomføres i samarbeid med Bane NOR.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

SV-2

Kontraktfeste
begrensninger/
restriksjoner i støy og
arbeidstid.

Grenseverdiene i retningslinje T-1442 skal legges til grunn
for både anleggsfasen og driftsfasen.
Krav til begrensninger og restriksjoner i arbeid, arbeidstid
og støyverdier skal innarbeides i kontrakter med
entreprenørene.
Dersom det ikke er mulig å skjerme befolkning mot støy i
anleggsfasen, skal alternative boløsninger vurderes og
planlegges.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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Omgivelser, naboer og myndigheter skal varsles om
kommende arbeidsoperasjoner.
Entreprenør må utarbeide støykalender, prognoser og
planlegge arbeid for kommende 6 uker.
Andre støyende aktiviteter som av ulike årsaker ikke kan
forutses må varsles spesielt.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

SV-4

Begrense vibrasjoner og
forebygge
vibrasjonsskader.

Det skal utføres tilstandsregistreringer på aktuelle
bygninger, konstruksjoner og installasjoner, og der det er
aktuelt skal tålegrensen vurderes. Videre tiltak vurderes
dersom det er behov.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

SV-5

Overvåke vibrasjoner i
anleggsfasen.

Der det er aktuelt skal det settes opp rystelsesmålere for å
overvåke vibrasjoner i anleggsfasen.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

SV-6

Henvendelser og klager
skal behandles og følges
opp.

Alle henvendelser og klager vedrørende
anleggsvirksomheten skal loggføres, behandles så raskt
som mulig og følges opp.
Det skal gjennomføres ekstra lydmålinger ved klager.

2.3

Forurensning til vann og grunn

2.3.1

Kvalitetskrav

1. Forurensning av vannforekomster skal ikke medføre varig endring av forekomstens
økologiske eller kjemiske tilstand.
2. I verneområder skal all forurensning unngås.
3. Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand etter at anlegget er ferdig. Kjemisk og
økologisk tilstand i berørte vannforekomster skal ikke varig forringes av ny bane.
4. Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade for miljøet
eller ha negative konsekvenser for helse.
5. Håndtering av farlige stoffer, løsemidler, olje og lignende skal foregå på en forsvarlig måte
for å hindre søl og spill. Dette gjelder også for lekkasjer fra anleggsmaskiner.
6. Ingen overskridelser på tillatelser fra myndighet.

2.3.2

Rammer og regelverk

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler akutt
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av
forurensingen. I henhold til § 7 må ingen gjøre eller sette i verk tiltak som kan medføre fare for
forurensning, med mindre det er tillatt gjennom forskrifter til loven eller eget konsesjonsvedtak etter
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lovens § 11. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av
forurensingen. Dette følges opp videre i forurensningsforskriften.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) er den norske gjennomføringen av
EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet
naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.

2.3.3

Tilstand og problemstillinger

Avrenning fra anleggsområdet vil medføre fare for partikkelforurensning av nærliggende
vannforekomster: Våletjenn naturreservat, Brenneribekken og Mjøsa inkl. Åkersvika naturreservat.
Avrenning fra anleggsområder med syredannende bergarter kan medføre større risiko for
forurensning, og grundige undersøkelser på forhånd vil bli nødvendig.
Avrenning til Åkersvika naturreservat må handteres på en måte som ikke er i strid med
verneforskriften.
Anleggsvirksomheten i dette prosjektet vil medføre ulike former for påvirkning av vann. Overvann i
et anleggsområde har høyt partikkelinnhold og kan inneholde mer eller mindre olje og/eller andre
fremmede kjemikalier. Overvann fra byggegrop/-trasé vil ha Mjøsa som sluttresipient. Mjøsa er i
dag drikkevannskilde til 80.000 mennesker (https://www.hias.no/om-hias/vann-og-avlop/mjosa2/)
og det har vært lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med Mjøsaksjonen på 70-tallet for å
redusere forurensning fra byutvikling, industri og landbruk. I dag er forurensningstilstanden ansett
som akseptabel.
I en normalsituasjon i Mjøsa skjer en vertikal sirkulasjon (fullsirkulasjon) i vannmassene to ganger i
året, da vannet har størst tetthet ved 4 °C. En fullsirkulasjon skjer på våren og seint på høsten. Om
sommeren vil vannet bli varmt og lettere nær overflaten i forhold til dypere lag. Denne
temperatursjiktningen (sprangsjiktet) medfører at det oppstår en tetthetsgradient som skiller det
varme overflatelaget fra betydelig kaldere vann dypere ned. For å beregne innblandingssonens
omfang må man ta hensyn til og ha kunnskap om sirkulasjonsforholdene (ref. Miljødirektoratets
veileder for fastsetting av innblandingssoner M-46/2013).

2.3.4

Miljørisikovurdering

Risikoen for forurensning til vann og påvirkning på livet i vann er generelt knyttet til akutte utslipp
fra anleggsvirksomheten i forbindelse med håndtering av drivstoff mm, og til avrenning av partikler
og evt. gravearbeider. Det er også risiko for at vann på anleggsplassene vil kunne inneholde
forurensninger fra oljelekkasjer eller lignende fra anleggsmaskiner og utstyr.
Ved anleggsarbeidet er det risiko for at bekker påvirkes av ulike utslipp som kan være skadelige
for plante- og dyrelivet, f.eks. ved nedslamming av leveområder for virvelløse dyr eller gyteområder
for fisk. Det er også risiko for uønsket partikkeltilførsel ved f.eks. at midlertidige anleggsveger må
passere bekker. Det kan også være risiko for avrenning av vann med høy pH-konsentrasjon ved
støping av betong.
Faren for utslipp av forurenset vann til sårbare resipienter som Åkersvika naturreservat og til
drikkevannskilden Mjøsa er identifisert som en uønsket hendelse, og risikoen for at dette vil kunne
skje er Høy. For å redusere risiko må opplegg for oppsamling av utslipp/avrenning til Åkersvika
sikres. Kildene til denne forurensningsfaren er både overvann fra anleggsvirksomheten mellom
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Ottestad (ca.) og Åkersvika, hovedledningen langs nytt spor og HIAS-ledningen som skal kysses
ved Tokstad.
Bakgrunnsverdier for vannkvaliteten i resipienten må dokumenteres for utslippssøknaden.
Forurensning av Måsåbekken, Våletjenn naturreservat og Brenneribekken i anleggsfasen er også
hendelser med Svært høy og Høy miljørisiko.

2.3.5

Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

V-1

Temperaturmålinger

Det må undersøkes om det finnes tilstrekkelig data for
temperaturmålinger i Mjøsa hvor utslippsledninger i
anleggsfasen skal ligge. Dersom tilgjengelig data er
mangelfulle bør det utføres målinger som supplerer
eksisterende data.

(Bakgrunnsverdier)
V-2

Turbiditetsmålinger
(Bakgrunnsverdier)

V-3

Vannprøvetaking
(Bakgrunnsverdier)

V-4

Brenneribekken
anleggsvann
(Bakgrunnsverdier)

V-5

V-6

V-7

I berørt del av Åkersvika naturreservat må det utføres
turbiditetsmålinger for å dokumentere en før-tilstand.
Det foreligger mye data fra Mjøsa som er offentlig tilgjengelig
og som kan benyttes i prosjektet. Eksisterende data skal
vurderes før det tas stilling til om supplerende undersøkelser
med hensyn på før-tilstand i vannkvalitet må utføres.
Overvann fra anleggsvirksomhet vil påvirke vannkvalitet i
Brenneribekken. Vurdering av tilgjengelig data vurderes før
planlegging av feltundersøkelser for å dokumentere førtilstand.

Utarbeide
beredskapsplan for
uhell som kan
forårsake
forurensing.

Entreprenøren skal utarbeide beredskapsplan som blant
annet fastsetter rutiner for hva som skal gjøres dersom det
skjer uhell som kan forårsake forurensing.

Det må utarbeides
søknad om tillatelse
til virksomhet etter
forurensningsloven.

Utslippstillatelse må utarbeides.

Plan for overvåkning
av anleggs- og
riggområdene, og
massemottak.

Det skal utarbeides plan for overvåking/rapportering av utslipp
iht. retningslinjer gitt av Bane NOR og en eventuell
utslippssøknad.

Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Eventuelle avvik i forhold til utslippstillatelser mm til luft, vann
og grunn som kan tenkes å påvirke folkehelsen skal
rapporteres til kommunen.

Plan for overvåkning må inneholde maksverdier for
parametere ved utslipp til vann.
Relevante resipienter vil bli overvåket før, under og etter
anleggsperioden.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
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Det skal utarbeides vedlikeholdsplaner for maskinparken og
beredskapsrutiner ved eventuelle uhell.
For å redusere konsekvensen ved uhell, bør det benyttes
miljøvennlig hydraulikkolje og smørefett på alle maskiner.
Avklares i byggeplanfasen.
Lagre av olje, drivstoff og kjemikalier skal sikres mot lekkasjer
ved at det bygges inn en sikkerhet som tar hånd om 100% av
lagervolumet ved søl/brudd/lekkasje.
Entreprenøren skal etablere system og rutiner for å sikre at
fylling og tapping av drivstoff og olje skjer på en sikker måte,
slik at oljesøl ikke oppstår.
På alle maskiner og fylle- og tappesteder skal det være
tilstrekkelig lager med oljeabsorberende middel dersom uhell
oppstår.
Oljeholdige masser leveres på godkjent mottak.
Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

V-9

Redusere risiko for å
spre forurensning fra
utstyr og materialer
ved fare for flom.

Det skal ikke plasseres utstyr, sement osv. innenfor
flomutsatte områder i flomperioder.
Mulighet til å utføre arbeid i/ved vannstrengen i perioder det er
fare for flom skal vurderes.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

V-10

Unngå avrenning av
vann fra midlertidig
og faste deponier.

Det skal sikres at minst mulig fremmedvann kommer inn i
områder, og det skal sikres at avrenning og utslipp fra
midlertidige og permanente massemottak ikke påvirker
vassdrag negativt.
Partikkeltilførsel fra bekkekryssing av midlertidige
anleggsveger eller at riggområder og massemottak plasseres
nær bekker skal begrenses. I planområdet vil dette gjelde
spesielt Brenneribekken.
Begrensninger i tillatt arbeidsperiode i Åkersvika kan være et
tiltak mot negativ påvirkning på fisk og andre vannlevende
organismer.
Plan for massemottak og kontroll av avrenning avklares i
byggeplanfasen og planer for anleggsgjennomføring.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

V-11

Rense avløpsvann
fra riggområder.

Vann fra anleggs- og riggområder (inkl. byggegrop) skal
renses tilstrekkelig og behandles iht. tillatelser.
Ved evt. påslipp til offentlig nett skal Stange kommunes krav
til vann og avløp tilfredsstilles.
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System for vannbehandling må dimensjoneres for å tåle
ekstraordinære hendelser, som utslipp fra anleggsdrift, oljesøl
fra maskiner eller annet.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
V-12

Håndtere avrenning
av vann med høy pH
fra plasstøpt betong.

Ved støping av betong i/ved vann og vassdrag skal fare for
avrenning av vann med høy pH-konsentrasjon vurderes.
Behov for tiltak vurderes der det er aktuelt.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

V-13

Vurdere tiltak ved
transport av
steinmasser/
fyllmasser ved frost.

Det skal utføres en miljørisikovurdering av eventuell
frostvæske/avisingsvæske som må tilsettes
steinmasser/fyllmasser som må transporteres i perioder med
frost.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

2.4

Forurensning til luft

2.4.1

Kvalitetskrav

1. Støv fra anleggsvirksomheten skal minimeres.
2. Ingen overskridelser på tillatelser fra myndighet.

2.4.2

Rammer og regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann (§ 9).
Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging gjelder primært for planlegging av
formål som kan være følsomme for luftforurensning. Retningslinjen gir i tillegg anbefalinger om
begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet. Anbefalingen er at
timemiddelkonsentrasjon av PM10 maksimalt ikke bør overstige 200 µg/m3 på lokaliteter der folk
bor eller oppholder seg. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at representative målinger blir
gjennomført ved behov.

2.4.3

Tilstand og problemstillinger

Støv fra anleggsvirksomhet vil også kunne medføre lokale utfordringer i tørre perioder, både for
beboere og visse jordbruksproduksjoner i nærheten av anlegget. Grønnsakproduksjoner vurderes
som den mest sårbare produksjonen sett i forhold til støvproblematikken.

2.4.4

Miljørisikovurdering

Det er en generell risiko for at støv fra anleggs- og riggområder kan påvirke naboer, spesielt fra
kjøretøy og knuseverk for stein hvis dette utføres i nærhet til bebyggelse.
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Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

L-1

Utfør jevnlige målinger
av svevestøv og
nedfallsstøv.

Krav om jevnlige målinger av svevestøv i boligstrøk i
anleggsfasen innarbeides i kontrakter med
entreprenørene.

L-2

Hindre tilsøling av veger
og spredning av støv.

Det skal stilles krav i kontrakter med entreprenører at tiltak
som reduserer spredning av støv til berørte naboer skal
gjennomføres.
Aktuelle tiltak kan være hjulvask (sommer), bruk av tette
lasteplan, tildekking av plan, støvbinding, fast dekke på
anleggsveger, spyling/rengjøring av kjøretøy før de kjører
ut på offentlig vei og rengjøring av offentlig veinett. Andre
aktuelle tiltak kan være feiing, vanning av flater og bruk av
for eksempel salt.
Behov for tiltak og effekten av dette følges opp gjennom
HMS befaringer og byggemøter.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

2.5

Avfallshåndtering

2.5.1

Kvalitetskrav

1. Utbyggingen skal føre til minimal mengde produsert avfall.
2. Farlig avfall skal oppbevares og håndteres miljømessig forsvarlig i tråd med lokal
risikovurdering, og skal leveres til godkjent avfallsmottak minst én gang per år.
3. For alle prosjekter skal andel kildesortering være minimum 80 vektprosent.

2.5.2

Rammer og regelverk

Utbygger er ansvarlig for alt avfall som produseres av anleggsvirksomheten i henhold til
Forurensningslovens kapittel 5.
Farlig avfall skal håndteres iht. Avfallsforskriften, kapittel 11 Farlig avfall.

2.5.3

Tilstand og problemstillinger

Generelt omfatter avfallsproduksjonen materialer og stoffer fra bygninger og/eller konstruksjoner
som skal rives/fjernes, materialavfall fra bygningsarbeidene og ordinært produksjonsavfall fra
anlegget (emballasje, brukt/slitt utstyr mm), samt trær og hogstavfall. Det vil også bli avfall fra de
jernbanetekniske arbeidene som sviller, skinner, kabler og kabelstumper.
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Miljørisikovurdering

Det er risiko for miljøskader ved feil behandling av farlig avfall og forsøpling ved feil behandling av
vanlig avfall.

2.5.5

Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

A-1

Entreprenører er
ansvarlig for alt avfall
som oppstår som
følge av
anleggsarbeidene,
og for avfall som
bringes inn til
anlegget.

Alt avfall skal behandles forskriftsmessig.
Entreprenører pålegges å etablere en ordning med
kildesortering og regelmessig søppeltømming slik at det ikke
hoper seg opp avfall på anlegget.
Entreprenør skal utarbeide avfallsplaner med krav til bl.a.
rivings- og anleggsavfall, samt plan for sortering for å sørge
for en sorteringsgrad på minimum 80 % (vektprosent).
Avfallsplan og sluttrapport oversendes byggherre.
Entreprenør skal utarbeide miljøsaneringsrapporter for
bygninger som skal rives.
Slam fra renseanlegg skal til godkjent deponi.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

A-2

Alt spesialavfall/farlig
avfall skal lagres
forskriftmessig og
leveres til godkjent
mottak.

Leverandører må kunne dokumentere forskriftsmessig
behandling av spesialavfall/farlig avfall.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

2.6

Landskapsbilde

2.6.1

Kvalitetskrav

1. Prosjektet skal tilpasses det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i Stange, og beslaglegge
begrenset areal.
2. Nye konstruksjoner i verdifulle områder skal ha en utforming tilpasset omgivelsene.
3. Rundt knutepunkt og stasjon er de visuelle forholdene forbedret sammenlignet med dagens
stasjoner.

2.6.2

Rammer og regelverk

Landskapsarbeidet skal foregå med utgangspunkt i følgende rammer og regelverk:
Plan- og bygningsloven, § 29-1. Utforming av tiltak:
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Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming.
Plan- og bygningsloven, § 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle
kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og
plassering.
Naturmangfoldsloven, § 1. Lovens formål
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern.
Teknisk designbasis (04A 13.12.2017: s. 30):
Det er et mål at de nye jernbaneanleggene på InterCity-strekningene skal fremstå som gode
landskapsmessig og arkitektonisk planlagte anlegg, der hensynet til omgivelsene, reiseopplevelsen
og en best mulig helhetlig løsning er ivaretatt.
Veileder for estetisk utforming av jernbaneanlegget i reguleringsplanfasen:
Hensikten med veilederen er at arkitektonisk kvalitet blir ivaretatt i den tverrfaglige prosessen fra
reguleringsplanen utarbeides til ferdig anlegg (Teknisk designbasis 04A 13.12.2017: s. 31).

2.6.3

Tilstand og problemstillinger

Landskapsverdiene i Stange vestbygd er direkte eller indirekte knyttet til de store
jordbruksarealene i området. Det langvarige jordbruket har i sin tur generert en karakteristisk
bosetningsstruktur med flere store gårdsbruk, tun og fysiske spor som vitner om en langvarig
kultivering av landet. Dette synes ikke bare i byggeskikken, men også i landformen i form av
gravhauger. Det småkuperte og overveiende åpne landet danner et storskala landskapsrom der
landskapsbildet byr på så vel nærbilder som vide utsyn over Mjøsa og landet bakenfor. I
planleggingen av dobbeltsporet er det derfor viktig å videreføre og forsterke denne komplekse
veven av natur- og kulturverdier som både utfyller og underbygger hverandre.
Dobbeltsporet jernbane som dimensjoneres for hastighet på 200 – 250 km/time har strenge krav til
både horisontalkurvatur og vertikalkurvatur. Dette innebærer at selv de landskapsmessig mest
gunstige traseene i dette området vil gi betydelige inngrep i kulturlandskapet. Dette gjelder også
tilknyttede veger, broer og annen teknisk infrastruktur, massedeponering og eventuelt nye
massetak. Det er avgjørende at det visuelle miljøet planlegges tverrfaglig og at hensynet til estetikk
ses i sammenheng med interesser knyttet til landbruksressurser (jord- og vannressurser),
landbruksdrift, naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv.

2.6.4

Miljørisikovurdering

Det er ikke identifisert noen konkrete uønskede hendelser for dette temaet i miljørisikoanalysen.
Ensidig vektlegging av tekniske funksjonskrav vil kunne representere en risiko mot hensynet til å
skape et nytt landskap i området.
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Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

LA-1

Vegetasjonsetablering
skal skje langs
forbindelser på tvers av
traséen

De samme forbindelsene skal brukes og oppleves av
trafikanter i området. Grønnstrukturen vil på den måten
bidra til at landskapsbildet henger sammen i området.

LA-2

Brenneribekken må
restaureres på den
strekningen der den
legges om

Bekkekryssning med kulvert som gir plass for
faunakrysning (mindre dyr og vannlevende organismer).
Det tilrettelegges for vegetasjonsetablering langs
kanalisert strekning.

LA-3

Det skal vurderes nøye
hvordan
støyskjermingstiltak skal
gjennomføres, særlig der
linja ligger på fylling.

Bruk av terrenget som støyskjermingstiltak skal ved siden
av lokale tiltak vurderes med sikte på å unngå lange,
sammenhengende skjermingstiltak langs korridoren

LA-4

Midlertidig
anleggsområder,
deponiområder og
anleggsveier skal
istandsettes og
tilbakeføres til naturlig
terreng/dagens bruk når
anlegget er ferdig.

Arealer benyttet til anleggs- og riggområder opparbeides
og ferdigstillelse iht. gjeldende reguleringsplaner og
formingsveileder, iht. grunnervervsavtaler eller iht. andre
avtaler som byggherren har inngått.

Avgrense
anleggsområdet i
utstrekning og tid.

Rigg- og anleggsområder avgrenses i utstrekning og tid,
og merkes opp i kart og tegninger.

LA-5

Massehåndteringsområder og anleggsområder
istandsettes innen to år etter at ny jernbane er tatt i bruk.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Krav innarbeides i kontraktene med entreprenørene og
følges opp av Bane NOR.

2.7

Nærmiljø og friluftsliv

2.7.1

Kvalitetskrav

1. Prosjektet skal beslaglegge begrenset areal med verdifulle områder for nærmiljø og
friluftsliv.
2. Barrièrevirkningene skal reduseres sammenlignet med dagens bane.
3. Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.

2.7.2

Rammer og regelverk

Lov 1957-06-28 om friluftslivet: Formålet med denne loven (§ 1) er å verne friluftslivets
naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen.
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995-09-20.
Endret 2016): Pkt 5. Krav til fysisk utforming. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge
skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Støy: Behandles i kap. 2.2.

2.7.3

Tilstand og problemstillinger

Ny bane og anleggsvirksomheten kan påvirke friluftsinteresser, boligmiljøer, idrettsanlegg og
skoler med barriereeffekter for turveier/-stier samt nærføring med tilhørende støy, støv og
utrygghet.
Anleggsarbeidet vil generelt medføre en belastning på nærmiljøet i form av støy, støv og trafikk
langs jernbanetraseen og på tilgrensende veinett. Følgende områder, med verdi for friluftsliv og
nærmiljø, vil bli spesielt utsatt:
•
•
•
•

2.7.4

Flere steder i Stange kommune: Turveier, turstier/skiløyper blir stengt som følge av
dobbeltsporet.
Stange sentrum: Nytt dobbeltspor vil gå nær skoler, idretts-/nærmiljøanlegg og
boligområder.
Otterstad og Sandvika: Nytt dobbeltspor går nær boligområder og enkelte boliger må
innløses. Miljøkulverten ved Skolevegen reduserer den negative påvirkningen mye.
Steinerskolen: Nærføring kan gi negativ påvirkning, men kulverten reduserer den negative
virkningen av den ferdige banen.

Miljørisikovurdering

Ulykker og ulemper for nærmiljø i forbindelse med omfattende massetransport til / fra anlegget
vurderes som en Høy-risiko-hendelse for nærmiljø, både mhp tilgrising av nærmiljø, støyplager og
trafikkulykker. Dette fanges opp av tiltak NTF-2.
I miljørisikoanalysen kom det også fram at dobbeltsporet danner totalbarrière for turveier/skiløyper,
og at dette problemet kan reduseres ved å kombinere kryssingsmuligheter, - spesielt kombinert
med landbrukskryssinger.

2.7.5

Tiltak

Tiltak Tiltak
nr.

Oppfølging

NTF1

Generell tilgjengelighet for fotgjengere og syklister skal
opprettholdes i anleggsperioden.

Opprettholde generell
tilgjengelighet i
anleggsfasen.

Alle atkomstveger er forutsatt opprettholdt i hele
anleggsperioden, evt. med midlertidige løsninger.
Kortere stenging av atkomstveger kan allikevel
forekomme. Beboere skal da bli informert i god tid, og
få tilbud om alternativ overnatting som dekkes av
tiltakshaver hvis nødvendig.
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Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
NTF2

Anleggstrafikken generelt
og omfattende
massetransport planlegges
lagt til egne veier slik at
skoleveier og boligområder
unngås

Anleggsgjennomføringen planlegges ved mest mulig
transport langs linjen. Massehåndteringsområder
planlegges slik at transport gjennom sårbare områder
/veier unngås.

NTF3

Skole-, idretts- og
nærmiljøanlegg skal ikke
inngå i anleggsbeltet.

Riggplasser, mellomlagringsplass for masser o.l.
lokaliseres i god avstand fra slike anlegg

NTF4

Utarbeide rutiner for å
loggføre og behandle
klager.

Bane NOR skal loggføre og behandle klager, og følge
opp eventuelle skader. Ved klagebehandling som
omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes
kopi til kommunen jf. folkehelselovens krav om oversikt
over forhold som påvirker folkehelsen.

NTF5

Holde løpende kontakt med
berørte parter.

Bane NOR skal drøfte anleggsvirksomheten med
berørte skoler og barnehager, for å informere om
virksomheten og vurdere tiltak som kan forebygge
ulykker.

2.8

Naturmangfold

2.8.1

Kvalitetskrav

1. Unngå tap av verdifulle naturområder, og spesielt innenfor Åkersvika naturreservat.
2. Prosjektet skal beslaglegge begrenset areal naturområde med internasjonal, nasjonal eller
regional verdi.
3. Beholde verneverdiene i Åkersvika naturreservat i en god tilstand. Virksomhet i og utenfor
reservatet i anleggsperioden skal ikke medføre forurensning eller annen verdiforringelse i
reservatet.
4. Ny jernbanen skal ikke danne en total barriere for hjortevilt og for andre organismer inkl.
vannlevende organismer.
5. Forekomster av utvalgte naturtyper skal påføres minst mulig skade.
6. I anleggsperioden skal det tas spesielt hensyn til verdisatte naturtypelokaliteter og
registrerte rødlistearter i området. Sårbare områder skal sikres mot skade.
7. Hindre påkjørsel av vilt.
8. Mjøsørret skal ikke få redusert gyte- og oppvekstbiotoper.
9. Inngrep i vassdrag skal ikke føre til varig skade på økosystemene i vassdragene.
10. Fremmede arter skal ikke spres langs den nye jernbanen, verken til
massehåndteringsområder eller til jordbruksarealer.
11. Det skal bare brukes stedegne arter og vegetasjon ved revegetering av områder.
12. 0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer.
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Rammer og regelverk

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturen gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven
angir en generell aktsomhetsplikt som krever at alle må gjøre det som er rimelig for å hindre skade
på det biologiske mangfoldet, herunder framskaffe egnet dokumentasjon, legge
økosystemtilnærminger til grunn og bruke miljøforsvarlige teknikker.
Åkersvika i Hamar og Stange kommuner er vernet som naturreservat med verneforskrift. Bane
NOR søker om dispensasjon fra Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §
48 og verneforskriftens § 8 for å bygge dobbeltspor innenfor reservatets grenser (fram til ca. km
122,500). I Naturmangfoldlovens § 48 heter det at forvaltningsmyndigheten (her: Fylkesmannen
Innlandet) skal legge vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av
verneområder ved avveiningen mellom vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til
verneområdet.
Forskrift om fremmede organismer inneholder en generell aktsomhetsplikt som innebærer at den
som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer i miljøet, skal
opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold.
Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade
eller ulempe for allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
Vannforskriften har som formål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

2.8.3

Tilstand og problemstillinger

Åkersvika
Åkersvika naturreservat har status som Ramsar-område og dermed et viktig område for
langttrekkende våtmarksfugl. Prosjektet berører naturreservatet, og det er søkt om dispensasjon
fra Naturmangfoldloven og vernebestemmelsene.
Viktige naturtypelokaliteter, sårbare områder
I tillegg til Åkersvika er det registrert verdifulle naturtypelokaliteter tett inntil nytt dobbeltspor på
følgende steder (fra sør mot nord):
•
•
•
•
•
•
•

Asplund: Rik hasselskog
Huse: Rik sumpskog
Dangelbu: Naturbeitemark
Jemli: Gammel gråor-heggeskog
Gaustad: Naturbeitemark
Gunnerud: Hasselskog
Tokstadberget: Åpen kalkmark og kalkedellauvskog (øst for banen og sør for
Sandvikvegen)

Alle disse områdene kan bli utsatt for inngrep/ødeleggelser i forbindelse med anleggsarbeidet,
samtidig som de anses viktige for opprettholdelse av naturmangfoldet og kulturlandskapet i
Stange.
Barrièredannelser og habitatfragmentering
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Bygging av nytt dobbeltspor med tosidig viltgjerder på hele strekningen Sørli – Åkersvika vil danne
en barrière for dyr og bidra til habitatfragmentering for skogsartene elg og hjort og for
kulturlandskapsarter som rådyr, rev, grevling, bever, hare, og ulike smågnager- og amfibiearter.
Løsninger for å bevare eksisterende forbindelseslinjer mellom biotoper, er planskilte
faunapassasjer på tvers av banen. Det er planlagt konstruksjoner for å oppnå planskilte
krysningsmuligheter – fortrinnsvis som overganger når det gjelder større dyr.
Faunapassasjer
Faunapassasjer har som mål å redusere barrièreeffekten av banen og redusere antall kollisjoner
ved å tilrettelegge for at habitater på begge sider kan utnyttes og at dyrene kan krysse banen på
en trygg måte, og på den måten tilfredsstiller naturmangfoldlovens § 5. Planskilt kryssing av sporet
er eneste løsning som både reduserer barrièreeffekten og unngår kollisjoner mellom vilt og tog.
Konstruerte faunapassasjer er avbøtende tiltak, men de bidrar til økte kostnader. Etableringene må
vurderes og prioriteres ut fra en kost-nytte betraktning. Utforming og plassering av de enkelte
passasjene skal tilpasses kravet til de enkelte artene/artsgruppene. Faunapassasjer kan bygges
både som underganger og overganger avhengig av sideterreng. Det er viktig at de plasseres der
dyrene har sine faste trekkveier. De fleste artene er svært tradisjonsbundne, og derfor kan en
feilplassert faunapassasje være helt mislykket (Statens Vegvesen 2017).
Følgende hovedtyper faunapassasjer er aktuelle:
•

•

•

•

Småvilt/amfibiekryssinger: Kan kombineres med bekker der de er åpne på begge sider av
banen. Kulvert- eller rørpassasje med sidebankett av stein og grus der det kombineres med
bekk. Ledegjerder, attraktivt inngangsparti og naturlig substrat på bakken, er viktig for at
smådyrene skal finne passeringsmulighetene. Minimumsdiameter for slike er 1,5 m.
Diameter på rørpassasjer uten sidebankett kan være 60 cm. Rørpassasjer skal plasseres i
forlengelser av blå-grønne bevegelses-korridorer i landskapet. Ledegjerder tilpasset den
artsgruppen som er viktigst, bør bygges.
Rådyr/ småviltkryssinger: Overganger: Minimumsbredde 8 m. Maksimum stigning 20%.
Underganger/Kulverter H x B = 3m x 8m, evt. med bekk/grøft i tillegg. I kombinasjon med
landbrukskryssinger vil slike overganger fungere dårligere enn rene faunapassasjer. Men
landbrukskryssinger som ikke brukes daglig og som ligger som forlengelse av grønne
bevegelseskorridorer med rådyrtrekk, vil bidra til å redusere barrièreeffekten.
Hjorteviltpassasjer: Tilpasses artene elg, hjort og rådyr. Lokaliseres der det er viktige
regionale trekk og hvor det er dokumentert trekk. Store og mellomstore dyr, spesielt elg,
benytter overganger i større grad enn underganger. Overgangens minimumsbredde er 25
m. Maks stigning 20%. Dersom det velges underganger, er minimumsmålene: Bredde:
35m, høyde 3 - 5 m med en åpenhetsindeks på minimum 2,5 (HxB/L>2,5). Det skal
etableres vegetasjon som i nærliggende terreng over hele kryssingen..
Flerbrukspassasjer: Lite trafikkerte over- eller underganger for landbruksveger, skogsveger,
skiløyper etc. kan fungere som faunapassasjer dersom de benyttes lite til
landbruksformålene i de viktigste periodene. Dersom disse skal fungere for hjortevilt må
stigningsforhold være som for hjorteviltpassasjer (som for vegklasse 7 og 8 for lastetraktor),
og bredden må være minst 30 m. Det er viktig at bare en liten del av bredden benyttes til
landbruks- eller friluftslivsformål. Substrat og vegetasjon skal være mest mulig naturlig –
som i nærliggende terreng.

Plassering av alle faunapassasjer skal være slik at de fungerer etter formålet. Det betyr at de
plasseres som en del av landskapets blå-grønne/økologiske infrastruktur: Faste regionale
trekkruter for vilt, skogsbelter i åpent landskap, kantsoner langs vann og vassdrag (bekker) og
lignende. Konstruerte faunapassasjer fungerer dårlig hvis de plasseres på steder som er «nye» for
de artene det gjelder.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
Dok.nr:

27 av 45
UEH-55-Q-25029

Rev.:

01A

Dato

10.05.2019

På parsellen sør for Sørli (Kleverud – Sørli) er det planlagt 4 større «viltkryssinger» à ca. 35 meter
brede – i trekkrutene for elg/hjort. Den nordligste av disse er ved Jernsetervangen (ca. 1,3 km sør
for Sørli).
Strekningen Sørli – Åkersvika: Viktige lokaliteter/vandringsveier for faunaen:
I tillegg til de faunapassasjer som inngår i detalj- og reguleringsplanen på strekningen SørliÅkersvika bør mindre faunapassasjer vurderes. Stikkrenner bør utformes og plasseres slik at de
kan fungerer som sprednings-/vandringsveger for amfibier og andre smådyr.
Fremmede organismer
I Stange kommune registrerte Rambøll Sweco 19 fremmede arter i trusselkategoriene Svært høy
risiko (SE) og Høy risiko (HI) i forbindelse med kommunedelplanarbeidet (KU - Fagrapport
Naturmangfold). Disse artene er ofte utsatt for «utilsiktet spredning» i prosjekter der flytting av
jordmasser inngår.

2.8.4

Miljørisikovurdering

Skader fra anleggsvirksomheten langs ny bane på verdifulle, ikke vernede naturtypelokaliteter som
ligger på siden av planlagt bane vurderes som en «høy-risiko»-hendelse. Flere slike forekomster
ligger nært traseen, og hvis det ikke er restriksjoner for slike lokaliteter, kan alvorlige og langvarige
miljøskader (i forhold til Bane NORs miljøpolitikk) oppstå. Dette gjelder rike hasselskoger,
naturbeitemark, sumpskogkalkmark/kalkedellauvskog mm.
Forsterket barrièredannelse som følge av nytt dobbeltspor for både store og mindre dyr er en
uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for både naturmangfoldet i regionen og for
togtrafikken på banen. Påkjørsler av elg og hjort som krysser banen medfører ofte store kostnader
på materiell og forsinkelser i trafikken.
Det er registrert forekomst av fremmede arter i og i nærheten av planlagt banetrasé. Spredning av
disse artene i forbindelse med anleggsarbeidet/masseforflytningen er en uønsket hendelse med
svært høy miljørisiko og tiltak må gjennomføres.

2.8.5
Tiltak
nr
NM-1

NM-2

Tiltak
Tiltak

Miljøovervåkingsprogram for
Åkersvika utarbeides basert
på grunnlagsdata
(bakgrunnsdata)

Det skal tas spesielt hensyn til
sårbare naturtypelokaliteter
ved å minimere arealbeslaget
av slike i anleggsfasen.

Oppfølging

Overvåkingsparametere/bakgrunnsdata som må
etableres:
• Vannkvalitet: pH, turbiditet, mm
• Trekkende fugl: Antall og geografisk fordeling
• Rødlistede arter: Mengde og lokalisering
• Fremmede arter: Mengde og lokalisering
Inngrep i naturområder og naturtypelokaliteter skal
minimeres.
Følgende lokaliteter identifisering i felt og
avgrenses (med alpingjerde e.l.)
• Asplund: Rik hasselskog.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
Dok.nr:

•
•
•
•
•
•

28 av 45
UEH-55-Q-25029

Rev.:

01A

Dato

10.05.2019

Huse: Rik sumpskog
Dangelbu: Naturbeitemark
Jemli: Gammel gråorheggeskog
Gaustad: Naturbeitemark
Gunnerud: Rik hasselskog
Tokstadberget: Kalkskog

Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
NM-3

Det skal tas spesielt hensyn til
lokaliteter for rødlistede arter

I anleggsfasen skal det generelt tas hensyn til
lokaliteter for rødlistede arter.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

NM-4

Hindre påkjørsel av vilt

Det skal bygges gjerde på begge sider av
jernbanetraseen, enten som sikringsgjerde, viltgjerde
eller som støyskjerm.
Viltkryssinger (faunapassasjer) skal etableres i
henhold til teknisk plan og prinsipper som er vist i
formingsveilederen.
Det skal legges til rette for revegetering av arealene
på hver side av faunapassasjene slik at det sikres et
sammenhengende, naturlig vegetasjonsbilde i
fremtidig situasjon.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

NM-5

Vurdere fluktrampe for vilt.

Behov for fluktrampe(r) for vilt vurderes nærmere i
byggeplanfasen.

NM-6

Tiltak for å unngå spredning
av fremmede arter

Kartlegging av fremmede arter og
planteskadegjørere oppdateres på riktig årstid. Pga.
rask spredning av slike arter, må registreringene
være gjennomført mindre enn 1 år før anleggsstart.
Utarbeide plan for å hindre spredning av fremmede
arter og planteskadegjørere i anleggsfasen
(Tiltaksplan). Tiltak for å hindre spredning av
Phytophthora i Åkersvika må inngå.
Unngå å bruke ikke-godkjente fremmede arter ved
etablering av ny vegetasjon langs linja eller på
stasjonsområder

NM-7

Beredskap for å undersøke
berørte områder for
naturmangfold.

Entreprenør skal ha beredskap for å undersøke
områder for naturmiljø i anleggsperioden og evt.
utarbeide oppfølgende undersøkelser der det er
nødvendig.
Ved funn av sårbare arter/naturmiljø skal arbeidet
stanses og byggherre/myndigheter varsles.
Det skal så langt som mulig unngås fylling av masser
i områder med verdifulle naturkvaliteter.
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Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
NM-8

Utarbeide
overvåkningsprogram

Det skal etableres et overvåkingsprogram for
naturmiljø for anleggsfasen.
Detaljeres i byggeplanfasen, og aktuelle krav
innarbeides i kontrakter med entreprenørene

NM-9

Utføre revegetering av
områder med inngrep.

Anleggsområdene skal i størst mulig grad
restaureres og tilbakeføres til opprinnelig tilstand så
snart som mulig etter inngrepet.
Det må utarbeides en plan for hva som skal
reetableres, istandsettes og revegeteres – i tillegg til
hvordan dette skal gjennomføres. Dette må
gjennomføres av personer med jordfaglig- og
botaniker kompetanse.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

2.9

Kulturminner og kulturmiljø

2.9.1

Kvalitetskrav

1. Utbyggingen skal ikke gjøre skade på fredete, ikke-frigitte kulturminner.
2. Prosjektet skal beslaglegge begrensede områder med nasjonal eller regional verdi for
kulturmiljø og skal ikke redusere opplevelses- og dokumentasjonsverdien av slike.
3. Kulturmiljøene skal ivaretas ved utforming av stasjon og knutepunkt.
4. Inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, utover det som er avklart i
reguleringsplanen, skal ikke forekomme.
5. Kulturminner som kan bli berørt av anleggsvirksomhet, skal sikres, undersøkes og
dokumenteres i tråd med Kulturminneloven og Riksantikvarens vedtak.

2.9.2

Rammer og regelverk

Etter kulturminnelovens § 3 må ingen, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet
til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Det er forutsatt at
det gjennomføres nødvendige utgravinger av automatisk fredete kulturminner som blir berørt før
anleggsarbeidene settes i gang eller tilpasset progresjonen i dette.
Kulturminnelovens (§ 9) setter krav om arkeologiske undersøkelser der utbygging forårsaker
inngrep i automatisk fredete kulturminner.

2.9.3

Tilstand og problemstillinger

Kulturminner er «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Med kulturmiljø menes områder hvor
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kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. To eller flere kulturminner
kan defineres som kulturmiljø, mens kulturlandskap er brukt i betydningen større områder der
landskap og kulturminner danner en enhet eller sammenheng. Det skilles mellom eldre og nyere
tids kulturminner. Eldre tids kulturminner (fornminner) kan tidfestes til før 1537 og er automatisk
fredet gjennom kulturminneloven. Nyere tids kulturminner er felles betegnelse på kulturminner
yngre enn 1537. Disse har i seg selv ikke et formelt vern, men kan vedtaksfredes i henhold til
kulturminneloven og/eller vernes etter plan- og bygningsloven.
I Stange kommune er det definert 18 kulturmiljø fordelt på fire delområder. 16 av disse er
gårdsmiljø med tradisjonell tunstruktur og eldre bygninger. Her er også automatisk fredete
kulturminner, hovedsakelig gravminner og kullgroper. De to siste kulturmiljøene er stasjonssteder
med tettstedsfunksjon knyttet til samferdsel. Det planlagte dobbeltsporet vil fysisk berøre flere
automatisk fredete kulturminner, det vil gå gjennom flere gårdsmiljø og visuelt berøre andre
gårdsmiljø. Også gjennom det verdifulle kulturlandskapet Stange Vestbygd gir tiltaket negativt
utslag.
Mellom Stange og Åkersvika er det stor tetthet av fornminner. Det er høy frekvens av
kokegropslokaliteter, enkeltstående gravminner og gravfelt. I tillegg er det en del bosetnings- og
aktivitetsområder. Dette området har derfor stort potensial for funn.

2.9.4

Miljørisikovurdering

I Stange er det mange automatisk fredete kulturminner etter tidlig bosetning og langvarig
menneskelig bruk. Grundige undersøkelser langs traseen er gjennomført, men det kan ikke
utelukkes at det under anleggsarbeidet påtreffes slike kulturminner. Selv om risikoen er liten, må
en seinere i prosessen ha en plan for hvordan dette skal håndteres for ikke å ødelegge fredete
kulturminner.

2.9.5

Tiltak

Tiltak
nr

Tiltak

Oppfølging

KM-1

Undersøkelsesplikten
etter § 9 i
kulturminneloven skal
oppfylles.

Dersom undersøkelser avdekker nye automatisk fredete
kulturminner/-miljø, må det søkes om dispensasjon fra
fredningen. Jfr. Behandling av forslag til reguleringsplan.

KM-2

Avgrense automatisk
fredete og andre
verdifulle kulturminner
som ikke blir frigitt for å
unngå skader

Registrerte automatisk fredete kulturminner, med
sikringssone, skal være kartfestet og markert på tegninger
før anleggsstart.
Kulturminnene med sikringssone skal sikres med
midlertidige gjerder før anleggsstart for å unngå inngrep.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

KM-3

Entreprenørene skal ha
beredskap og følge
fastsatte rutiner ved funn

Entreprenør skal (ved funn eller tvil om funn) varsle
byggherre og Hedmark Fylkeskommune eller deres
representant dersom det i forbindelse med tiltak i marken
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oppdages automatiske fredete kulturminner som tidligere
ikke er kjent.
Arbeidet skal stanses i den utstrekning det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, og
arkeologisk kompetanse tilkalles.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

KM-4

Riggområder,
anleggsveier og
deponiområder legges
slik at de ikke forårsaker
skader på ikke frigitte
kulturminner.

2.10

Naturressurser

2.10.1

Kvalitetskrav

Plassering detaljeres videre i byggeplanfasen.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

1. Unngå netto tap og kvalitetsforringelse av produktive jordbruksområder og kompensere tap
ved etablering av ny dyrkingsjord.
2. Prosjektet skal beslaglegge et begrenset areal med naturressurser, dvs. dyrket, dyrkbar
mark i skog, vannkilder og mineralressurser.
3. Utforming av anlegget gjennomføres med minst mulig forringelse av slike naturressurser.
4. Arealbeslag av dyrka jord som følge av skjæringer/fyllinger skal minimeres.
5. Inngrep i naturressurser utover det som omdisponeres iht. godkjent reguleringsplan skal
ikke forekomme.
6. Matjord som inngår i arealer for permanent arealbeslag skal gjenbrukes til
jordbruksproduksjon som ledd i arbeidet med kompensasjon av tapt jordbruksareal, evt.
mellomlagres for seinere bruk til forbedring av øvrige jordbruksarealer.
7. Det skal gjøres tiltak for å unngå jordpakking som følge av masseforflytning.
8. Dyrka jord skal beskyttes mot spredning av ugras, i særdeleshet hønsehirse.
9. Floghavre, lys ringråte eller potetcystenematode (PCN) skal ikke spres til nye eiendommer.
10. Midlertidige rigg- og anleggsområder skal i utgangspunktet ikke plasseres på dyrka mark.
Dersom det ikke kan unngås, skal det legges til rette for senere tilbakeføring av
jordbruksarealene til samme kvalitet som i dag.
11. Vannhusholdningen på jordbruksarealene skal ikke bli dårligere som følge av det nye
dobbeltsporet.
12. Ved inngrep i dreneringsanlegg i dyrka jord skal det aktuelle anlegget reetableres
fortløpende etter inngrepet i anleggsperioden.
13. Inngrep i private brønner skal i så stor grad som mulig unngås.

2.10.2

Rammer og regelverk

Plan- og bygningsloven (§ 3-1) har sikring av jordressursene som et prioritert hensyn.
Nasjonal jordvernstrategi: Stortinget vedtok i 2015 i Nasjonal jordvernstrategi at mål for årlig
omdisponering av dyrka mark er 4000 daa innen 2020. (Innst. 56 S (2015-2016)).
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Jord- og skoglovene har bestemmelser som stiller krav om tillatelse for å kunne omdisponere
dyrket og dyrkbar mark, og produktiv skogsmark til andre formål. Krav gitt i lovene er ivaretas
gjennom planbehandlingen.

2.10.3

Tilstand og problemstillinger

Beslag av dyrka jord er en av de største utfordringene mhp naturressurser ved å bygge ny
dobbeltsporet jernbane gjennom Stange. Beregninger i reguleringsplan viser at det totalt
beslaglegges permanent ca. 400 daa fulldyrka mark i Stange Vestbygd med skråningsutslag 1:2
på fyllinger og skjæringer. Det er også beregnet at ca. 800 daa fulldyrket jord kan bli midlertidig
beslaglagt i anleggsfasen.
Nytt dobbeltspor Sørli – Hamar – Lillehammer er utpekt til Bane NORs pilotprosjekt for
kompensasjon av tapt jordbruksareal. Det er utarbeidet en plan for dette (UEH-55-A-25038).
I Stange er det registrert jordsmonn dannet av syredannende bergarter med høye konsentrasjoner
av tungmetaller. Dette kan medføre utfordringer mhp å disponere overskuddsjord av den typen.
Bane NOR gjennomfører et forskningsprosjekt med Sweco-Rambøll og NIBIO som utførende og
med Structor som kvalitetsikrer for å styrke kunnskapen om dette, og for å kunne handtere slik jord
på en miljø- og helsemessig trygg måte. Resultatene av denne forskningen skal legges til grunn for
det videre arbeidet med dette.
I Stange er det registrert forekomster av uønskede ugrasarter som floghavre og hønsehirse som
begge er svært plagsomme/ødeleggende ugras. Disse spres bl.a. med flytting av jord og ved at frø
fester seg til maskiner og redskap og tas med til andre steder redskapen benyttes. Det er også
registrert andre planteskadegjørere i kommunen som det må tas hensyn til i videre planlegging av
massehåndtering og jordflytting.
Djup skjæring i jordbruksområder kan medføre uønskede endringer i vannhusholdningen, enten
ved at drenssystemer ødelegges eller at grunnvannstanden senkes som følge av drenering
/avskjæringer av grunnvannsstrømmer til bunnen av skjæringen. Dette kan føre til avlingstap i
områdene langs slike skjæringer.

2.10.4

Miljørisikovurdering

Forekomsten av floghavre på landbruksarealene i Stange og den omfattende massetransporten
som skal foregå i anleggsfasen, medfører fare for uønsket spredning. Miljørisikoen vurderes som
høy.
Dype skjæringer og annet anleggsarbeid over dyrka mark, kan ødelegge eksisterende
jordbruksdreneringer for store arealer. Risikoen for dette er vurdert som svært høy.
Underdimensjonering av stikkrenner kan medføre økt oversvømmelse på dyrka mark og
påfølgende kvalitetsreduksjon på jordbruksarealene. Risikoen vurderes som liten til moderat.
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Tiltak

Tiltak Tiltak
nr

Oppfølging og ansvar

NR-1

Reduksjon av varig
arealbeslag av verdifull
jordbruksjord

Optimalisere skråningsutslag/helningsgrad ved skjæringer
og fyllinger mhp dyrking.

NR-2

Unngå netto tap av
verdifull jordbruksjord

Se UEH-55-A-25125

NR-3

Toppjord og underjord
fra banetraséen og
midlertidige
anleggsområder skal
fjernes og gjenbrukes til
jordbruksformål.

Det skal utarbeides en plan for håndtering av
jordressursene i anleggsfasen. Planen skal beskrive
avtaking, mellomlagring, flytting og tilbakeføring av
jordmassene til dyrket mark.
Matjordplanen skal minimum inneholde:
•
•
•
•
•

Jordtype, jordstruktur, pH, status for drenering og
grøfter, innhold av planteskadegjørere, floghavre,
hønsehirse og svartelistearter før anleggsstart
Hvilke jordlag som skal flyttes til midlertidig lagring
Hvordan de forskjellige jordlagene skal håndteres
og mellomlagres
Hvordan jordlagene etter mellomlagring skal
legges ut på arealer som skal dyrkes
Hvordan midlertidige anleggsveier og riggområder
skal etableres og fjernes for å unngå skade på
matjordlaget og undergrunnsjorda

Matjord som må flyttes i anleggsfasen skal tas vare på og
lagres midlertidig innenfor gjeldende eiendom for
tilbakeføring. Der landbruksarealer går permanent tapt,
skal jorden søkes benyttet til jordbruksformål andre steder
(kompensasjonsarealer).
Overskuddsmasser skal primært deponeres i tilknytning til
tilbakeføring av eksisterende bane og som toppdekke i
masseutfyllingsområder til framtidig jordbruksformål.
Ved flytting av matjord skal topplaget tas av nøyaktig, og
ikke blandes med underliggende jord med lavere
moldinnhold. Det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor
mye jord som er nødvendig å ta av etter råd fra jordfaglig
personell.
All flytting av jord skal gjøres på en forsvarlig måte med
tanke på å hindre spredning av plantesykdommer og
uønskede arter. Ved masseforflytning og bruk av
maskiner, skal det tas hensyn for å hindre spredning av
fremmede eller andre uønskede arter. Masser som kan
inneholde frø, eller andre spredningsdyktige deler, skal
behandles med tanke på å hindre spredning. Oppranket
matjord skal sikres mot ugrasvekst.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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jordbruksarealene
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Riggområder legges fortrinnsvis utenfor dyrka mark og
dersom det ikke er mulig søkes de lagt på jord av mindre
god kvalitet.
Der riggområder må anlegges på dyrka jord, skal
jordbruksområdene settes i stand med tilsvarende
opprinnelig kvalitet etter anleggsgjennomføring.
Anleggsveier skal legges der de varige driftsveiene skal
ligge. Driftsveiene skal kombineres med driftsveier for
jordbruk/ skogbruk.

NR-5

Avklare tidspunkt for
gjennomføring av jord og
masseforflytninger.

For landbruksareal som skal istandsettes etter
anleggsperioden kan gjennomføring av jord og
masseforflytninger i perioder med mye nedbør skape
jordpakking og redusert avling i flere etterfølgende år.
Mest gunstig gjennomføring av de største
masseforflytningene i disse områdene vil være i perioder
med tørt vær om sommeren eller om vinteren på telen
jord. Der det er aktuelt bør det vurderes stopp i
anleggsgjennomføringen (jordflytting) ved stor nedbør.
Anleggsgjennomføringen detaljeres i byggeplanfasen og
aktuelle krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene

NR-6

NR-7

Fylle opp aktuelle
lavereliggende
forsenkninger på
jordbruksmark i
midlertidige rigg- og
anleggsområder.

Eventuelle områder som skal fylles opp for å bedre
jordkvaliteten detaljeres i byggeplanfasen.

Faste anleggsveger for
forflytning av masser, og
bruk av gode bærelag
(pukk) i anleggsveger.

Anleggsvegene skal der det er aktuelt anlegges med
filterduk mellom eksisterende masser og bærelag, slik at
det er lett å tilbakeføre arealet etter bruk.

Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

For jordbruksarealer skal matjorda tas av og
mellomlagres før anleggsveger anlegges.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

NR-8

Forebygge spredning av Det skal i utgangspunktet ikke blandes jord fra ulike
ugras/plantesjukdommer. driftsenheter gjennom massehåndtering i anleggsfasen.
Dersom matjord skal anvendes utenom eiendommen
jorda tas fra, skal fravær av planteskadegjørere
dokumenteres, eller på annen måte dokumentere at
spredning ikke vil skje til ny/upåvirket eiendom.
Maskinrenhold, kontroll og oppfølging er viktige tiltak for å
forebygge spredning av ugras/plantesjukdommer.
Detaljeres i planer for anleggsgjennomføring.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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Drenssystemer som berøres skal planlegges slik at
forholdene ikke blir dårligere, og slik at anlegget ikke
skaper vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget.
Drenssystem som ødelegges av anlegget, etableres på
nytt etter anleggsgjennomføring. Dette gjelder også åpne
grøfter.
Tiltak for å sikre at grunnvannsstanden på dyrka mark
ikke senkes til under ønsket nivå, må planlegges.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

NR10

Alle bekker som krysses
av ny bane skal
kartlegges mhp
dimensjonering av
stikkrenner og vurdering
av flomfare oppstrøms.

Dimensjonere stikkrenner til å ta 200-årsflom.

NR11

Redusere påvirkning av
private
drikkevannsbrønner og
ha beredskap for
midlertidig
vannforsyning.

Før anleggsstart skal det utarbeides en beredskapsplan
for midlertidig vannforsyning og for erstatning av brønner
som kan bli skadet som følge av jernbaneanlegget.
Private drikkevannsbrønner skal registreres før
utbyggingen starter.
Det skal gjennomføres strakstiltak iht. beredskapsplanen
hvis noen mister vanntilførselen sin.
Det skal tas vannprøver før, under og etter anlegg for
kartlegging av vannkvalitet. Private drikkevannsbrønner
erstattes hvis kvalitet eller kapasitet i brønnene påvirkes.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

2.11

Massehåndtering, massetransport og deponier, inkl.
syredannende berg- og løsmasser og forurenset grunn

2.11.1

Kvalitetskrav

1. Håndtering av potensielt syredannende masser skal oppfylle krav i regelverk/ tillatelser og
ikke medføre uakseptabel helse- eller miljørisiko.
2. Aktivitet i områder med forurenset grunn skal ikke medføre uakseptabel helse- eller
miljørisiko.
3. Syredannende bergarter, syredannende løsmasser, løsmasser med forhøyede
bakgrunnsverdier for tungmetaller o.l., radioaktive masser fra eksempelvis
alunskifer/svartskifer, antropogent forurenset grunn og forurensede sedimenter håndteres i
hht myndighetskrav: Forurensningsforskriften, Avfallsforskriften mm (Se UEH-55-A-25026).
4. Løsmasser med moderat syrepotensiale kan tas i bruk innenfor tiltaksområdet hvis
miljørisikovurderinger tilsier at bruken ikke vil medføre nevneverdig forurensning.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
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5. Masseoverskudd (masser for gjenbruk) brukes til andre nyttige formål, i tråd med tiltaksplan
for syredannende berg- og løsmasser: Jordbruksjord til jordbruksproduksjon, sprengstein til
bygge- og utfyllingsformål etc.
6. Massetransport på offentlig og privat vegnett skal ikke medføre ulykker eller vesentlige
ulemper for andre trafikanter eller omgivelsene.
7. Ingen spredning av planteskadegjørere, fremmede arter eller uønskede ugrasarter.

2.11.2

Rammer og regelverk

Lov 1981-03-16 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
Lov 2009-06-19 om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Forskrift 2004-06-01 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften). Kap 2.
Forskrift 2004-06-01 om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). Kap. 9, 11 og 16.
Forskrift 2010-11-01 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt
avfall
Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.
Miljødirektorates veileder TA 2261/2007, Jordforurensning i barnehager og lekeplasser.
Forskrift 2000-12-01 om planter og tiltak mot planteskadegjørere
Forskrift 2015-06-22 om floghavre
Forskrift 2015-06-19 om fremmede arter

2.11.3

Tilstand og problemstillinger

Det finnes potensielt syredannede berg og løsmasser i området. Kartleggingen er basert på jordog borkaksprøver fra strekningen. Det kan ikke utelukkes at det finnes potensielt syredannede
masser utenfor prøvepunktene. For mer informasjon se Fagrapport ingeniørgeologi UEH-55-A25092.
Det er et stort overskudd av «rene» løsmasser sett ut fra forurensningslovgivningens
bestemmelser. Mye av dette er god jordbruksjord, som skal gjenbrukes i forbindelse med
kompensasjonsprosjektet. Disse massene kan imidlertid inneholde frø eller deler av fremmede
organismer og/eller planteskadegjørere.
Langs eksisterende bane finnes forurenset grunn flere steder. Rambøll Sweco har gjennomført
miljøtekniske undersøkelser. Se UEH-55-A-25026.
Identifisering og karakterisering av syredannende svartskifer utføres i henhold til Miljødirektoratets
veileder M-310/2015 «Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter» [8]. Håndtering
og disponering av slike bergarter og masser skal utføres i henhold til Miljødirektoratets veileder M385/2015 «Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder».
Nevnte veiledere beskriver håndtering av syredannende bergarter og vurderingene baserer seg
derfor på data om berggrunn og ikke løsmasser. Det er derfor et behov for å innhente kunnskap
om potensielt syredannende løsmasser.
Rambøll Sweco har utarbeidet Tiltaksplan for forurensede masser, samt syredannende berg- og
løsmasser. Sørli – Åkersvika. (UEH-55-A-25106).

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
Dok.nr:
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Miljørisikovurdering

Variasjonen i bergrunnsgeologi er stor i kambro-silur-området med hyppige foldinger. Dette betyr
at forekomster av syredannende bergarter er vanskelig å kartlegge med stor nøyaktighet når en
foretar grunnboringer. Syredannende bergarter kan forekomme mellom bor-punkter som ikke har
slike bergarter. Det kan få stor negativ konsekvens å deponere mengder med potensielt
syredannende bergarter på lokaliteter som ikke er beregnet og godkjent for det. Sannsynligheten
reduseres med god forhåndskartlegging.
Svartskifer kan også inneholde radioaktive stoffer/mineraler som ikke er kartlagt. Under
forhåndskartleggingen var det også fokus på dette, og massehåndteringsplaner/tiltaksplaner må
beskrive hvordan slike masser skal håndteres.
Tilsvarende risiko er det med påtreff av antropogent forurenset grunn som ikke er kjent.
Sannsynligheten for dette er størst rundt Sørli-terminalen og ved Stange stasjon.

2.11.5

Tiltak

Tiltak Tiltak
nr

Oppfølging

MH-1

Toppjord og underjord i
jordbruksområder
(bane-traseen og
midlertidige
anleggsområder) skal
fjernes og gjenbrukes
til jordbruksformål.

Gjennomføre tiltak i henhold til plan for avbøtende,
restaurerende og kompenserende tiltak for tapt
jordbruksjord.

Kartlagte organismer
og fremmede arter skal
ikke spres videre til
andre områder.

Det bør foretas ny kartlegging av fremmede skadelige arter
i planlagte anleggsområder kort tid før anleggsstart (pga.
god spredningsevne og rask etablering)

MH-2

Massehåndtering i henhold til plan for håndtering av
jordressursene i anleggsfasen.

Masser (og gammel ballastpukk) infisert av fremmede
skadelige arter må ikke transporteres ut av planområdet, så
fremt de ikke kan deponeres på en slik måte at fremmede
skadelige arter ikke gis anledning til spredning. Artene må i
størst mulig grad bekjempes der de forekommer.
Det skal utføres tiltak som rengjøring av materiell og utstyr
som kan inneholde fremmede arter. Dette må skje på
steder hvor man har kontroll på vannet som brukes til vask,
slik at fremmede arter ikke spres via vannveier. Vasking av
materiell som har vært i kontakt med uønskede arter skjer
før flytting til andre deler av området.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

MH-3

Tiltaksplan for
håndtering av
forurensede masser.

Se UEH-55-A-25106. Dokument oppdateres for
godkjenning. Bane NORs rutiner for håndtering av
forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider skal følges.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika

MH-4

MH-5

Tiltaksplan for
håndtering av
syredannende berg- og
løsmasser.
Avgrense
utfyllingsområdet og
deponi til gjeldende
regulering.
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Se UEH-55-A-25106. Dokument oppdateres for
godkjenning.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.
Masser skal ikke deponeres uten at det er i samsvar med
gjeldende reguleringsplan og godkjenning av deponistedet.
Utfyllingsområdet skal merkes opp og det skal kontrolleres
at det ikke fylles opp utenfor avgrensningen.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

MH-6

Bekker skal ikke
legges i rør under
permanente
massedeponier.

Bekker skal ikke legges i rør under permanente
massehåndteringsområder, men reetableres om åpen bekk.
Det skal sikres en buffersone på minimum 10 m fra
bekkekant hvor vegetasjonen skal bevares og hvor det ikke
tillates inngrep.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

MH-7

Utarbeide plan for
massehåndtering og
deponering.

MH-8

Sedimentprøvetaking i
Åkersvika skal
gjennomføres og
tiltaksplaner utarbeides
for alle potensielt
forurensede områder.

Det skal utarbeides en plan for massehåndtering og deponering i byggeplanfasen. Planen skal angi tiltak for å
unngå spredning av fremmede arter og prosedyrer for
håndtering av forurensede masser.
• Prøvetaking ved bruk av grabb
• Analyser, karakterisering
• Datarapport med vurdering
• Tiltaksplaner

(Tillatelse fra
Fylkesmannen i
Innlandet er
nødvendig)
MH-9

Tiltaksplaner med
miljørisikovurderinger
av løsmasser med
forhøyede
bakgrunnsverdier som
bakgrunn for å avgjøre
mulig nyttiggjøring mm.

Utlekkingstester med hensyn på utlekking av grunnstoffer
og sur avrenning skal gjennomføres.
• Kolonneforsøk på masser fra traséen
• Utgravde masser fra utvalgte steder

MH10

Fastsette ruter for
massetransport.

Rutiner for anleggstrafikk og massetransport må avklares i
byggeplanfasen og planer for anleggsgjennomføring.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Miljøoppfølgingsplan Side:
for anleggsfasen (MOP)
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1. Legge til grunn flomverdier i Mjøsa for 200-års flom + 50 cm.
2. Legge til grunn flomverdier i vassdragene for 200-års flom + klimaendringspåslag.
3. Alle mindre bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for vannføringer
tilsvarende 200-års flom, med sikkerhetsmargin på minst 20%.
4. Gjennomføringer under jernbanen skal utformes med sikte på tilstrekkelig drenering.
5. Anleggsarbeider skal ikke utløse ras, skred eller grunnbrudd.

2.12.2

Rammer og regelverk

Etter plan- og bygningslovens § 3-1 er det en oppgave i planlegging etter loven å ta klimahensyn
gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer, herunder
gjennom løsninger for energiforsyning, areal og transport.
Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning sier at kommunene,
fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning).

2.12.3

Tilstand og problemstillinger

Det er ventet at pågående klimaendringer vil føre til hyppigere og kraftigere nedbør i fremtiden.
Gjennomføring av store samferdselsprosjekter må dermed ta hensyn til dette og planlegge for
større nedbørsmengder enn hva som er status per i dag.

2.12.4

Miljørisikovurdering

Dersom planleggingen av anlegget ikke tar hensyn til endret klima, kan dette føre til utfordringer
med flom, ras og erosjon i løpet av anleggets levetid.

2.12.5

Tiltak

Tiltak Tiltak
nr
KT-1

Oppfølging og ansvar

Lokal
Det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering.
overvannshåndtering
Påslipp av vann til kommunale ledningsanlegg skal ikke
skal legges til grunn
overskride eksisterende påslipp fra de aktuelle arealene
ved detaljutforming
og prosjektering av
tiltak.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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KT-2

Redusere risiko for
flom i driftsfasen.

For driftsfasen skal alle bekkeløp og bekkegjennomføringer
dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års
nedbørintensitet, med klimapåslag på minst 20 %.

KT-3

Sikre tilstrekkelig
drenering i
gjennomføringer.

Kontrollert vannføring oppstrøms og tilstrekkelig drenering i
gjennomføringer skal sikres.
Aktuelle avbøtende tiltak detaljeres i byggeplanfasen.
Omlegging og lukking av bekker dokumenteres mot NVE.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

KT-4

Beskytte
anleggsområder mot
erosjon.

Anleggsområdene må så langt mulig beskyttes mot erosjon
som er sannsynlig ved store nedbørsmengder.
Lastbegrensninger innenfor anleggsområdet skal vurderes.
Det skal utføres rask vegetasjonsetablering på det ferdige
anlegget.
Krav innarbeides i kontrakter med entreprenørene.

Utbygging Eidsvoll-Hamar
Sørli-Åkersvika
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Oversikt over aktuelle lover og forskrifter

. Tiltaket skal gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende forskrifter som omfatter
miljøhensyn. Følgende regelverk utgjør i hovedsak krav for prosjektet:
•

•

•

•
•

•

•

•

•

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. § 40 omhandler akutt
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av
forurensingen.
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 15.05.1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven).
Lov 28.06.1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven): Loven har til formål å verne friluftslivets
naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til
å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet
bevares og fremmes.
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 29.05.1981 nr. 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven): Viltet og viltets leveområder skal
forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom
bevares. Med vilt menes alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.
Lov 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, og etter § 8
skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for allmenne
interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
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.
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Lov 24.06.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven): Formålet med loven er å bidra til
en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.
Forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) følger
opp forurensningsloven. Bl.a. inneholder kapittel 7 grenseverdier for lokal luftkvalitet (bl.a.
svevestøv), kapittel 15 setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 17 omhandler
utslipp av farlige stoffer til vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av
pukk, grus, sand og singel. Kapittel 2 beskriver i detalj hvilke forhold som skal kontrolleres ved
graving i forurenset grunn.
Forskrift 19.06.2015 nr. 716 om fremmede organismer: forskriften skal hindre innførsel,
utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige
følger for naturmangfoldet.
Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften);
forskriften skal sikre at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller
skader mennesker eller dyr, og bidrar til et forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.
Forskrift 26.03.2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). 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.
Bl.a. setter §9 krav til helse- og miljøskadelige stoffer, forurensning i grunnen, utvalgte
naturtyper, miljøsaneringsbeskrivelse og avfallshåndtering.
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 15.11.2004 nr. 1468 om fysiske tiltak i vassdrag.
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.
Forskriften har bestemmelser knyttet til avfallshåndtering og utslipp til luft, grunn og vann (§ 9)
og forebygging mot forekomst av legionella (anlegg for vasking av biler etc.).
Forskrift 08.06.2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr
og anlegg som benyttes ved håndteringen: Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø
og materielle verdier mot uhell og ulykker med farlig stoff.
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 06.12.1996 nr.1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften). Bl.a. stilles krav til avfallshåndtering.
Forskrift 04.12.2001 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) har til
formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet,
herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for
øvrig er helsemessig betryggende.
Forskrift 21.12.2000 Forskrift om skadedyrbekjempelse.
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Retningslinjer som legger føringer for prosjektet:
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) gir veiledende
retningslinjer for støynivåene 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 understreker at ved
omdisponering av arealer som er til bruk eller er egnet til lek og utfoldelse, skal fullverdige
erstatningsarealer fremskaffes.
Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende. Øvrige prosjektspesifikke krav fra
prosjekteier, er beskrevet nærmere under hvert deltema i kapittel.
Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet behandles ikke
nærmere i denne miljøoppfølgingsplanen, men ivaretas i SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) plan som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og byggefasen.
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