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1. PROSJEKTBESKRIVELSE
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, Follobanen, blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for
Oslo. St.meld. nr. 16 (2009-2010) - Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 og senere Meld
St 26 (2012 – 2013) - Nasjonal transportplan 2014–2023, er lagt til grunn for Follobanen.
Dobbeltsporet er planlagt som et sammenhengende utbyggingstiltak. Antatt ferdigstillelse er i
2021. Forberedende anleggsarbeider startet i 2013. Anbefalt utbyggingskonsept, basert på
utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, er en direkte tunneltrasé mellom Oslo S og
Ski uten mellomliggende stasjoner.

1.1 Det ferdige anlegget

Figur 1: Oversiktstegning over Follobanen

Målsettingene for planlegging og bygging av tiltaket nytt dobbeltspor Oslo – Ski er å:
•
•

legge til rette for overføring av trafikk til jernbanen lokalt, regionalt og nasjonalt
eliminere dagens kapasitets- og punktlighetsproblemer på jernbanen ved å øke
kapasiteten og separere tog med ulik hastighet og ulikt stoppmønster

Premisser:
• planlegge og bygge en samfunnsmessig best mulig løsning
• planlegge og bygge en miljømessig best mulig løsning for de områder som berøres
av traseen, både i anleggs- og driftsfasen
• prosjektet skal planlegges slik at den ferdige løsningen har en så lav miljøbelastning
som mulig i prosjektets livsløp
• forsterke Ski stasjon som kollektivknutepunkt og bevare Ski stasjon som et viktig
knutepunkt i Ski sentrum
Det henvises til 3D filmer for grafisk visning av hvor og hvordan sporene til Follobanen vil
ligge: http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2012/Kjor-Follobanen-i-3D/
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1.1.1 Innføring Oslo S
Innføring Oslo S omfatter parsellen Oslo S til tunnelstart for Follobanetunnelen, med påhugg
i Ekebergåsen under Mosseveien. I tillegg omfatter anlegget en full ombygging av inn- og
utføring av Oslo S for eksisterende Østfoldbane.
Inne på Oslo S vil eksisterende kulverter bli noe ombygd og nye kulverter bygd for å
organisere sporene riktig ved innkjøring til, og utkjøring fra, Oslo S.
Alle 4 sporene (inn- og utgående Follobane og inn- og utgående Østfoldbane) vil bli lagt i
kulvert fra nordsiden av Bispegata og gjennom Klypen. Se figur 2 for sporplan. Kulverten
(betongtunnelen) går gjennom sentrale områder i Oslo Middelalderby og vil derfor bli
overdekket for at terrenget skal kunne tilpasses en middelalderpark på Sørenga. Utgående
Østfoldbane vil komme opp på Loenga og følge dagens banetrase sydover, mens de øvrige
sporene vil gå i betongtunnel helt frem til fjelltunnelen starter, under Mosseveien.
Beredskapsplass etableres på nordsiden av betongtunnelen, på sporområdet i Haven.

Figur 2: Sporplan for Follobanen inkludert omlagt Østfoldbane i området Oslo S – Klypen- Loenga. De to østligste
sporene er Follobanen. Sporet vest for Follobanen er inngående Østfoldbane. Sporet som følger Mosseveien
sørover er utgående Østfoldbane. Illustrasjon: Aas-Jakobsen, kartkilde: Oslo kommune. Fra UOS-10-B-1600101B.
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1.1.2 Tunnelen
Tunnelen vil strekke seg fra der Mosseveien møter Kongsveien i bunnen av Ekebergåsen
(km 1,65), til Roåsbekken (km 22,6). Tunnelen, inkludert portaler, blir i overkant av 20 km
lang. Det skal i tillegg etableres ny trasé for inngående Østfoldbane, som legges i en ca. 1,2
km lang tunnel i Ekebergåsen.
I de første 140 m av Follobanetunnelen vil det være ett løp med tre spor; inngående
Østfoldbane samt inngående og utgående Follobane. Deretter greiner tunnelen av i tre
enkeltsporede tunneler; to løp for Follobanen og ett løp for inngående Østfoldbane. Søndre
portal for inngående Østfoldbane vil bli etablert mellom E18 Mosseveien og eksisterende
Østfoldbane rett nord for innkjøringen til Ekeberghallene.
Dobbeltsporet videre sørover blir bygd som to separate løp. Det vil være tverrforbindelse
mellom de to løpene for ca. hver 500 m, slik at det ved brann / ulykke er mulig å evakuere
over i det andre løpet og ut av tunnelen med tog fra dette løpet. Tunnel drevet med TBM vil
ha tetting i form av betongelementer. Konvensjonelt drevet tunnel vil ha tetting i form av en
membran dekket av full utstøpning. Figur 3 viser profiler for TBM drevet tunnel og
konvensjonelt drevet tunnel.

Figur 3: Tunnelutforming av hhv TBM drevet tunnel (venstre) og konvensjonelt sprengt (høyre) tunnel.
Illustrasjoner: Jernbaneverket/Aas-Jakobsen.

Det er planlagt en beredskapsstasjon i berg under søndre del av Grønliåsen, med atkomst
fra beredskapsplassen ved nærværende Åsland pukkverk. I tillegg er det planlagt
beredskapsplasser ved portalene.
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1.1.3 Ski
Anlegget i Ski kommune omfatter tunnelstrekningen fra Oppegård grense til Langhus og
dagsonen fra Langhus til og med Ski stasjon. I tillegg skal det bygges nytt midlertidig
vendespor like sør for Ski stasjon.
Dagstrekning Langhus - Ski
Follobanetunnelen bygges med to løp, og dobbeltsporet føres over dagstrekningen og inn på
Ski stasjon. Østfoldbanen legges på østsiden, parallelt med Follobanen. Nord for Endsjø
bøyer Østfoldbanen av og føres over Follobanen. Det bygges i tillegg to magasinerings- og
forbindelsesspor; Godsspor vest og Godsspor øst. Dessuten bygges et uttrekksspor fra
Østfoldbanen nordover ved Kapelldammen. Det nye anlegget nord for Ski medfører stor
breddeutvidelse av sporområdet i forhold til dagens trase. Det skal etableres tunnelportal og
støttemurer samt atkomstveier på tvers og langs av jernbaneanlegget.

Figur 4: Oversiktstegning av dagstrekning fra Langhus til Ski. Fra UOS-80-X-70004_00B.

Utbyggingen krever en omlegging av Roåsbekken som ligger ca. 1,5 km nord for Ski stasjon,
hvor den krysser under dagens jernbanespor. Bekken må senkes ca. 10 m for å komme
under Follobanen.
I tillegg skal Langhusveien, med gangvei, legges om i ca. 800 m lengde. Omleggingen er fra
ca. 50 m sør for avkjøringen til Endsjø gård til ca. 120 m nord for kryssingen av Roåsbekken.
På det meste flyttes veien ca. 25 m østover.
Det etableres en viltovergang over nordre del av godssportunnelen (kulvert over godsspor
øst er forlenget med ca 75 meter). Det skal legges til rette for bevaring eller etablering av
vegetasjon som kan sikre viltovergangens funksjon, inkludert vegetasjon for å lede vilt mot
overgangen og mot atkomstkulvert for Endsjø og Roås gårder.
Det er satt av areal til beredskapsformål i området mellom Endsjø og Kapelldammen.
Prosjektet vil avklare utstrekningen av beredskapsplass i samråd med nødetatene (brann,
politi, ambulanse).
Det planlegges driftsveier på øst- og vestsiden av sporanlegget.
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Ski stasjon
Ski stasjon omfatter parsellen Kapelldammen til Ski stasjon. Stasjonen skal utvides fra 3 til 6
spor med plattform. Sideplattformer utgår og det etableres 3 midtplattformer med adkomst fra
en 10 meter bred gjennomgående undergang. Tilhørende vegsystem skal bygges om og det
skal etableres en ny bussterminal i Jernbanegaten i tillegg skal det etableres en
reguleringsplass for bussene der dagens bussterminal er.
Ferdig utbygd vil Ski stasjon fremstå som en moderne jernbanestasjon med betydelig økt
kapasitet i forhold til dagens stasjon. Buss, tog og taxi er samlet på et begrenset område
med gode overgangsmuligheter.
Utbyggingsprosjektet bygger på den trasé som er innarbeidet i reguleringsplanen for Ski
stasjon, vedtatt 05.12.2012. Traseen er bearbeidet slik at den fremstår som en optimal
løsning både med hensyn til linjeføring, togdrift og i forhold til omgivelsene.
Traseen passerer Kapelldammen umiddelbart før Skimorenen. Skjæringen gjennom
Skimorenen utvides for å gi plass til flere spor. Skjæringen krever at det bygges til dels høye
murer.
Syd for Skimorenen utvider traseen seg til stasjonsområdet på Ski. Utvidelsen av
sportraseen medfører at Nordbyveien bro må rives. Denne vil bli erstattet av en ny buebro i
tilnærmet samme trasé som dagens Nordbyveien har.
På begge sider av stasjonsområdet legges det opp til nord-sydgående gang og sykkelvei
inntil sportraseen. Nye gang og sykkelveier kobles mot de eksisterende.

Figur 5: Overordnet illustrasjonsplan for Nye Ski stasjon. UOS-90-O-26000-04B
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Vendespor Ski sør
Det er ikke er mulig å vende tog på Ski stasjon i en del av anleggsperioden. Det er derfor
behov for et midlertidig vendespor like syd for stasjonen. Det nye vendesporet blir ca. 250
meter langt. Traseen senkes i forhold til eksisterende terreng (løsmasser) og anlegges på
østsiden av eksisterende spor.

1.2 Generelt om anleggsarbeidene
Tiltaket ble startet opp med forberedende arbeider i 2013, og planlegges ferdigstilt i 2021. I
denne perioden vil det pågå arbeider parallelt på hele strekningen Oslo – Ski.
Oppegård kommune er ikke eller i svært liten grad berørt av anleggsvirksomheten. Oppegård
kommune er kun omtalt for de tema der det er aktuelle problemstillinger.

1.2.1 Innføring Oslo S
Hovedkonstruksjonen, betongtunnelen, vil bli bygget i en byggegrop sikret med midlertidige
støttekonstruksjoner. Bredde for byggegropen vil variere fra ca. 30 til 60 meter. Det vil
stedvis bli forgravet for å kunne etablere spunt som midlertidige støttevegger. For å ha
kontroll på eventuelt forurenset vann, (f eks påvirket av forurensede masser) fra tilstøtende
arealer vest for byggegropen i Klypen vil det stilt krav til vannbehandling. Kulturmiljøområdet
på Sørenga er av nasjonal viktighet, og det vil bli gjennomført tiltak for å bedre
bevaringsforholdene for middelalderske kulturlag som grenser opp til betongtunnelen. Det vil
videre bli sørget for god tilgjengelighet til dette området og ellers tatt hensyn til bruken av
området som parkareal.
Gjennom sporområdet på Loenga vil det bli gjennomført tiltak for å sikre at det er muligheter
for togdrift mens betongtunnelen under sporene bygges.
Eksisterende kulverter inne på Oslo S skal forsterkes og bygges om.
Det skal fraktes bort ca. 300.000 m3 masse fra anleggsområdet. Toppmassene innenfor
anleggsområdet er stedvis forurenset. Hoveddelen av de underliggende massene er leire,
som til dels er bløt. Denne vil til dels bli stabilisert med kalk og sement.
Riggområder er forutsatt etablert i tilknytning til anleggsområdene.
Anleggsperioden for arbeidene med Innføring Oslo S er antatt til 5 år. Det antas at hele eller
deler av byggegropen for anlegget vil kunne være åpen i opp mot 3 år.
Det vil bli utarbeidet en plan for massehåndtering og materialtransport inn til og ut fra alle
anleggsområder.

1.2.2 Tunnelen
Tunnelen skal drives med 4 TBM fra ett riggområde; Åsland i Oslo kommune. Arbeidet
består av TBM-boring av hovedtunnelene, konvensjonell boring og sprengning av de nordre
delene, og av atkomster og tverrforbindelser mellom løpene. Figur 6 viser driveretning av 4
TBM maskiner fra Åsland.
Anleggsarbeidene vil videre omfatte massehåndtering, vann- og frostsikring, innredning av
underbygning samt sporlegging og jernbaneteknikk. De delene av tunnelene som drives av
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TBM skal kles innvendig med betongelementer som ivaretar både bergsikring og vanntetting.
Konvensjonelt drevet tunnel sikres med full utstøping.

Figur 6: Driverretning ved TBM-drift, 4 maskiner fra Åsland. Nordre del av tunnelløpene (nær Oslo) og tunnelen
for inngående Østfoldbane vil bli drevet konvensjonelt (D&B) fra anleggsområdet ved Sjursøya, se skille mellom
D&B og TBM i figuren. Illustrasjon: Jernbaneverket

Den nordre delen (nær Oslo) av tunnelløpene og tunnelen for inngående Østfoldbane vil bli
drevet konvensjonelt (D&B) fra anleggsområdet ved Sjursøya (Sydhavna).
De to løpene fra Follobanetunnelen møter løpet for inngående Østfoldbane og danner en 3spors tunnel med felles trasé inn mot Oslo. Tresporstunnelen vil bli drevet ut fra nordre
påhugg med riggområde på Militærrampa.
Resterende strekning sørover mot Ski skal drives med TBM. TBM-drift vil skje fra
riggområdet på Åsland. Her vil det også bli etablert en betongelementfabrikk. Herfra vil det bli
drevet to tverrslag ned til selve Follobanen (se kapittel. 1.2.3), for atkomst, material- og
massetransport. I enden av tverrslagene blir det sprengt ut montasjehaller og berghall for
logistikk i forbindelse med driving av fire TBM-maskiner.
Fremføringen av Follobanen og inngående Østfoldbane krever omlegging av
Alnaelvtunnelen, noe som også inkluderer en rekke hjelpetunneler i nordre del av
Ekebergåsen.
Anleggstida er stipulert til ca. 4 år. I tillegg kommer arbeidet med jernbaneteknikk.
Totalt er det 3,7 til 3,9 millioner m3 faste masser som skal bores og sprenges i forbindelse
med Follobanetunnelen, tverrslag og tverrforbindelser.
Det vil bli utarbeidet en plan for massehåndtering og materialtransport inn til og ut fra alle
anleggsområder.

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36082
02B
28.10.2014
12 av 81

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for
Follobanen

Follobaneprosjektet

1.2.3 Riggområdet Åsland
For å tilrettelegge anleggsområdet på Åsland og skaffe tilgang ned til planlagt hovedspor, er
det nødvendig med omfattende forberedende arbeider for å få riggområdet i stand til
tunneldrivingen.
Forberedende arbeider Åsland består i hovedsak av følgende oppgaver:
•
•
•
•
•

Opparbeidelse av nåværende pukkverk (Åsland) til en anleggsrigg for disse
arbeidene og fremtidige hovedentreprise inkl. tilknytninger som strøm og VA.
Etablere sikker gang-/ sykkelforbindelse fra Maurtuveien over adkomst til nåværende
pukkverk.
Utgraving av nåværende fyllinger/masser.
Etablere påhugg og to atkomsttunneler ned til hovedspor, hver med ca. lengde på
1000 m, samt klargjøring for hovedarbeidene.
Deponiarbeider, ca. 160.000 m3 faste masser, for etablering av arealer til hovedrigg.

Det skal også etableres en transformatorstasjon med tilførselskabler, 132 kV, for
strømforsyning til anleggsdriften. Disse arbeidene vil også omfatte opparbeidelse av
adkomstveg til trafo-tomt.
Riggområdet på Åsland vil være hovedriggområde for tunneldrivingen. Skogsarealer skal
avvirkes og anleggsområdet skal arronderes. Den største delen av området beslaglegges av
en betongfabrikk, som skal produsere betongelementer til begge løp av tunnelen. Før
elementene kan monteres i tunnelen må de herde i noen uker og til dette er det behov for
store lagerområder. Ut over dette vil det være kontorer, lager, utkjøring av masser og
generell anleggsaktivitet som kan oppleves som sjenerende for omgivelsene.
Eksempel på riggområde knyttet til TBM-drift vises i figur 7.

Figur 7: Eksempel på riggområde knyttet til TBM-drift. Foto: http://www.katzenbergtunnel.info/

Det er etablert et samarbeid mellom Jernbaneverket og Oslo kommune ved Plan- og
bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) for planlegging at
Jernbaneverkets riggareal i størst mulig grad kan utnyttes til fordel for utviklingen av
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Gjersrud-Stensrud-området. Dette vil innebære blant annet at sprengning og utfylling for
riggarealer tilpasses fremtidige høyder og at Jernbaneverket vil istandsette riggområdet slik
at det er tilpasset fremtidig utbygging.
For å ha tilstrekkelig plass til lagring og herding av betongelementer og for lagring av masser
som skal anvendes til istandsetting av området etter gjennomført utbygging, er det satt i
gang et planarbeid for en utvidelse av riggområdet som egen plansak
Det vil bli utarbeidet en plan for massehåndtering og materialtransport inn til og ut fra alle
anleggsområder.

1.2.4 Ski
Dagstrekning Langhus - Ski
Arbeidet omfatter bygging av ny Follobane (to spor), bygging av godsspor på begge sider av
Follobanen, omlegging og tilbakeføring av Østfoldbanen, portal for Follobanen,
grunnforsterkning, kulverter og støttemurer, samt omlegging av Roåsbekken og
Langhusveien. Det skal i tillegg anlegges teknisk bygg, beredskapsplass for jernbanen og
tilførselsveier.
Ny Follobane vil delvis ligge under dagens nivå og denne terrengendringen vil resultere i et
betydelig masseoverskudd. Utbyggingen vil dessuten medføre inngrep i bl.a.
landbruksarealer. Det er svært varierende grunnforhold med soner med bløte masser og dels
kvikkleire. Grunnen skal stabiliseres med kalksementpeler i flere områder. Det blir behov for
noe sprengning. Dette hovedsakelig knyttet til etablering av Godsspor øst, tunnelportal for
nye Follobanen, omlegging av Langhusveien og Roåsbekken.
Ski stasjon
Ski stasjon skal være i drift i hele anleggsperioden med unntak av planlagte stans i
togtrafikken. Utbyggingen vil foregå fasevis, og starter med forberedende arbeider, der
etablering av føringsveier for omlegging av kabler og andre tekniske installasjoner inngår.
Arbeidene utenfor sportraseen består av bygging av bussterminal, omlegging av
vegsystemer med blant annet ny Nordbyveien bru, rive deler av Skeidar bygget, rive
stasjonsbygget, etablering av reisetorg øst- og vest med adkomster til undergang og
nødvendig omlegging av va- og kabler.
I anleggsfasen vil deler av området bli avsperret og i perioder medføre redusert
tilgjengelighet til stasjonen. Selve anleggsvirksomheten vil også kunne oppleves som en
barriere. Områder med redusert tilgjengelighet vil variere etter hvor anleggsarbeidene pågår.
Anlegget vil medføre flere perioder med støyende arbeider på grunn av omfattende spunting.
Det vil bli utarbeidet en plan for massehåndtering og materialtransport inn til og ut fra alle
anleggsområder.
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Vendespor Ski sør
Det nye vendesporet legges under dagens terrengnivå. Dette medfører terrenginngrep i form
av løsmasseskjæring og noe sprengningsarbeid. Utbyggingen vil medføre inngrep i bl.a.
landbruksarealer.

1.2.5 Deponi
Tabell 1 viser et foreløpig estimat over volum av masser som er planlagt tatt ut ved de
forskjellige områdene. Det er pt. ikke avklart hvor massene skal deponeres. Jernbaneverket
er i gang med prosesser for å avklare dette parallelt med reguleringsplanarbeidet.
Pfm3 = Prosjekterte Faste Masser i kubikkmeter.
Tabell 1: Anslag av masser (pfm3) som skal transporteres ut fra tverrslag og anleggsområder. Kilde:
Jernbaneverket.

Område
Innføring Oslo S (dagsone)
Mosseveien
Sjursøya
Åsland
Dagsone Ski
Ski stasjon
Sum

Volum til transport (pfm³)
300 000*
45 000
295 000
3 400 000
350 000*
180 000*
4 570 000

Omregnet i tonn
750 000
115 000
780 000
9 000 000
875 000
450 000
11 970 000

Antall billass á 25 t
31 000
5 000
30 000
361 000
35 000
18 000
480 000

* er beregnede løse masser (jord- og steinmasser blandet). Totalt antall kjøretøybevegelser er det doble av antall
billass.

Bergmasser/tunnelmasser
Tunnelmassene som tas ut ved bruk av TBM vil ha en større andel finstoffer og er uten de
grove fraksjonene sammenliknet med bergmasser fra konvensjonell sprenging. De
finkornede massene fra TBM er generelt mindre anvendelig enn sprengsteinsmasser.
Om lag 90 prosent av tunnelmassene vil bli tatt ut på Åsland. Av disse massene er store
deler planlagt omfordelt og mellomlagret på Åsland. En del av dette skal brukes til
produksjon av betong som er nødvendig for bygging av Follobanen. Den resterende delen
kan brukes til oppfylling for en mulig, framtidig boligutbygging i området Gjersrud-Stensrud.
Det er etablert et samarbeid mellom Jernbaneverket og Oslo kommune ved Plan- og
bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) for planlegging at
Jernbaneverkets riggareal ved Åsland i størst mulig grad kan utnyttes til fordel for utviklingen
av Gjersrud-Stensrud-området. Det er utarbeidet egen reguleringsplan for et midlertidig
deponi ved Åsland, nordøst for pukkverket og Holstad gård, slik at overskuddsmassene kan
benyttes til ferdigstillelsen av området etter fullført utbygging av Follobanen.
Jernbaneverkets vil bidra til en samfunnsnyttig og miljøvennlig gjenbruk av
overskuddsmassene fra Follobaneutbyggingen 1. Viktige kriterier for valg av deponiløsning vil

1

Jf samferdselsministerens svar i Stortinget 12. juni 2013.
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derfor bli samfunnsnytte, kapasitet, muligheter for å redusere miljøbelastningen fra
massetransporten, transportsikkerhet og fremkommelighet samt pris.
Løsmasser
Det vil være et overskudd av løsmasser. Løsmarsser deles inn i:
•
•
•
•

Rene masser
Kjemisk forurenset masser
Biologisk forurenset masser
Matjord

Generelt kan grove gravemasser av ikke reaktive bergarter (alunskifer er en reaktiv bergart),
som stein og grus, uten innhold av avfall og forurensning, betraktes som rene masser og
disponeres fritt innen anleggsområdet. Masser som ikke benyttes innenfor anleggsområdet
skal ellers anbringes på deponi i henhold til anvisninger gitt av Jernbaneverket.
Det er gjennomført en konkurranse for deponi for løsmasser. Størstedelen av løsmassene er
rene, men det er også en del forurensede masser, inklusive masser kontaminert med
uønskede plantearter, kalk-sementstabiliserte masser og bløte masser. Det er en
forutsetning at massene skal leveres på mottak som er godkjent for de respektive
kategoriene av masser. Jernbaneverket legger ellers vekt på at massene får kortest mulig
transportvei fram til gjenbrukssted eller deponi.
Alle forurensede overskuddsmasser skal leveres til godkjent mottak for forurensede masser.
Entreprenøren får anvist en oversikt over deponier for mottak av masser med ulik
forurensningsgrad, og Entreprenør kan kun deponere masser på disse stedene.
Matjord som må flyttes mellomlagres lokalt ved opprinnelsesgården, og gjenbrukes lokalt for
å hindre spredning av uønskede arter.

1.3 Dokumentasjon
Det faglige underlaget for miljøoppfølgingsplanen bygger på miljøprogrammet, forslag til
reguleringsplaner, konsekvensutredningen med tilhørende temarapporter, risiko- og
sårbarhetsanalyser, miljørisikoanalyser for delområder, miljøbudsjett for Follobanen,
detaljplaner og utredninger i tilknytning til disse. Jernbaneverkets styringsdokumenter er
førende.
Grunnlagsmateriale som er særlig relevant for miljøoppfølgingsplanen, er listet under
referanser.

1.4 Oppbygging av miljøoppfølgingsplanen
Miljøoppfølgingsplanen har samme struktur som miljøprogrammet, som følger
reguleringsplanene ved høring og offentlig ettersyn.
For hvert miljøtema beskrives
•
•

mål for ferdig anlegg og anleggsperioden
rammer og regelverk
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beskrivelse av tilstand og problemstillinger fordelt på delområder: innføring Oslo S,
tunnelstrekning og tverrslag, riggområdet Åsland, dagstrekning Langhus – Ski og Ski
Stasjon
beskrivelse av en overordnet miljørisikovurdering (basert på egne risikoanalyser)

Tiltakslister for miljø er egne vedlegg i denne miljøoppfølgingsplanen. Det refereres til aktuell
tiltaksliste (vedlegg nr og kode) for hvert tema og delstrekning. Oppfølgingspunkter som er
felles er gjentatt i de enkelte delstrekningene.
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2 HOVEDMÅL OG PRINSIPPER
2.1 Hovedmål for miljøarbeidet i Jernbaneverket
Jernbaneverkets hovedmål for miljø er en miljøvennlig jernbane. Med miljø menes i denne
sammenheng: Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inkludert luft, vann, jord,
naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse (ISO 14001).
Miljøarbeidet skal være integrert i alle deler av Jernbaneverkets virksomhet og arbeidet skal
underlegges ekstern revisjon.
Jernbaneverket har et særlig ansvar for å utvikle og implementere løsninger som kan bidra til
å redusere transportsektorens negative miljøpåvirkninger.
I utredningsfasen for Nasjonal transportplan 2014-2023 har Jernbaneverket som en av
transportetatene utarbeidet arbeidsdokumentet Klima og Miljø. Her legges det i del M3
(kapittel. 2.5 - 2.6) i tillegg til biologisk mangfold og landskapsvern også stor vekt på forhold
til kulturminner og kulturmiljøer,
Miljøbudsjett og påfølgende miljøregnskap skal etableres for alle store prosjekter 2, 3.
Ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi, helse og sikkerhet.
Jernbaneverket legger sine interne miljømål og retningslinjer til grunn, i tillegg til lovpålagte
krav, nasjonale mål og eksterne retningslinjer. I Jernbaneverkets styringssystem er
Miljøhåndboka særlig relevant.

2.2 Hovedmål og strategier for miljøarbeidet i Follobanen
Prosjektet og JBV skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til
omgivelsene.
Gjennom miljøarbeidet har miljøpåvirkning blitt kartlagt og vurdert i et livsløpsperspektiv. Med
dette grunnlaget vil prosjektet være i stand til å gjøre mer miljøeffektive valg av løsninger og
innsatsfaktorer: Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer - materialer og energi - basert
på en helhetlig vurdering av miljø, kvalitet, sikkerhet og kostnader i et livsløpsperspektiv.
Follobaneprosjektet skal gjennom kontraktene med entreprenører og deres leverandører
bidra til å øke bevisstheten mht. arbeidet med ytre miljø.
Jernbanens miljømessige fordel og bidrag som kostnadseffektivt og miljøvennlig
transportmiddel skal fremheves. En miljøvennlig jernbane av høy kvalitet vil føre til en
forflytting av transport fra vei til bane og bidra til ytterlige reduksjoner av utslipp.

2

Klimaforliket

3

Jernbaneverket Miljøplan 2010-2013
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Ivaretakelse av ytre miljø skal være et linjeansvar. Miljøarbeid skal integreres i alle deler av
prosjektets arbeid og Jernbaneverket skal i alle faser av prosjektet ta hensyn til omgivelsene
og omgivelsenes livskvalitet og miljø.
Prosjektet vil gjennom tiltak bidra til økt miljøstyring og miljøkompetanse både internt i
organisasjonen og eksternt blant samarbeidspartnere og entreprenører.
Miljøarbeid i prosjektet skal følge retningslinjene og prinsippene gitt i det utarbeidede
Miljøprogram for Follobanen når det gjelder kartlegging av miljøkonsekvenser, miljøkrav og
tiltak. Følgende temaer er her vurdert og tatt hensyn til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskap og visuelt miljø
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Helse, trivsel og friluftsliv
Naturressurser
Støy og vibrasjoner
Utslipp til luft, vann og grunn
Avfallshåndtering
Materialvalg og energibruk
Setninger og massestabilitet

Disse temaene vil bli ivaretatt og fulgt opp i miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. I
forbindelse med utarbeidelse av kontrakter vil miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner
utgjøre et grunnlag for miljøkrav. I tillegg skal det, der miljø har betydning for anskaffelsen,
stilles krav til miljøstyringssystem hos leverandøren tilsvarende ISO-14001. Miljøkriterier skal
utarbeides spesifikt for hver anskaffelse og miljø vektlegges for å sikre miljøbevissthet hos
leverandørene.
Prosjektet skal ved avsluttet prosjekt oppnå en miljødeklarasjon med en environmental
product declaration (EPD) i henhold til gjeldene product category rules (PCR) for
jernbaneinfrastruktur.

2.3 Miljøstyringsdokumenter
2.3.1 Miljøprogram for prosjektering
Miljøprogrammet er prosjektets miljøstyringsdokument for prosjektering og regulering.
Programmet skal håndtere den miljøpåvirkning og miljørisiko som tidligere utredninger, blant
annet konsekvensutredningen, har vist at følger utbyggingen og det ferdige anlegget, og på
dette grunnlag anvise krav til og tiltak i prosjektering.
Miljøprogrammet tar utgangspunkt i lover, forskrifter og retningslinjer,
konsekvensutredningen og reguleringsplaner for prosjektet, Jernbaneverkets miljøhåndbok
og miljørisikoanalyse for prosjektet.
Programmet ble utarbeidet i dialog med de som har utarbeidet konsekvensutredningen og
reguleringsplanen og med teknisk prosjekterende, slik at problemstillinger er fulgt opp og løst
med tiltak fortløpende.
Gjeldende revisjon av Miljøprogram for Follobanen er fra 21.12.2012.
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2.3.2 Miljøoppfølgingsplan for anleggsperioden (dette dokumentet)
Miljøoppfølgingsplanen skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden.
Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet og
reguleringsprosessen vil bli fulgt opp med konkrete tiltak og virkemidler for å ivareta
miljøhensyn.
Planen 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.
Detaljert opplegg for informasjon til omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot
anleggsstart.
Miljøoppfølgingsplanen angir de tiltak Jernbaneverket vil benytte for å gjennomføre
prosjektet i henhold til det hovedmål som er satt for miljøoppfølging.
Som et viktig grunnlag for de tiltakene som foreslås i miljøoppfølgingsplanen, er det
gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for de enkelte entrepriser.
I analysearbeidet har både prosjekterende og Jernbaneverkets ressurspersoner med erfaring
fra utbyggingsprosjekter deltatt. Miljøoppfølgingsplanen er utarbeidet i samråd med berørte
myndigheter. Også uttalelser til reguleringsplanene har gitt viktige momenter til
miljøoppfølgingsplanen.

2.4 Prinsipper
Tiltak som blir iverksatt for å redusere eller kompensere for miljøulemper skal tilpasses lokale
behov. Ved vurdering av tiltak må det i tillegg tas hensyn til vedtatte rammebetingelser og til
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling, jf. rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Anleggsvirksomheten skal foregå innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen.
Arbeidet med miljøprogrammet og miljøoppfølgingsplanen bygger ellers på følgende
prinsipper:
•
•
•
•
•
•

Miljøkrav skal identifiseres i plan- og prosjekteringsfasen.
Miljøkrav skal være spesifisert ved utsendelse av anbudsdokumenter.
Miljøpremisser og dokumentasjon av oppnådde resultater skal være tilgjengelige for
berørte myndigheter og allmennheten.
Det etableres kontrollgrupper for ytre miljø for å sikre at miljømål oppfylles. Kontrollen
gjennomføres av representanter for Jernbaneverket og fra entreprenør.
Det skal utarbeides et miljøregnskap etter Jernbaneverkets metode, for det ferdige
anlegget. Se kapittel 3.9.
Det skal etterspørres dokumentasjon i form av miljøvaredeklarasjoner (EPD) fra de
innsatsfaktorene med høyest miljøpåvirkning.
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2.5 Virkemidler
2.5.1 Organisering av miljøarbeidet i anleggsfasen
Ansvar
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi og sikkerhet. Dette
betyr at ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp mål som er satt av hensyn til ytre
miljø, blant annet gjennom å sørge for riktig kompetanse og tilstrekkelige økonomiske midler.
Prosjektledere i JBV har ansvar for at hensynet til ytre miljø ivaretas i prosjektet.

Motivering og opplæring av ledelse og personell
Prosjektledere i JBV skal sikre at alle prosjektets medarbeidere forstår sin rolle og sitt ansvar
for forholdet til omgivelsene. Alle ledere i prosjektet og alt relevant personell skal bli gitt
egnet opplæring i de miljømålene og de tiltak som gjelder for prosjektet.

Behandling av avvik og korrigerende tiltak
Gjennom oppfølgende undersøkelser skal det kontrolleres at ulemper som følger av
utbyggingen ikke avviker fra omforente målsettinger og krav. Avvik skal rapporteres og
eventuelle avbøtende tiltak iverksettes. Ved behov skal etablerte tiltak justeres slik at nytten
av tiltakene optimaliseres.
Kontraktsparter vil bli revidert ved behov for å sikre at kravene overholdes.

Miljørisikovurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser
I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen er det gjennomført en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen omfatter risikofaktorer for liv og helse, miljø og
samfunnssystemer, i anleggsfasen og i driftsfasen.
Det skal gjennomføres en oppdatering av miljø-ROS-analysene for anleggsfasen, med
utgangspunkt i de konkrete gjennomføringsløsningene mm som er valgt.
Analysene skal gjennomføres med bistand fra berørte fagmiljøer (ytre miljø,
anleggsgjennomføring osv.), og med utgangspunkt i standardisert metode.

2.5.2 Forholdet til allmennheten og myndigheter
Informasjon
De berørte skal informeres regelmessig om anleggsarbeidet og konsekvenser for
omgivelsene. Eiere av berørte eiendommer skal holdes løpende orientert gjennom direkte
informasjon og varsling. Det skal regelmessig utgis informasjonsskriv til naboer og berørte.
Jernbaneverket skal opprette et informasjonssenter for Follobanen i området nær Oslo S –
Klypen, for å formidle mest mulig informasjon om prosjektet til omgivelsene.
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Behandling av henvendelser og klager
Henvendelser om, og klager på anleggsgjennomføringen, vil bli håndtert med et eget
opplegg for loggføring og rask behandling.
Innhenting av tillatelse fra offentlig myndighet
Der hvor det i henhold til reguleringsplan, lover og forskrifter kreves at det søkes om tillatelse
fra ansvarlig offentlig sektormyndighet om tiltak, må slik søknad sendes til rette myndighet i
god tid før det planlagte tiltaket skal iverksettes. Vilkår i tillatelser må følges opp og
rapporteres iht. krav som fremkommer.
Miljørapportering
Miljørapportering skal inngå som del av rapporteringen fra entreprenør i prosjektet. Hvert
halvår vil Jernbaneverket utarbeide en miljørapport som omhandler alle relevante tema i
miljøoppfølgingsplanen.

2.5.3 Styring av entreprenørenes virksomhet
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen.
Krav og retningslinjer for bygge- og anleggsplassen
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 vil bli etablert et kontrollsystem for ytre miljø for å sikre at miljømål oppfylles.
Entreprenørenes system for miljøstyring
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. Entreprenøren skal også utarbeide en egen miljøplan, som også skal omfatte
rapporteringsrutiner.
Alt personell som skal jobbe på anlegget skal bli gitt egen opplæring i miljø- og
sikkerhetskultur.
Entreprenørens miljøplan
Entreprenøren skal utarbeide en detaljert miljøplan for Ytre Miljø som skal synliggjøre
hvordan Entreprenøren vil gjennomføre kontraktarbeidet slik at alle relevante lover og
forskrifter samt at alle miljøkrav i kontrakten blir ivaretatt.
Planen skal inneholde beskrivelser, prosedyrer, kontroll og sjekklister for alle miljøindikatorer
som er beskrevet i kontrakten som er nødvendig for å dekke øvrige myndighetskrav.
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Systematisk miljøarbeid i bedriften
Entreprenøren skal i Miljøplanen beskrive hvordan bedriftens miljøarbeid er organisert og
hvordan bedriften gjennomfører systematisk miljøarbeider i bedriften og i prosjekter. Dette
innebærer at følgende skal dokumenteres:
•
•
•
•

Miljøpolitikk i bedriften med forankring i ledelser og opplegg for forbedringer.
Opplysninger om bedriftens påvirkning på miljø.
Miljømål og tiltak for forbedringer.
Rutiner for systematisk oppfølging av miljøarbeider, håndtering av avvik, korrigerende
tiltak og kompetanseutvikling.

Systematisk miljøarbeid i kontrakten
Entreprenøren skal i Miljøplanen beskrive hvordan miljøarbeidet i prosjektet skal
gjennomføres og organiseres. Det skal foreligge en organisasjonsplan som synliggjør
hvordan og hvem som har ansvar for de ulike miljøsaker og følgende må beskrives og
dokumenteres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplett organisasjonsplan for prosjektet med beskrivelse av ansvarsområder for
miljøarbeidene.
Bedriftens dokumentasjon på autorisasjoner.
Beskrive hvordan bedriften sikrer og dokumenterer at alle forhold til lover, forskrifter,
reguleringsplaner, tiltaksplaner følges opp.
Beskrivelse av system som sikrer dokumentasjon av alle miljøoppfølgingskrav i
kontrakten.
Beskrive et system for kontroll og oppfølging av miljøarbeidet i kontrakten.
Beskrive et system som sikrer at alle på anlegget er kjent med innholdet i planen.
Beskrive og dokumentere et opplegg for alle typer rapporteringer som er nødvendig
for å dekke kontrakts og myndighetskrav.
Beskrive og dokumentere rutiner for å håndtere ulike uønskede hendelser.
Beskrive og dokumentere tiltak og planer for å redusere miljøpåvirkninger.
Beskrive et system som sikrer nødvendig informasjon til et miljøregnskap, ref. 3.9.

Dokumentasjon med planer
Entreprenøren skal utarbeide detaljerte relevante planer for Ytre Miljø som er nødvendig for
å gjennomføre arbeidene. Relevante planer på Ytre Miljø som entreprenøren skal utarbeide,
må sendes inn til byggherre og kommunen. Følgende planer er nødvendig:
•

•
•
•
•
•
•
•

Komplette riggplaner som inneholder alle relevante opplysninger. Herunder vise alle
bygninger, plass for renseanlegg, ledningsanlegg, lagerplass for drivstoff,
anleggsveier (vist i kart), inngjerding, støydemping mm.
Komplette tegninger for vannrenseanlegg med tilhørende driftsinstruks.
Komplette avfallsplaner.
Planer for støyskjerming.
Nødvendige tiltaksplaner for forurensede masser.
Støyberegninger og støyprognoser.
Planer og tiltak mot støvspredning.
Planer for å dempe vibrasjoner.
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3 DE ENKELTE MILJØTEMA
3.1 Landskap og visuelt miljø
3.1.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•

Baneanlegget, inkludert sidearealer, skal framstå som et godt landskapsmessig og
arkitektonisk planlagt trafikkanlegg, der hensynet til omgivelsene og en best mulig
helhetlig løsning er ivaretatt.

Mål for anleggsperioden
•
•
•

Riggområdene skal være ryddige.
Midlertidige inngrep skal begrenses i tid og areal til det som er fastsatt i
reguleringsplanen, og gjøres så skånsomt som mulig.
Vegetasjon innenfor midlertidige anleggsområder, som er særlig viktig som
landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer, skal bevares.

3.1.2 Rammer og regelverk
Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1-1) 4 skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn i
utforming av omgivelsene.
Landskapskonvensjonen 5 stiller krav om sikring, vern og pleie av landskapstypene i Europa
og har som formål å sikre representative hverdagslandskap og sjeldne nasjonallandskap,
verne og pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av
landskapstyper i Europa.
Et generelt krav, som gjelder for flere miljøtema, er at anleggsvirksomheten skal foregå
innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, dvs. permanente jernbanearealer og
midlertidige anleggsområder.
Sideterrenget skal tilrettelegges for vegetasjonsetablering, innenfor rammene av sikkerhet
langs banen.

3.1.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger:
Jernbaneanlegget er en visuell og fysisk barriere i landskapet med tekniske installasjoner og
store terrengsprang. Anleggsarbeider og ferdig anlegg vil påvirke allerede opparbeidete
infrastruktur-, jernbane- og jordbruksarealer. Reguleringsplanen gir rammer for størrelse og
utforming av riggområdene.

4

Plan og bygningsloven. Lov av 14. juni 1985 nr. 77.

5

Den europeiske landskapskonvensjonen (20.10.2000)
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Kulverter, kulvertportaler, skjæringer og fyllinger samt støttemurer og støyskjermer må
avklares detaljert gjennom illustrasjoner og planer for å kunne fritas fra
byggesaksbehandling, jfr. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, kapittel. II.
Hverken planbeskrivelsen eller teknisk plan inneholder p.t. detaljert informasjon om utforming
av disse tiltakene. Tiltakene skal derfor byggesaksbehandles. Jernbaneverket har nødvendig
dialog med planmyndighetene om omfang av byggesak for alle tiltakene.
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-1.
Området er i dag preget av infrastrukturanlegg som framstår som dominerende og
utgjør kraftige barrierer i bylandskapet. Kulturmiljøet, der Middelalderparken er et
sentralt element, deles opp og preges av nærføringer av nåværende Østfoldbane og
av sporområdet gjennom Klypen. I dag går det to jernbanespor gjennom Klypen, og
disse grener seg ut til tre pluss ett spor under Bispegata. Etter tiltaket vil de fire nye
sporene gjennom Klypen grene videre ut til sju spor under Bispegata. De nye sporene
vil bli senket i forhold til dagens situasjon. Sporene gjennom Klypen vil bli overdekket
fra Bispegata og sørover, men utgående Østfoldbane grener av sør i Klypen og stiger
opp for påkobling til eksisterende trasé videre sørover.
Tiltaket vil med overbygging av nyanlegget gjennom Klypen og overdekninger ved
Oslo Ladegård kunne bidra til å redusere ulempene og reetablere en bedre
sammenheng i bylandskapet, i tråd med ønsket om rekonstruksjon av terrenget i
Middelalderbyen og utvidelse av Middelalderparken. Midlertidige anleggsområder i
dagsonen vil i all hovedsak berøre allerede opparbeidete infrastruktur- og
jernbanearealer.
Det er planlagt rigg- og anleggsområder i Oslogate, Haven, Klypen Vest, Bispegata
bru, Fyrhuset, Loenga, Militærrampa og Mosseveien.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-1.
Tunnelen er forutsatt drevet med fire TBM-maskiner fra Åsland, hvor to borer mot Ski
og to mot Oslo. Tverrslag og tilhørende anleggsområder vil være synlig ved Sjursøya
og Åsland.
Tverrslagstunneler, tunnel for godsspor, inngående Østfoldbane og tunnel for omlagt
inngående Østfoldbane samt den aller nordligste delen av selve Follobanen, vil bli
drevet med konvensjonell sprengning.
Tverrslag kan, som midlertidige anlegg, være ganske omfattende visuelle inngrep i
form av rigg- og anleggsområder.
Det vil bli etablert en rednings- / evakueringsplass ved portalene samt ved tverrslaget
på Åsland. Ved andre benyttede tverrslag vil en mindre tunnelportal være synlig, og
det kan det være aktuelt å etablere en rednings - / evakueringsplass (ca. 500 m2).
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Tunnelene vil ha egne tårn/sjakter som kan slippe ut røyk ved en eventuell brann eller
røykutvikling i tunnelene. Disse bygges i tilknytning til ventilasjonsjakter som
etableres for anleggsdriften, og etableres ved det fremtidige næringsarealet på
Kvakestad gård, i direkte tilknytning til tunnelåpning på tverrslagstunnelene ved
Åsland og inne på sporområdet på Loenga ved Oslo S. Ved Oslo S vil sjaktene ikke
rage høyere enn mønehøyden for det tekniske bygget.
Anleggsvirksomheten vil ikke få landskapsmessige konsekvenser i Oppegård.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-1.
Ved forberedende arbeider vil det bli bygd tverrslagstunneler ved Åsland.
For arbeidet med hovedtunnelen vil det bli etablert et industriområde for vedlikehold
av TBM og for produksjon av betongelementer. Anleggsaktiviteten vil være stor og
området vil sannsynligvis gi et visuelt inntrykk tilsvarende et stort industriområde.
Området strekker seg fra Åsland og øst for dagens pukkverk inn i skogsområdet.
Det er etablert et samarbeid mellom Jernbaneverket og Oslo kommune ved Plan- og
bygningsetaten (PBE) og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) for planlegging at
Jernbaneverkets riggareal i størst mulig grad kan utnyttes til fordel for utviklingen av
Gjersrud-Stensrud-området. Det er derfor nødvendig å etablere et midlertidig deponi
for tunnelmasser som skal benyttes til ferdigstillelsen av området etter fullført
utbygging av Follobanen. Areal for dette vil være nordøst for pukkverket og Holstad
gård. Alt i alt vil dette bli omfattende, midlertidige visuelle inngrep før videre utvikling
av området.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-1.
Sportraseen i Ski vil ligge nedsenket i landskapet. Denne vil påvirke landskapets
karakter med dominerende murer og teknisk anlegg. Det etableres en bred skjæring
med 6 spor forbi Endsjø gård. Andre steder vil sporene gå på fyllinger gjennom
jordbrukslandskapet. Østre godsspor ligger på deler av strekningen i en dyp skjæring.
Langhusveien og Roåsbekken legges om.
Baneområdet vil legge beslag på arealer som i dag benyttes til landbruksformål. Det
anlegges midlertidig riggområde i skogsområde ved Kvakestad. Muligheten for å flytte
tunområdet for Endsjø gård til en ny plassering vest for Roås er under vurdering
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-1.
Nytt dobbeltspor fra Oslo føres inn på Ski stasjon vest for eksisterende dobbeltspor
og forbindes direkte med Vestre linje mot Moss. Eksisterende dobbeltspor fra Oslo
føres inn på stasjonen i tilnærmet samme trasé som i dag. Utvidelsen medfører at
passasjen utvides både på vest og østsiden.
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I anleggstiden vil de visuelle inngrepene bli betydelig større enn det ferdige anlegget.
Alle anleggs- og riggområder vil være midlertidige landskapsinngrep og slik sett en
ulempe for berørte nabolag. Både midlertidige veier, maskiner/kjøretøy, brakker,
tekniske installasjoner vil kunne oppleves negativt av omgivelsene.
Miljørisikovurdering
Miljørisikoanalysen avdekket fare for utilsiktede inngrep utenfor midlertidige anleggsområder.
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3.2 Naturmangfold
3.2.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•

Sårbare områder, viktige økologiske funksjoner i landskapet samt sårbare arter skal
ivaretas 6.

Mål for anleggsperioden
•
•

Sårbare områder og viktige økologiske funksjoner ved anleggsområdene skal sikres mot
skade.
Spredning av fremmede, skadelige arter skal unngås.

3.2.2 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 7.
Vannforskriften har som formål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene 8.
Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer er under utarbeidelse.
Svartlistede arter må håndteres særskilt i anleggsperioden.

3.2.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-2.
Utbygging av området kommer til å ha liten eller ubetydelig negativ konsekvens på
det biologiske mangfoldet.
Et gammelt spisslønntre er klassifisert som lokalt viktig naturtypelokalitet (C-verdi)
ved hjørnet Saxegaardsgate/Kanslergate. Treet ligger rett på grensen av planområdet
og bør bevares.
Det er imidlertid høsten 2012 registrert flere fremmede arter med høy og svært høy
risiko for det biologiske mangfoldet, bla ugrasmjølke, taggsalat, hagepastinakk og
kanadagullris. I områder der det er observert fremmede arter med høyt skadelig
potensial må det utføres spesielle tiltak.

6

St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

7

LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-06-19)

8

FOR-2006-12-15-1446:Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) (2006-12-15)
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Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-2.
Tunnelen går under flere viktige vannforekomster og myrområder hvorav de viktigste
er Ljanselva, Gjersrudbekken, bekker i Gjersjøens nedbørfelt, Snipetjern ved
Taraldrud og Snipetjern ved Langhus samt myrer nær de nevnte vannforekomstene.
Drenering av vannforekomster og myrer er mulige negative konsekvenser, som er
forutsatt forebygget i form av omfattende tetting av tunnelene.
Naturmiljøet i Oppegård vil ellers ikke bli berørt av anleggsvirksomheten.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-2.
På arealene til det fremtidige riggområdet er det observert flere svartelistede arter, og
en kartlegging av uønskede arter er gjennomført for deler av området 2013.
Hensikten med denne kartleggingen er å markere områder på det fremtidige
riggområdet hvor slike uønskede arter finnes. Ved utgraving i det aktuelle området
skal dette utføres på en slik måte at frø fra slike arter ikke spres.
Stor salamander har leveområder ved Åsland. Lokalitet Holstad sør er en rest av en
større dam med yngle- og leveområde for to rødlistede arter, småsalamander og
spissnutefrosk. Både dammer og (antatte) vandringsveger blir berørt av anlegget.
Vandringsvegene kan vanskelig bli opprettholdt. Midlertidig ødelagt dam er gjenskapt.
Permanent erstatningsdam for amfibier vil bli etablert nord for eksisterende asfaltverk.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-2.
Det er kartlagt 8 ulike svartelistede arter hvorav kjempebjørnekjeks, hagelupin og
kanadagullris ble funnet i til dels store bestander. Området utmerket seg ved å ha en
flekkvis utbredelse av svartelisteartene. Plantene ble stort sett funnet i klart
avgrensede og tette bestander spredt over området. Opphavet til spredningen lot
flere steder til å knyttes til dumpeplasser for jordmasser og hageavfall.
Omlegging av Roåsbekken kan føre til påvirkning av vannmiljøet, og kan bli et
vandringshinder for vandrende arter. Bekkeomleggingen er forutsatt utformet slik at ål
kan vandre i bekken. I tillegg blir det anleggsvirksomhet nær Kapelldammen, en dam
med rik vannkantvegetasjon, samt stort potensial for interessant ferskvannsflora og
fauna. Det er et vilttrekk for elg og rådyr i øst-vest retning nord for avkjøring til Endsjø
gård. Denne trekkruten vil bli berørt. Riggområde ved Kvakestad gård anlegges i
skogsområde.
Tiltak for å forebygge inngrep, direkte og indirekte, sammen med tiltak mot
tilslamming og forurensning knyttet til utslipp/avrenning fra anleggsområdet, samt
opprettholde vilttrekk er derfor viktig. Viktige områder for biologisk mangfold er
beskrevet i reguleringsplanen.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-2.
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Nord for Ski stasjon er det påvist forekomst av den svartelistede arten
kjempebjørnekjeks, samt arter som canadagullriss og hagelupin. Kjempebjørnekjeks
er uønsket i Norge og spredning av denne skal forhindres. Forekomst av uønskede
arter må jevnlig kartlegges, og ved utgraving i de aktuelle områdene skal dette
utføres på en slik måte at frø fra slike arter ikke spres.

Miljørisikovurdering
Miljørisikoanalysen avdekker risiko for utilsiktet skade på viktige naturområder i Oslo og Ski:
•
•

•
•

Som følge av drenering av grunnvann til tunnelen.
Spredning av fremmede arter/svartlistearter ved massetransport inn og ut av
anleggsområdene.
Viktige naturverdier i vann og vassdrag, spesielt i Snipetjern ved Taraldrud, er
dokumentert og må tas hensyn til.
Uhellsutslipp fra riggområdet ved Åsland til bekken fra Myrertjern til Gjersrudtjern.
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3.3 Kulturminner og kulturmiljø
3.3.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•

Inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, utover det som er avklart i
reguleringsplanen, skal unngås 9.

Mål for anleggsperioden
•
•

Kulturminner som blir berørt av anleggsvirksomhet, skal undersøkes og dokumenteres i
tråd med Kulturminneloven og Riksantikvarens vedtak.
Det skal der det er mulig sikres tilgang til kulturmiljøer med synlige automatiske fredete
kulturminner gjennom hele anleggsperioden.

3.3.2 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 10.
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. Oslo middelalderby har definerte grenser og all
grunn innenfor disse grensene er automatisk fredet. Riksantikvaren setter krav om
forutgående arkeologisk utgravning eller fortløpende arkeologisk overvåking av
gravevirksomhet og andre inngrep i grunnen i de områdene i Oslo middelalderby der det kan
være kulturminner som vil bli berørt. Jernbaneverket søker Riksantikvaren om tillatelse til alle
slike inngrep.
I Ski kommune, og Akershus for øvrig, er det Akershus fylkeskommune som er
kulturminnemyndighet.
Pga. stort omfang av automatiske fredede kulturminner gjelder spesielle krav til området
gjennom Oslo middelalderby i Innføringen til Oslo S.

3.3.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-3.

9

St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

10

LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner (kulturminneloven)
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Tiltaks- og influensområdet går gjennom Oslo Middelalderby som generelt har meget
høy verneverdi, og hvor grunnen er automatisk fredet. I mange deler av området er
kulturminnene imidlertid helt eller delvis fjernet ved tidligere utbygging og gravetiltak,
og verdien er redusert eller tapt. Andre områder kan inneholde kulturminner.
Riksantikvaren fatter vedtak med betingelser om arkeologiske undersøkelser.
Automatisk fredet kulturlag inntil områder som skal utgraves vil kunne ta skade ved
senket grunnvannstand. Riksantikvaren setter krav om overvåking av
bevaringstilstanden for slike kulturlag før, under og etter anleggsarbeidene. Tiltak
gjøres for å hindre slike skader, bl.a. ved utforming av spunt, skråstag og annet.
Tilgangen til Middelalderparken på Sørenga med middelalderruinene og Vannspeilet
sikres gjennom hele anleggsperioden ved tilgang for fotgjengere fra Saxegårdsgata
og Bispegata.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-3.
Tunnelen vil ikke berøre kulturminner / kulturmiljøer.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-3.
Regulert riggområde berører ikke kulturminner/kulturmiljøer. Det er ikke registrerte
kulturminner innenfor planområdet. Gårdstunene på Holstad og Maurtu gård grenser
opp mot planområdet, og er vurdert som kulturminner. De inngår i bevaringsplan for
Akergårdene og står oppført på Byantikvarens gule liste. Massedeponiet etableres
med en god avstand fra gårdstunene, slik at deler av eksisterende beitemark og
vegetasjon kan bevares og underbygge gårdstunenes historiske verdi.
Langs kabeltraseen til trafostasjonen på Åsland er det funnet to 11 000 år gamle
boplasser. Arkeologiske utgravninger er gjort i 2013.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-3.
Dagstrekningen Langhus - Ski vil berøre et større, verdifullt kulturmiljø. Tiltak for å
forebygge inngrep, direkte og indirekte, er derfor viktig. Det er gjort funn av svært
mange kulturminner i dagstrekningen, hvor flere er frigitt i forbindelse med
reguleringsplanen.
Det blir gjort utgravinger av steinalderbosetninger på denne strekningen vår og
sommer 2014.
Jernbaneanlegget vil komme nært tunet på Endsjø gård. Muligheten for å flytte
tunområdet for Endsjø gård til en ny plassering vest for Roås er under vurdering, for
på denne måten å unngå større støttekonstruksjoner enn nødvendig samt for å
forbedre støysituasjonen.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-3.
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Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner i nærområdene til planen.
Funnene ble undersøkt og frigitt i forbindelse med registreringen.
Dispensasjonsvedtaket ble fattet av Akershus fylkeskommune, som har delegert
dispensasjonsmyndighet i slike saker.
På toppen og sidene av Skimorenen, mellom Hebekk og Kapellsander er det
registrert gravminner på begge sider av eksisterende jernbanelinje.
Nyere tids kulturminner er Omformerhallen, Næssgården, Rutheimgården og
Skysstasjonen med uthus. Sistnevnte ligger nær Waldemarhøyveien som er planlagt
brukt som anleggsvei. Omformerhallen er planlagt revet.
Miljørisikovurdering
Det er risiko for skade på kulturminner ved utilsiktet inngrep utenfor områder regulert til
baneformål og tilhørende midlertidig anleggssone. Dette kan være skade ved direkte inngrep
eller indirekte ved for eksempel midlertidig drenering av grunnvannstand.
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3.4 Helse, trivsel og friluftsliv
3.4.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•
•

Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare 11.
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting
fremmes og naturgrunnlaget bevares 12.

Mål for anleggsperioden
•
•
•
•

Befolkningen skal i størst mulig grad oppleve ro og trygghet i anleggsperioden
Søvn og hvile skal ikke forstyrres unødvendig.
Mulighetene til å drive friluftsliv og rekreasjon utenfor anleggsområdet skal begrenses
minst mulig.
Anleggstrafikk skal i minst mulig grad belaste bomiljøer.

3.4.2 Rammer og regelverk
Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til
ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Rikspolitiske retningslinjer (T-2/2008) om barn og planlegging slår fast at ved omdisponering
av arealer som er i bruk eller er egnet til lek og utfoldelse, skal fullverdige erstatningsarealer
fremskaffes.
Formålet med Forskrift om miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og bidra til gode
miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske,
kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. §13 setter krav om at
den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen opplysninger
om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.
Lys fra riggområdet skal forsøkes stilles slik at det ikke virker sjenerende for naboer og
omgivelser, samt brukerne av stier, veier, sykkel- og gangveier rett utenfor riggområdet
Støy og støv fra anleggsvirksomheten samt trafikk til og fra anlegget kan være en belastning
for de berørtes helse og trivsel. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442) inneholder også bestemmelser om støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støy er ikke
behandlet her, men nærmere omtalt i kapittel 3.6. Støv er omtalt i kapittel 3.7.

11

Miljøverndepartementets rundskriv T 2/2008 Om barn og planlegging

12

FHI. Friluftsliv og naturkontakt.
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3.4.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-4.
Middelalderparken er et viktig friluftsområde. Tiltaket åpner for videreutvikling av dette
området til rekreasjonsformål mm. i tillegg til at det utvikles som kulturmiljø. Oppfylling
vil bidra til et større sammenhengende parkområde. Tilgang til området må sikres for
gående gjennom hele anleggsperioden.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-4.
Tverrslag og tilhørende anleggsområder vil være synlig ved Sjursøya og Åsland.
Bortsett fra Åsland ligger tverrslags- og riggområdene i områder med begrenset verdi
mhp friluftsliv. Det vil kunne bli en økning av tungtrafikken i forhold til dagens
situasjon på Mosseveien.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-4.
Ved Åsland krysser en mye benyttet gangvei og sykkelsti innkjørselen til riggområdet.
Denne vil bli lagt om til en midlertidig gang/sykkelbro slik at kryssingen blir planfri i
anleggsperioden. Videre må tursti nord for riggområde legges om.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-4.
Rigg- og anleggsområdene i Ski anses å gi mindre konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv med unntak for dagstrekningen nord for Ski. Anleggsområdet vil gi direkte
konsekvenser for friluftsinteresser ved at skiløyper/turdrag som benytter atkomstveien
til Endsjø vil bli påvirket av anleggsvirksomheten. Berørte områder bygges om i
permanent fase. Kvakestad ligger i nærhet til både skiløyper og gangvei.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-4.
Anleggsarbeidene vil pågå i relativt tett befolkede områder med boliger,
arbeidsplasser, skoler, barnehager og gater/veier nær anleggsområdene. Dette vil
påvirke dem som bor og oppholder seg i området daglig i større eller mindre grad.
Informasjon kan delvis redusere utrygghet og usikkerhet om hvordan situasjonen
kommer til å bli.
Miljørisikovurdering
I miljørisikovurderingen er det påpekt en generell risiko for at det blir redusert tilgjengelighet
for fotgjengere, skiløpere og syklister ved brutte ferdselsårer under anlegg- og driftsfasen.
Dessuten vil økt transportvirksomhet statistisk sett føre til flere ulykker, spesielt i møte med
myke trafikanter. Det må også legges vekt på å ivareta støykrav for naboer ved kvelds- og
nattarbeid.
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Tiltak som også er relevante for temaene støy og vibrasjoner, og utslipp til luft, vann og
grunn, er nevnt under kapittel 3.6 og 3.7.
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3.5 Naturressurser
3.5.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•
•

Inngrep i områder med produktiv jord og skog skal minimeres og begrenses.
Vannføringen i viktige vassdrag og grunnvann skal ikke påvirkes negativt 13, 14.

Mål for anleggsperioden
•
•
•
•

Vannkvaliteten i tilgrensende resipienter og i grunnvann skal ikke forringes varig.
Vannhusholdningen skal påvirkes minst mulig.
Sykdomsorganismer skal ikke spres.
Matjord skal mellomlagres forsvarlig, uten risiko for spredning av plantesjukdommer og
ugras / svartlistearter. Matjordens kvalitet skal ikke forringes i mellomlagringsperioden.
• Masser skal utnyttes som en ressurs.

3.5.2 Rammer og regelverk
Jord- og skoglovene har bestemmelser som stiller krav om tillatelse for å kunne omdisponere
dyrket og dyrkbar mark, og produktiv skogsmark til andre formål 15. Det er dessuten økt
oppmerksomhet mot omdisponering av dyrka mark, jf. nasjonalt forventningsdokument av
juni 2011.
Forskrift om floghavre 16 stiller krav om håndtering av masser fra områder som har floghavre.
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 17 § 5, vedlegg 4B pkt. 14 stiller krav til
produksjon og omsetning av jord og andre organiske dyrkingsmedier. Dette inkluderer krav
ved flytting av jord.
Forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer (under utarbeidelse) vil
inneholde krav til forflytning av masser som kan inneholde frø og annet biologisk materiale,
jf. Naturmangfoldloven.
Etter § 8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade
eller ulempe for allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten (NVE).
Konsesjonskravet kan fravikes når tiltaket er tillatt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan
etter plan- og bygningsloven.
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.

13

LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).

14

FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)

15

LOV 1995-05-12 nr.23 Lov om jord (Jordlova) LOV 2005-05-27 nr.31 Lov om skogbruk (Skogbrukslova) – krav ivaretas gjennom planbehandling

16

FOR 1988-03-25 nr 251: Forskrift om floghavre

17

FOR 2000-12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere
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3.5.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-5.
Det er registrert en grunnvannsforekomst ved Loenga/Mosseveien. Den blir i dag ikke
benyttet til drikkevann.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-5.
Ved Taraldrud er det enkelte boliger hvis eneste vannforsyning er
grunnvannsbrønner. Ellers benyttes grunnvann i liten grad til drikkevannsforsyning i
området over tunnelen. I de tilfeller enkeltbrønner påvirkes med redusert
vannmengde som følge av tunneldriving, vil berørte bli sikret midlertidig eller
permanent, ekstern vannforsyning, alternativt vil ny brønn bli etablert. Det finnes et
stort antall energibrønner langs tunneltraséen.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-5.
Det er flere grunnvannsbrønner i nærheten til Åsland, men de planlagte aktivitetene
på riggområdet antas ikke å berøre vannforsyningen.
Regulert riggområde grenser til gårdsdrift og dyrket mark ved Holstad gård, og vil ikke
legge beslag på gårdsområdene. Det planlegges noe hogging av skog og rensing av
skogsjord i de deler av planlagt riggområde (regulert område) som i dag er belagt
med skog.
Områdene der det planlegges midlertidig og permanent deponering av masser og
lagring av betongelementer er i hovedsak ubebygde naturområder og dyrka mark.
Med unntak av en fritidseiendom beliggende langs Stensrudåsveien, omfatter
planområdet ikke bebygd eiendom, men grenser opp mot boligeiendommer og
landbruksbebyggelse.
Myrerbekken er en mindre bekk som strekker seg mellom Myrertjern og Gjersrudtjern.
Bekken krysser det framtidige rigg- og anleggsområdet på Åsland, og vil midlertidig
bli lagt i rør. Når området tilbakeføres i etterkant av anleggsperioden, skal
Myrerbekken gjenåpnes gjennom hele området. Bekken gjennom utvidelsesområdet
for regulering av riggområdet blir også lagt i rør i anleggsfasen. Maurtuebekken blir
liggende i rør under det fremtidige deponiområdet.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-5.
Tiltaket vil legge midlertidig og permanent beslag på dyrka mark. I tillegg til tap av
produksjon i anleggsperioden, må det forventes redusert produksjon fra disse
arealene noen år frem i tid. Det er liten risiko for at dyrka mark og beite blir drenert.
Gårdene Endsjø og Roås har begge vannforsyning fra grunnvannsbrønner som blir
berørt av arbeidene. Det blir overskudd og midlertidig lagring av matjord og toppjord.
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Tiltaket vil legge midlertidig beslag på skogareal ved Kvakestad.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-5.
Naturressurser er ikke berørt av tiltaket.
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3.6 Støy og vibrasjoner
3.6.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•

•
•

Ingen boliger og andre bygninger med støyfølsom bruk skal bli utsatt for støy fra
Follobanen over grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling
av støy i arealplanleggingen (T-1442 - 2012), uten at det blir gjennomført avbøtende tiltak
for disse.
Trafikk på Follobanen skal ikke føre til støy over grenseverdiene i T-1442 – 2012.
Trafikk på Follobanen bør ikke føre til vibrasjoner over vW, 95 = 0,3 mm/ s og skal ikke føre
til vibrasjoner over vW, 95 = 0,6 mm/ s for boliger.

Mål for anleggsperioden
•

•
•
•

Anleggsfasen skal ikke gi støy, strukturlyd og vibrasjoner over grenseverdier i T-1442 i
bebygde områder uten at lokale helsemyndigheter og befolkningen er informert, og
eventuelle tiltak er vurdert og tilbudt beboerne
Støyende arbeider om natten og i helger skal begrenses så langt det er mulig
Forsvarlig oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke påføres varige skader
på grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene
Riktig informasjon gitt i rett tid til alle aktører som blir berørt av spesielt støyende arbeider

3.6.2 Rammer og regelverk
Driftsfasen
Den til enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
T-1442, skal legges til grunn sammen med tilhørende veileder TA-2115. Alle boliger og
andre bygninger med støyømfintlige bruksformål langs ny jernbane skal i driftsfasen ha
støynivå innendørs som tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift/ NS8175
For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs bane får et støynivå som overskrider
de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442 pkt. 3.2, skal det gis tilbud om lokal
skjerming og/eller fasadetiltak. Dersom støyfaglig dokumentasjon viser at kostnadene ved
støytiltak er uforholdsmessig høye, kan de anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå
fravikes. Ved fravikelse skal bebyggelse med støyømfintlige bruksformål sikres tilgang til
egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold.
Eiere av bolig der de økonomiske og praktiske konsekvensene med å innfri grenseverdiene i
T-1442 er åpenbart urimelig, tilbys innløsning av eiendommen
Bygninger som skal vurderes for lokale støytiltak, er listet i reguleringsplanene. Konkret
utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den enkelte
grunneier. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven. Tiltak for støy, herunder støyskjerming langs bane som er
markert på plankartet, skal ferdigstilles før ny bane tas i bruk.
Ny bebyggelse skal tilfredsstille gjeldende krav i T-1442 til innendørs luftoverført støy,
vibrasjoner og strukturlyd fra jernbane.
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Strukturstøy i driftsfasen
Vibrasjoner som overføres fra jernbanen via bakken til boliger kan avstråle støy fra gulv,
vegger og tak. Denne støy kalles strukturlyd. Spesielt i situasjoner der hus og jernbane er
fundamentert på berg kan det oppstå høye strukturlydnivåer. Strukturlyden for jernbane
dominerer vanligvis frekvensområdet fra 63 til 250 Hz. I rom som vender mot dagstrekninger
gir strukturlyden ofte lavere støynivåer enn den luftoverførte støyen som går gjennom
fasaden. I boliger som ligger over tunnel/kulvert er imidlertid strukturlyden den dominerende
støykilden. For strukturlyd er det bare maksimalnivåer som er av interesse fordi
ekvivalentnivåene for strukturlyd er svært lave.
Strukturstøy fra jernbane i tunnel og kulvert må ikke overskride L5AF = 32 dB i bygningsrom
med støyfølsom bruk. L5AF er det A-veide nivå, målt med tidskonstant "Fast" på 125
ms, som overskrides av 5 % av hendelsene, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall
hendelser. Kun trafikk på mest støyende spor skal komme i betraktning og minimum 30 % av
passeringene som brukes til å beregne L5AF skal være godstog.
Vibrasjoner i driftsfasen
Vibrasjoner defineres i denne sammenheng som lavfrekvente rystelser som mennesket kan
føle på kroppen. Frekvensområdet for følbare vibrasjoner er 0,5-160 Hz i henhold til Norsk
Standard NS 8176. Problemer med følbare vibrasjoner fra jernbane kan oppstå når både
bygninger og jernbane står på løsmasser. Når bygningene eller jernbanen står på berg er
vibrasjonsnivåene meget lave. For det valgte alternativ går tunnelen i berg på hele
strekningen. Det finnes ikke retningslinjer for behandling av vibrasjoner i arealplanlegging på
tilsvarende måte som det gjør for støy
For vibrasjoner settes grenseverdien til Vw,95 = 0,3-0,6 mm/s. Den laveste av de parvise
grenseverdiene legges til grunn som en målsetting. Nivået for vibrasjoner skal tilfredsstille
NS 8176 tab B1 klasse C, eventuelt klasse D der kostnytteforhold gjør det urimelig å
gjennomføre klasse C.
Anleggsperioden
Med støy i anleggsperioden menes blant annet spunting, sprenging, boring, luftinntak,
viftestøy, ramming av peler, pigging osv.
Den til enhver tid gjeldende statlige retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
T-1442, skal legges til grunn sammen med tilhørende veileder TA-2115.
Den totale anleggsperioden er over 6 måneder og disse kravene skal da tilfredsstilles i alle
driftsfaser av anleggsperioden. Veiledende grenseverdier for støy i anleggsfasen som varer
over 6 måneder er oppsummert i tabell 2 og tabell 3 under.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for
anleggsperioden

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36082
02B
28.10.2014
41 av 81

Tabell 2: Anbefalt støygrense for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet mer enn 6 måneder. Alle grenser
gjelder ekvivalent lydnivå i dB (frittfeltverdi) utenfor rom for støyfølsomt bruk.

Bygningstype
Boliger, fritidsboliger,
sykehus,
pleieinstitusjoner

Støykrav på dagtid

Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23) eller

Støykrav på natt

(LpAeq12h 07-19)

søn-helligdag LpAeq16h 07-23)

(LpAeq8h 23-07)

60 dB

Skole, barnehage

55 dB

45 dB

60 dB i brukstid

For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I
noen tilfeller kan det likevel være nødvendig å forholde seg til innendørs støygrenser. Det
gjelder blant annet i bygninger med støyfølsom bruk, som for eksempel boliger,
undervisning, sykehjem, sykehus osv. Det vil bli tatt spesielle hensyn til berørte med særlige
behov.
Tabell 3: Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå
(middelverdi for rommet) i dB, i rom for støyfølsom bruksformål. For tunnelanlegg skal tydelig borelyd og piggelyd
gi en skjerping av grensene med 5 dB.

Bygningstype
Boliger, fritidsboliger,
overnattingsbedrifter,
sykehus og
pleieinstitusjoner
Arbeidsplass med krav
om lavt støynivå

Støykrav på dagtid

Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23) eller

Støykrav på natt

(LpAeq12h 07-19)

søn-helligdag LpAeq16h 07-23)

(LpAeq8h 23-07)

40 dB

35 dB

30 dB

45 dB i brukstid

I de tilfeller der arbeider som genererer støy utover de anbefalte grenseverdiene i T-1442 er
nødvendig skal kommunelegen(e) og de berørte varsles i tråd med fastlagte rutiner. Rutiner
for varsling av støyende arbeider avtales med kommunene i løpet av prosjekteringsperioden.
Forskrift om miljørettet helsevern er sammen med T-1442 retningsgivende for hvordan slike
varslingsrutiner skal være.
I Oslo kommune gjelder i tillegg egen forskrift om begrensing av støy (Osloforskriften 18). Ved
overskridelse og ellers særlig støyende virksomhet må det søkes dispensasjoner for
overskridelser av forskriften. Søknadsprosess i henhold til § 14 (impulsiv støy) og
dispensasjoner ved overskridelse av grenseverdiene i § 12, må avklares med
helsemyndighetene i Oslo kommune.
Kommuneoverlegen vil være koordinerende myndighet når det gjelder behandling av
nødvendige dispensasjoner og forhåndsgodkjenninger. Plan og dokumentasjon med oversikt
over støyende aktiviteter og avbøtende tiltak skal for alle tiltak som utvikler støy som kan
overskride grenseverdiene nevnt ovenfor, forelegges Kommuneoverlegen. Godkjenning
herfra skal foreligge før slike arbeider settes i gang. For arbeider som er søknadspliktige skal

18

FOR 1974-10-09 nr 02: Forskrift om begrensning av støy – tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune, Oslo.
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Kommuneoverlegens godkjenning foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. Følgende
dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider
som kan overskride grenseverdiene.
•
•
•
•
•
•

Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig
støysonekart
Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak
Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet
En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer
skal varsles om støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442
Strategi for håndtering av støyklager og tilbud av erstatningsboliger

Så langt det er praktisk mulig skal også oppdatert informasjon om dette være å finne på
Jernbaneverkets internettsider.
Reglene for varsling av støy fra bygg- og anleggsarbeider er gitt i retningslinjen (T-14422012). Varslingspraksisen påvirker graden av opplevde ulemper i nabolaget. Kontakt mellom
anleggsansvarlige og berørte naboer er ofte avgjørende for å få aksept for støyulempene.
Ved spesielt støyende arbeider eller nattarbeid skal naboer få tilbud om alternativt
oppholdssted og overnatting.
Jernbaneverket skal gjennomføre kontrollmålinger av støy i anleggsperioden.
Strukturstøy i anleggsfasen
Tunneldrift vil overføre vibrasjoner med høyere frekvenser til omgivelsen. Disse vibrasjonene
avgir trykkvariasjoner i luften, som igjen gir avstråling av støy. Denne støyen kalles
strukturstøy. Spesielt for TBM drift (men også noe for D&B drift) overføres vibrasjoner opp til
overflaten, som avstråler strukturstøy. Denne vil på grunn av annen støy normalt ikke være
hørbar utendørs. Hvis det imidlertid kommer bygninger over eller inntil tunnelløpet, vil
strukturstøyen forsterkes inne i rommene i forhold til utendørs, og vil ved korte avstander til
tunnelen være godt hørbart og kan gi sjenanse.
Tunelldrift med både D&B og TBM vil påføre et antall husstander langs traseen en viss
støybelastning i anleggsperioden. Denne støybelastningen er avhengig av korteste romlige
avstand fra en bygning til tunnelen samt drivemetodenes framdriftsfart. Ut fra dette beregnes
antall døgn hver enkelt husstand vil være utsatt for støy over en viss terskelverdi.
Det er etablert en fullstendig base over alle bygg langs hele traseen med tilordnet verdi for
avstand til traseene Follobanen inngående og Follobanen utgående. Denne basen ligger til
grunn for alle beregninger av ulemper som følge av støy.
Tabell 4: Terskelavstand for grenseverdier for strukturstøy

I verste fall
I beste fall

TBM dag
70 meter
48 meter

TBM kveld
130 meter
65 meter

TBM natt
200 meter
90 meter
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Tabell 4 viser terskelavstand for grenseverdier for strukturstøy ved TBM drift. For TBMnattdrift antas det at terskelverdien for støy overskrides ved avstand mindre enn 200 meter
ved beregnet «worst case» og 90 meter i «best case».
Måleresultatene fra tunneler drevet med TBM viser stor spredning, som gir uttrykk for at det
er stor usikkerhet i beregningene, noe også beregnet «i verste fall» og «i beste fall» gir
uttrykk for.
Løsmassemektighet og fundamentering av bygg vil ha innvirkning på demping av
strukturstøy. Det er gjennomført vurderinger av de områder der bebyggelsen antas å være
fundamentert på løsmasser. Det er også gjennomført vurderinger av de geologiske forhold
langs linjen, og i hvilken grad svakhetssoner i berget kan påvirke spredning av støy.
Det er betydelige usikkerheter forbundet med disse tallene og nøyaktige beregninger og
kalibreringer av støynivå grunnet TBM-boring vil gjennomføres ved oppstart av boring på
Åsland.
Vibrasjoner i anleggsfasen
For vibrasjoner fra sprengning legges kravet i NS 8141 19 til grunn. Standarden angir metoder
for beregning av grenseverdier for vibrasjoner og støt for å unngå skader på byggverk.
Beregningsmetoden tar blant annet hensyn til grunnforhold, type byggverk, byggemateriale
og avstand til sprengningsstedet. De beregnede grenseverdiene vil bli lagt til grunn ved
dimensjonering av sprengningssalvene. Det er først og fremst bygninger fundamentert på
fjell som vil være utsatt for vibrasjoner fra sprengningsarbeidene.
For vibrasjoner fra anleggstrafikk, peling, spunting mv legges anbefalingene i NS 8176 til
grunn. For klasse D er grenseverdien vw,95 =0,6 mm/s. Dette er en ”komfortverdi” som er
langt lavere enn grenseverdiene for materielle skader

3.6.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Entreprenøren skal utarbeide støyprognoser for spesielt støyutsatte arbeider som forelegges
Jernbaneverket. Støyprognosene videresendes til lokale helsemyndigheter som varsel om
støyende arbeider. Det skal stilles krav i kontrakten med entreprenøren at de knytter til seg
en egen støyekspertise for å sikre korrekte støyprognoser.
Helsemyndighetene kan sette krav til pauser i arbeidet ved spesielt støyende aktiviteter,
avhengig av typen arbeid som skal gjennomføres. Typisk kan dette gjelde spunting, peling
og pigging/boring.
De høyeste støy- og vibrasjonsbelastninger i anleggsperioden skyldes følgende kilder og
aktiviteter:
•
•
•
•

19

Boring, sprenging og pigging i fjell.
Spunting og peling.
Generell anleggsstøy, dvs. fra maskiner, håndtering av utstyr og masser mm.
Dynamisk stabilisering av sporene.

NS 8141. Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk.
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• Håndtering av pukk og løfting av skinner og sviller.

Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-6.
Berørte med særlige behov: Oslo Hospital, Gamlebyen barnehage
Deler av anleggsarbeidene som skal gjennomføres forventes å gi støy og rystelser ut
over gjeldende grenseverdier.
Planområdet i Gamlebyen er sterkt preget av trafikkstøy, hovedsakelig fra vei. Dette
gjelder sentrale områder langs Bispegata, Mosseveien og Middelalderparken. Det har
i tillegg vært gjennomført bygge- og anleggsprosjekter med tilsvarende arbeider
(peling, spunting, massetransport etc.) i området rundt Oslo S/ Bispevika mer eller
mindre sammenhengende de siste 10-15 årene.
De siste årene har det flyttet inn folk i høybyggene i BarCode byggene og på
Sørenga. BarCode byggene er med i støyberegningene, men ikke omtalt spesielt.
Sørenga er med i beregningene men berøres ikke av annet enn bygge- og
anleggsstøy.
I tillegg til hensynet til nærliggende bebyggelse i Gamlebyen er det viktig å ta hensyn
til virksomhet i Middelalderparken på Sørenga og ved Oslo torg i form av
kulturminnearrangementer.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-6.
Ved TBM-drift vil strukturlyd være den mest «støyende» aktiviteten i tunnelen som
påvirker omgivelsene mest. Omfanget at strukturlyd fra TBM-driften varierer med
bergarten og lokale forhold. Det vil derfor fortløpende bli gjennomført målinger under
anleggsperioden.
Ved boring / sprengning vil selve sprengningen være den aktiviteten som merkes
best. Da tverrforbindelsen mellom løpene som skal etableres ved ca. hver 500 m, vil
bli etablert ved boring / sprengning, vil sprengning / vibrasjoner merkes langs hele
traséen men i varierende grad.
Den mest dominerende støykilden ifm tunneldriften vil imidlertid være viftene som
suger frisk luft inn i tunnelen. Disse vil bli plassert ved portalen ved Mosseveien,
tverrslaget ved Sjursøya og tverrslaget ved Åsland (omtalt under) dersom dette blir
benyttet. Viftene vil bli utstyrt med lydfeller der det er behov for dette av hensyn til
omgivelsene.
I tillegg vil selvfølgelig aktivitetene på anleggs- og riggområdene i dagen samt
massetransport og annen trafikk til og fra anleggsområdene medføre støy.
Hovedaktiviteten vil skje ved Åsland (beskrevet under).
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-6.
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Berørte med særlige behov: Urtehagen Friluftsenter
Anleggsarbeider vil gi støybelastning for nærliggende boligområde på Slimeåsen og
Bjørndalen, samt boliger nær riggområdet ved Holstad gård. Støybelastningen fra E6
vil øke for beboere ved Stensrudåsen ved at vegetasjon blir fjernet.
Det vil bli gjennomført avbøtende tiltak for å redusere støybelastning på utsatte
eiendommer.
Når entreprenøren skal gjennomføre arbeider i tunnelen om natta og det som følge av
dette er nødvendig med aktiviteter i dagen (inn og uttransport av maskiner, transport
av betong for injeksjon med mer), må entreprenøren utforme riggen, og støyskjerme
områdene, slik at grenseverdiene ikke overskrides for kveld og natt.
Sprengningsarbeidene skal utføres på en slik måte at grenseverdiene for tillatte
vibrasjoner på bygninger og konstruksjoner ikke overskrides. Det skal settes opp
vibrasjonsmålere på nærliggende bygg.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-6.
Berørte med særlige behov: Hebekk skole, Follo barne- og ungdomsskole og Vestråt
barnehage.
Anleggsvirksomheten vil gi økt støypåvirkning rundt Hebekk skole, ved boligområdet
rundt Haugerbakken, på Endsjø og på Roås gård og ved bebyggelse nærmest
Langhus.
Sprengning, pigging, spunting og peling gjennomføres så langt som mulig på dagtid.
Det gjennomføres registrering av tilstanden til alle bygninger og konstruksjoner som
bedømmes å ligge innenfor anleggsstedets influensområde.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-6.
Anleggsarbeider vil gi støybelastning på bebyggelsen ved Ski stasjon. Pga. togdrift på
eksisterende spor vil det være behov for nattarbeid i enkelte perioder.
Grunnforholdene rundt Ski stasjon er utfordrende i forhold til vibrasjoner. Dybde til fjell
er svært varierende og over fast fjell er det flere steder registrert ulike lag med svært
varierende egenskaper. I forbindelse med ny bane foretas en vesentlig
masseutskifting i sporområdet i tillegg til at det etableres nye spor og sporveksler.
Dette bidrar til å redusere vibrasjonsutbredelse fra passerende tog. Hastighet for
gjennomgående tog vil øke, og vil bidra til å øke vibrasjoner. Det er gjennomgående
godstog som vil være dimensjonerende for vibrasjonsnivå fra jernbanen.
Miljørisikovurdering
Miljørisikoanalysen har avdekket at det blir støy over grenseverdier i anleggsperioden da det
er mange støyende operasjoner. Omfanget av strukturstøy ved TBM-drift er avhengig av
geologiske forhold og vil først bli endelig klarlagt ved målinger i anleggsperioden.
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3.7 Utslipp til luft, vann og grunn
Med utslipp menes her direkte utslipp fra anleggsarbeidet og drift/vedlikehold av blant annet
støv, behandling av forurenset grunn, prosessvann og masser samt utslipp av miljøgifter til
grunnvann og bekker/elver. Direkte- og indirekte20 utslipp av blant annet klimagasser fra
material- og energibruk er omhandlet i kapittel 3.9.

3.7.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget 21
•
•

Berørte vassdrag eller utslippspunkter i fjorden skal ikke ha forringet miljøtilstand etter at
anlegget er ferdig.
Det skal ikke være kilder til forurensning ut over godkjente akseptkriterier, til jord i grøfter
og sidearealer.

Mål for anleggsperioden
•
•

Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade eller
ulempe for miljøet eller ha negative konsekvenser for helse 22.
Støv fra anleggsvirksomheten skal begrenses

3.7.2 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. Dette følges opp videre i forurensningsforskriften; kapittel 2
beskriver håndtering av forurenset grunn, kapittel 7 inneholder grenseverdier for lokal
luftkvalitet (blant annet 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.
Forskrift om miljørettet helsevern 23 har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann
(§ 9).
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).
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) har som hovedmål å sikre god
miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.

20

Med indirekte utslipp menes utslipp som oppstår under produksjon og transport av energi og materialer

21

St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.

22

LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

23

FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern.
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Drikkevannsforskriften 24 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.
Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad omhandler de hygieniske kravene til
badevann.
Jernbaneverkets Tekniske regelverk definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn
ved planlegging, bygging og drift av jernbaneanlegg, herunder også tiltak for begrensning av
utslipp til luft, vann og grunn.
Det skal ikke være skadelig avrenning fra midlertidige og varige deponier 25.
Forurensede masser håndteres i henhold til egne tiltaksplaner etter forurensningsforskriften
kap 2.
Det er søkt om utslippstillatelse for anleggs- og tunnelvann fra midlertidig anleggsdrift. De
endelige utslippskravene vil bli fastsatt av Fylkesmannen.
Det søkes om tillatelse til påslipp til ledningsnettet til Vann og Avløpsetaten (VAV) i Oslo
kommune for enkelte anleggsområder. Rensekrav fastsettes av VAV.
Trafikk inn og ut av anleggene, herunder massetransport, vil medføre tilsøling av veier i
fuktige perioder og støv i tørre perioder. Dette er først og fremst et forurensningsproblem,
men det er også viktig i forhold til trafikksikkerhet. Det skal stilles krav i kontrakten med
entreprenøren at tiltak mot spredning av støv skal gjennomføres.
Det er gitt retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 26. Retningslinjen
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.

3.7.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-7.
Store deler av anleggsområdet har tidligere også vært benyttet til jernbane og
verkstedsområder for jernbane. Innenfor området er det forurensing i de øvre lag i
grunnen. Forurenset masse skal håndteres iht. forurensningsforskriftens kapittel 2.
Ved graving i forurenset grunn kan vann i byggegrop også bli forurenset. Dette må
håndteres iht. gjeldende tillatelser for påslipp til offentlig nett eller utslipp til resipient.
Anleggsvirksomheten i seg selv kan også resultere i utslipp av olje og drivstoff.

24

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

25

FOR-2004-06-01-930 Forskrift om forurensning, kapittel 2

26

T-1520, utgitt 25.04.2012
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Uteluftkvaliteten i området har blitt vesentlig bedre, og med noen få unntak
tilfredsstilles forskriftens grenseverdier. Det forventes ikke at anleggsarbeidene vil
bidra vesentlig til redusert luftkvalitet. Dersom det ikke gjennomføres tiltak, vil
anleggsarbeidene kunne gi støvplager fra anleggstrafikk.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-7.
Alt avløp av anleggsvann fra tunneldriften er forutsatt renset før utslipp til resipient
eller avløpsnett. Overvann på riggområder vil bli håndtert / infiltrert lokalt hvis mulig.
Det vil bli etablert beredskap for håndtering av uhellsutslipp.
Risikoen forebygges ved rensing og kontroll av avløp fra renseanlegg og avrenning
fra riggområder, samt reduksjon av antallet utslippspunkt til et nødvendig minimum.
Nær tunnelportalen i nord (ved Ekeberg) går tunnelen gjennom et lite område med
alunskifer. Massene fra dette området vil bli håndtert spesielt som spesialavfall.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-7.
Det er et mål at Myrertjern, sørøst for riggområdet, ikke skal påvirkes negativt. Det
planlagte riggområdet ligger utenfor selve Myrertjern. Myrerbekken, som renner ned
fra Myrertjern, gjennom riggområdet og videre ned i Gjersrudtjern, skal midlertidig
legges i rør gjennom riggområdet. Dette for å hindre unødig avrenning til bekken, og
påvirkningen av bekken vil bli så liten som mulig. Det skal heller ikke foregå utslipp av
forurenset tunnelvann til Myrerbekken. Renset anleggsvann fra tunneldriften
planlegges å slippes på kommunalt spillvannsnett. Det vil i samråd med Fylkesmann
bli satt retningslinjer for hva slags utslippskvalitet som tillates.
Under anleggsperioden etableres det midlertidig sedimenteringsbasseng for rensing
av overvann fra riggområdet. Sedimenteringsbassenget etableres der Myrerbekken
kommer ut i dagen igjen – nord for riggområdet.
For utvidet deponiområde skal det etableres avskjærende grøfter for overflatevann fra
omkringliggende areal, samt etableres midlertidige sedimenteringsbasseng for
håndtering og rensing av overflatevann. Maurtubekken som går gjennom deponiområdet vil bli lagt i rør.
Overvann (regnvann) og grunnvann fra anleggsområdet infiltreres direkte i grunnen
eller ledes til Myrerbekken.
Det er påvist forurensede masser med ulik forurensningsgrad på asfaltverket og
pukkverket. Forurensede masser skal håndteres på en slik måte at forurensningen
ikke spres til luft, vann eller grunn. Det er utarbeidet tiltaksplan for håndtering av
forurensede masser.
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Områdene nær massedeponiet er utsatt for støv. Beitemarka ved Holstad kan bli
påvirket av støv fra anleggsperioden når elementlageret bygges og ved
massetransport. Tiltak for å redusere støv utarbeides.
Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-7.
I anleggsperioden vil det være behov for å håndtere vann fra alle flater som er
påvirket av anleggsaktivitet. Vann fra disse flatene må lenses ut og inn i
behandlingssystem. Hele strekningen er delt opp i fire vannbehandlingssoner, og det
antas behov for å etablere to systemer for håndtering av lensevann. Rensekrav
fastsettes i utslippstillatelse fra Fylkesmannen.
Det blir behov for stabilisering av grunnen ved kalksementpeling, og tilstrekkelige
tiltak må iverksettes for å hindre avrenning av suspendert stoff fra dette arbeidet.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-7.
Vann på anleggsplassene kommer blant annet fra nedbør, tilført vann eller vann som
brukes midlertidig, eventuell boring og spyling av maskiner. Vann fra byggegroper og
anleggsarbeider kan kun slippes til resipient etter tillatelse fra
forurensningsmyndighet. Nord for Nordbyveien bru er det planlagt å føre vann fra
byggegrop nordover til rense/sedimenteringsanlegg, før det slippes ut i
Blåveisbekken.
Drensvann fra anleggsvirksomheten skal også samles og håndteres i henhold til
forurensningsmyndighetens krav.
Det er påvist forurensede masser med ulik forurensningsgrad i området syd for
Nordbyveien bru. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser vil bli utført før
anleggsarbeidene begynner. Forurensede masser skal håndteres på en slik måte at
forurensningen ikke spres til luft, vann eller grunn. Det er utarbeidet en tiltaksplan for
håndtering av forurensede masser ved Ski stasjon.
Miljørisikovurdering
Miljørisikovurderingen viser flere risikoområder for utslipp til luft, vann og grunn. Ved
driftsuhell ifm renseanlegg av anleggsvann samt uhellsutslipp i dagsoner og riggområder er
det risiko knyttet til forurensning av vannforekomster. Det er risiko for støv, spesielt fra
kjøretøy, fra anleggsområdet til fasader på bygg.
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3.8 Avfallshåndtering
3.8.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget 27
•

Anlegget skal ha minimal avfallsproduksjon og være rent og ryddig.

Mål for anleggsperioden
•

Avfall skal håndteres som en ressurs og behandles forskriftsmessig. Avfallet skal
kildesorteres og minst 80 % av avfallet skal gå til gjenbruk eller gjenvinning.

3.8.2 Rammer og regelverk
Avfallsforskriften 28 sikrer at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper
forurensninger eller skader mennesker eller dyr, eller fare for dette, og bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. For rivningsavfall gjelder § 9-6 i
TEK10 (krav til avfallsplan mm).
Den europeiske avfallskatalog (EAK), identifiserer hvilke avfallsfraksjoner som betraktes som
farlig avfall.
Regler om avfallshåndtering finnes også i forurensingslovens bestemmelser om forsøpling
og deponering av avfall 29, internkontrollforskriften 30, forskrift om miljørettet helsevern (§ 9) og
forskrift om skadedyrbekjempelse 31.
Se også Jernbaneverkets håndbok for miljø, kapittel 7.5 om prosedyre for avfallshåndtering.

3.8.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Felles problemstillinger for hele parsellen/tiltaket:
Avfallsproduksjonen omfatter 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.
Miljørisikovurdering
Miljørisikoanalysen viser at det er risiko for miljøskader ved behandling av rivningsavfall og
feil deponering av avfall.

27

Miljøplan for Jernbaneverket 2010–2013

28

FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.

29

LOV-1981-03-13-6. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

30

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

31

FOR 2000-12-21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.
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3.9 Materialvalg og energibruk
3.9.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•
•
•

Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer - materialer og energi - basert på en helhetlig
vurdering av miljø, kvalitet, sikkerhet og kostnader.
Prosjektet skal utarbeide et miljøregnskap.
Prosjektet skal ved avsluttet prosjekt oppnå en miljødeklarasjon med en environmental
product declaration (EPD) i henhold til product category rules (PCR).

Mål for anleggsperioden
•

•
•
•
•

Overskuddsmasser, herunder tunnelmasser, skrapmasser og eventuelle løsmasser er en
ressurs som skal gjenbrukes i prosjektet eller til andre samfunnsnyttige formål,
fortrinnsvis med kort transportdistanse fra opprinnelsessted.
Betongen til TBM betongelementer skal inneholde minst 15 % tilslag fra masser fra
Follobanetunnelen.
Klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger fra relevante materialer skal dokumenteres
med miljødeklarasjoner (EPD).
Anlegget skal bygges med nyere anleggsmaskiner og kjøretøy for å redusere lokale
utslipp og støy.
Redusere energiforbruk for prosjektet basert på fossilt brensel

3.9.2 Rammer og regelverk
Klima- og miljøkrav i planlegging
Plan og bygningslovens § 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 Jernbaneverket under planlegging av den
enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av
anskaffelsen.
Klimagass- og miljøbudsjett
Nasjonal transportplan har føringer på miljøsiden og iht. St. meld.nr.16 (2008-2009) Nasjonal
transportplan 2010–2019 er Jernbaneverket forpliktet til å lage livsløpsbaserte
klimagassbudsjett for sine store utbyggingsprosjekt
Follobanen er det første jernbaneprosjekt i Norge med et eget miljøbudsjett. Miljøbudsjettet
for Follobanen presenterer miljøpåvirkning ved utbygging, drift og vedlikehold av Follobanens
infrastruktur i et livsløpsperspektiv.
Resultater fra miljøbudsjettet er benyttet som grunnlag for miljøkrav ved anskaffelsene.
Lokal luftforurensing
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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.
Kapittel 1 § 5 (forurensing fra transport) omhandler forurensning fra veger, jernbane o.l.,
havner og flyplasser og beskriver hvilke deler av loven som gjelder innen transportsektoren.
For forurensning fra det enkelte transportmiddel gjelder det som er fastsatt i eller i medhold
av produktkontrolloven, vegtrafikkloven, skipssikkerhetsloven, havneloven, luftfartsloven og
jernbaneloven i stedet for bestemmelsene i denne loven.
Helse- og miljøfarlige stoffer
Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade, eller
miljøforstyrrelse og har regler om substitusjonsplikt for produkt 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.
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 om at stoffene på prioritetslisten skal begrenses kraftig i bruk eller forbys helt
inne 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.
Miljøinformasjon
Miljøinformasjonsloven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og
derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet og å påvirke offentlige og
private beslutningstakere i miljøspørsmål. Med miljø i Miljøinformasjonsloven forstås det ytre
miljø, inkludert kulturminner og kulturmiljø.
Miljøinformasjon iht. §2 i Miljøinformasjonsloven forstås:
(1)
a
b

miljøet
faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet, herunder
- planlagte og iverksatte tiltak eller aktiviteter i miljøet,
- produkters egenskaper eller innhold,
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forhold ved drift av virksomhet, og
administrative avgjørelser og tiltak, herunder enkeltavgjørelser, avtaler, regelverk,
planer, strategier og programmer, samt tilhørende analyser, beregninger og
forutsetninger,
menneskers helse, sikkerhet og levevilkår i den grad de påvirkes eller kan bli påvirket
av tilstanden i miljøet eller faktorer som nevnt i bokstav b.

-

c

§8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Forvaltningsorganer som nevnt i § 5 første ledd bokstav a skal på et overordnet nivå ha
miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og
gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig.
§ 9. Kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet
Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4, plikter å ha kunnskap om forhold ved
virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke
ubetydelig påvirkning på miljøet.
JBV og prosjektkrav
Jernbaneverkets Tekniske regelverk definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn
ved planlegging, bygging og drift av jernbaneanlegg, herunder også tiltak for å begrense
utslipp til luft, vann og grunn.
Miljøregnskap
Et miljøregnskap for Follobanen skal dokumentere miljøstatus i byggefasen for viktige
miljøaspekt i prosjektet. Det vil som en viktig del av miljøstyringssystemet bidra til kvalifisert
beslutningsstøtte og gi grunnlag for miljøforbedrende tiltak i prosjektet. Miljøregnskapet kan
også gi grunnlag for fremtidig miljødeklarering av Follobanen når den er ferdig bygget.
I henhold til Miljøinformasjonsloven har Jernbaneverket plikt til å ha kunnskap om forhold ved
virksomheten som kan medføre påvirkning på miljøet. Miljøregnskapet skal bidra til dette ved
å dokumentere status for viktige miljøaspekt i prosjektet.
Miljøregnskapet skal:
•
•
•
•

•

•
•

bidra til å dokumentere etterlevelse av og avvik fra miljøkrav i prosjektet
gi oppdatert informasjon og dokumentasjon om prosjektets miljøstatus prosjektets og
miljøpåvirkning på omgivelsene
kommunisere redusert miljøpåvirkning ved prosjektets valg av miljøvennlige
innsatsfaktorer og løsninger
være prosjektets erfaringsgrunnlag, angitt i forbruk, utslipp og miljøpåvirkning, for
valgte løsninger av trasé, konstruksjon, tekniske løsninger, komponenter og
materialer
dekke krav til dokumentasjon for fremtidig miljødeklarering av Follobanen.
Miljøpåvirkning fra materialer og energiforbruk vil sammen med andre
miljøkonsekvenser for landskap og miljø gi grunnlag for miljødeklarasjon av
Follobanen.
bidra til Jernbaneverkets årlige miljørapportering
gi grunnlag for erfaringsoverføring og forbedring i senere prosjekter
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3.9.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Miljøbudsjett detaljplan for delstrekningene i Follobanen identifiserte anleggsfasen
som den dominerende fasen mhp utslipp av klimagasser og annen miljøpåvirkning.
Produksjon av betong og stålprodukter utgjør de dominerende materialgruppene i
forhold til totale utslipp av blant annet klimagasser. Valg av betong – og stålmaterialer
og dimensjonering av betong- og stålelementer vil derfor ha stor betydning for total
miljøpåvirkning av prosjektet.
Transportrelaterte utslipp fra forbrenning av drivstoff i anleggsfasen bidrar også i
betydelig grad til prosjektets miljøpåvirkning. Råstoff og graden av resirkulering,
produksjonssted og transportdistanser bør derfor være en del av den totale
materialvurderingen. Transport av masser fra anlegget bør begrenses ved å etablere
deponier i kort avstand fra anlegget.
Ved innføring til Oslo S er det innsatsfaktorer som stål, betongstøp
samt EPS til isolasjon, injeksjonssement og i noe mindre grad også stein/pukk som
har de største bidragene til totale klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger.
Livsløpsvurderingen og miljøbudsjettet for tunnelstrekningen og tverrslag viser at
TBM strekningen av tunnelen har størst betydning for det totale utslippet fra
tunnelkonstruksjonen. Betong elementene som installeres av tunnelboremaskinen, og
stålarmeringen i disse elementene, utgjør de dominerende materialgruppene i forhold
til total miljøpåvirkning. På riggområdet Åsland vil det bli etablert betongfabrikk for
produksjon av disse betongelementene.
For dagstrekningen Langhus – Ski har innsatsfaktorene betong og stål til støttemurer,
kulverter og øvrige konstruksjoner, størst utslipp av blant annet klimagasser.
For Ski stasjon er forbruk av stål i armering, spunt og jernbaneskinner
materialgruppen med betydelig bidrag til miljøpåvirkning. Det er vist at innkjøpt stein/
pukk også gir et høyt bidrag i alle miljøpåvirkningskategorier. Dette skyldes i stor grad
transport av massene til byggeplass. Sammenlikningen av norsk og kinesisk granitt
(kalt naturstein) viser at det er god grunn til å undersøke det helhetlige opphavet til
produktet ved innkjøp. Dette er også relevant for andre produkter som kjøpes inn eller
sendes til bearbeiding i utlandet.

3.10 Setninger og massestabilitet
3.10.1 Mål
Mål for det ferdige anlegget
•

Anlegget skal ikke medføre permanent skade på infrastruktur, bygninger, natur og
kulturminner som følge av drenasje, setninger, ras og/eller grunnbrudd.
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Mål for anleggsperioden
•

•
•

Bygninger og infrastruktur med tilstrekkelig fundamentering iht. byggtype 32, skal ikke
utsettes for setningsskader som ikke kan utbedres, som følge av endret grunnvannstand
eller andre ytre påvirkninger fra anlegget.
Det skal ikke forekomme ras eller grunnbrudd.
Kulturminner skal ikke forringes som følge av nedsatt grunnvannsstand eller andre ytre
påvirkninger.

3.10.2 Rammer og regelverk
Alle arbeider i løsmasser skal utføres med sikte på å forebygge utrasing. Setningsskader
skal forebygges.

3.10.3 Beskrivelse
Tilstand og problemstillinger
Innføring Oslo S:
Tiltaksliste: vedlegg A, kode O-10.
Terrengnivået inne på Oslo S varierer på grunn av ulike fyllinger og skjæringer for
ulike spor inn og ut av sporområdet. Løsmassene er i toppen preget av mange år
med bygging og ombygging med varierende lag med fyllmasser de øverste meterne.
Under fyllmassene er det siltig leire. Det er gjennomført mye grunnundersøkelser
innenfor området for å få best mulig oversikt over geotekniske forhold. For å kunne
gjennomføre anleggsarbeidene innenfor området må det gjennomføres omfattende
geotekniske tiltak. Videre er det gjennomført vurdering av stabilitet iht. NVEs krav til
utredninger. Grunnvannstand og poretrykk er påvirket av alle konstruksjonene i
området. Sårbare områder er blant annet Klypen og Mosseveien.
Se beskrivelse i kapittel 3.3.3 for beskrivelse av kulturminnelag og
grunnvannssenking.
Tunnelstrekning og tverrslag:
Tiltaksliste: vedlegg B, kode T-10.
Setninger vil kunne oppstå ved grunnvannssenking i myrområder eller
poretrykksreduksjon ved fjellflate i områder med marin leire. Konsekvenser av
grunnvannssenking i myrområder er omtalt under kapittel. 3.2.3.
Der det er setningsømfintlige områder over og til siden for tunnelen, vil det for sprengt
tunnel bli gjennomført omfattende tetting av tunnelen for å hindre skade på
bebyggelse og annen infrastruktur.

32

Tilstrekkelig fundamentering vurderes i hvert tilfelle
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Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi redegjør nærmere for temaet 33.
Riggområdet Åsland:
Tiltaksliste: vedlegg C, kode R-10.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser for å avdekke om grunnforholdene på
pukkverket er egnet for videre oppfylling til planlagt nivå samt etablering av
anleggsveier og betongelementfabrikk. Oppfyllingen forutsettes å skje med
nødvendige hensyn til områdestabilitet.
For det planlagte deponiområdet vil det bli gjort tiltak for å stabilisere grunnforholdene
og etablert rutiner for oppfylling av masser på området. Det vil også bli etablert en
steinfylling som motvekt for stabilisering av grunnen.
Der det er setningsømfintlige områder over og til siden for tverrslagtunnelen, vil det bli
gjennomført omfattende tetting av tunnelen for å hindre skade på bebyggelse og
annen infrastruktur.

Dagstrekning Langhus – Ski:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-10.
Mellom Kapelldammen og Endsjø gård samt nord for Roåsbekken er det områder
med bløte grunnforhold med bløt leire og til dels kvikkleire. Det skal utføres
grunnforsterkning med KS-pæler i disse områdene for å ivareta stabiliteten av ny og
eksisterende jernbanefylling både i byggefasen og i permanent fase. Øvrige
konstruksjoner anlegges i stor grad på morenemasser med liten risiko for setninger
eller utglidinger.
Det skal utføres grunnforsterkning i aktuelle områder for å ivareta stabiliteten både i
byggefasen og permanent fase.
Ski Stasjon:
Tiltaksliste: vedlegg D, kode S-10.
Setninger på bebyggelse kan oppstå ved at man i områder med store
løsmassemektigheter får poretrykksreduksjon eller varig senkning av
grunnvannsnivåene. Setninger kan også oppstå som følge av lastøkning på terreng
(veier og opparbeidede plasser, midlertidige deponier), deformasjoner inn mot
utgravinger (skråninger, sikringskonstruksjoner) og vibrasjoner fra anleggstrafikk i
eventuelle løst lagrede friksjonsmasser.
Setninger kan medføre skader på bygninger og infrastruktur. Skader som skyldes
anleggsvirksomheten skal repareres eller erstattes av Jernbaneverket.
Det skal etableres en ny undergang under jernbanesporene. Konstruksjonen vil bli
vanntett, slik at grunnvannstanden ikke senkes permanent. Undergangen skal
etableres i en spuntet byggegrop. Grunnen består hovedsakelig av leire som
innebærer begrenset risiko for grunnvannsenkning i anleggsperioden. Det forventes
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derfor ikke at grunnvannssenking skal utgjøre en konsekvens for omkringliggende
bygninger. Graving for etablering av føringsveier under traubunn vil ved større dybder
skje innenfor spuntet byggegrop. Tiltak i form av midlertidig infiltrering av vann i
byggeperioden er ikke en aktuell metode i dette området med stor dybde til fjell og
tette løsmasser.
I området rundt landkar og nye fundamenter for ny Nordbyveien bru, vil gravenivå
generelt ikke være lavere enn antatt grunnvannstand knyttet til traseen for
eksisterende jernbane.
Miljørisikovurdering
Miljørisikoanalysen viser at det er risiko for grunnbrudd i områder med kvikkleire og ved
mellomlagring av masser og utstyr/materialer. Det er også fare for grunnbrudd ved
heving/senkning av grunnvannstand. Ved etablering av kalksementpeler kan det oppstå
poreovertrykk i omliggende grunn og stabilitetsforholdene kan svekkes så mye at det er fare
for utglidning.
I områder med marin leire og innsynking av terreng (myrområder) er det for bygninger og
annen infrastruktur fare for setningsskader pga. grunnvannssenking / poretrykksreduksjon
ved fjellflate.
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4 REFERANSER OG KILDER
Landskap og visuelt miljø
−
−
−
−

Temautredning – Landskap. UOS-00-A-36096, Asplan Viak
Temautredning – Byutvikling og arealbruk. UOS-00-A-36099, Asplan Viak
Landskap og arkitektonisk utforming. UOS-10-A-10080-00A. 28.02.2011. Aas-Jakobsen
Formingsveileder for Follobanen – UOS-00-A-90026-01B. 14.09.2012. Bjørbekk &
Lindheim

Naturmangfold
− Temautredning – Naturmiljø. UOS-00-A-36097, Asplan Viak
− Temautredning - Grunnvannsforhold ved kartlagte sårbare naturmiljø. UOS-00-A-36104,
Asplan Viak
− Kartlegging av naturverdier Gjersrud-Stensrud. For Oslo kommune – Bymiljøetaten
10.4.2012». UOS-00-A-36045
− Landskapsvurdering Åsland og Bjørnerud. UOS-00-A-36046-01B. 02.05.2012. Asplan
Viak
− Konsekvenser for naturmiljø, Supplerende utredning. UOS-00-A-36111-01B. 02.05.2012.
Asplan Viak
Kulturminner og kulturmiljø
−
−
−
−

Temautredning – Kulturminner, kulturmiljø. UOS-00-A-36094, Asplan Viak – NIKU
Rapport – Arkeologisk registrering – Dobbeltspor Oslo-Ski – Oslo kommune, Byantikvaren
Rapport – Arkeologisk registrering – Konows gate 1-3 – Oslo kommune, Byantikvaren
Rapport – Arkeologisk registrering – Dobbeltspor Oslo-Ski – Akershus fylkeskommune

Helse, trivsel og friluftsliv
− Temautredning – Friluftsinteresser. UOS-00-A-36095, Asplan Viak
Naturressurser
−
−
−
−

Temautredning – Naturressurser. UOS-00-A-36098, Asplan Viak
Tiltaksplan forurensede masser, 21.01.2010. UOS-90-A-20008
Byggeplan Ski stasjon – Områder med påvist forurensning. UOS-90-A-20012
Byggeplan Ski stasjon - Tilleggsutredninger til tiltaksplan forurensede masser.
29.04.2010. UOS-90-A-20016

Støy og vibrasjoner
−
−
−
−
−

Temautredning – Støy, vibrasjoner og rystelser. UOS-00-A-36092, Asplan Viak
Fagrapport Støy og vibrasjoner. UOS-80-A-11174, Norconsult
Fagrapport Støy og vibrasjoner. UOS-10-A-10040, Aas-Jakobsen
Fagrapport støy og strukturlyd. UOS-00-A-10032, Aas-Jakobsen
Follobanen, tunnelstrekning underbygning. Fagrapport støy og strukturlyd. UFB-30-A30067.
− Langhus – Ski. Fagrapport støy og vibrasjoner. UOS-80-A-11436.
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− Innføring Oslo S. Støy og vibrasjoner i anleggsperioden. UOS-10-A-13212.
− Innføring Oslo S. Vibrasjoner og strukturstøy i driftsperioden. UOS-10-A-13211.
Utslipp til luft, vann og grunn
− Temautredning – Utslipp til grunn og vann. UOS-00-A-36011, Asplan Viak
− Temarapport – Utslipp til grunn og vann. UOS-00-A-36108.
− Innføring Oslo S. Håndtering av vann i anleggsfasen – input til risikovurdering for NIVA.
UOS-10-A-18510.
− Langhus Ski. Prinsipper for vannhåndtering i anleggs- og driftsfasen for dagsonen
Langhus – Ski. UOS-80-A-11458.
− Byggeplan Ski stasjon - Miljørisikovurdering utslipp av anleggsvann 01.07.2010. UOS-90A-20021
Avfallshåndtering
− Temautredning – Massehåndtering. UOS-00-A-36106, Asplan Viak
− Byggeplan Ski stasjon – miljøkartlegging 15 bygninger. UOS-90-A-20006
Materialvalg og energibruk
−
−
−
−
−

Miljøbudsjett for Follobanen – Infrastruktur». UIO-00-A-36100 rev. 00A, Asplan Viak
Miljøbudsjett, detaljplan, Ski Stasjon. UOS-90-A-20123-00B. 17.08.12. Multiconsult
Miljøbudsjett, detaljplan, Tunnelstrekning. UFB-30-A-30210-00B. 15.02.13. Asplan Viak
Miljøbudsjett, detaljplan, Jernbaneteknikk. UFB-30-A-38025-01B. 07.09.12. Cowi
Miljøbudsjett, detaljplan, Innføring Oslo S. UOS-10-A-13270-00B. 02.01.13. AasJakobsen
− Miljøbudsjett, detaljplan, Langhus-Ski. UOS-80-A-11461-00B. 04.06.12. Norconsult
− Veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur». UOS-00-A-90020-01
Setninger og massestabilitet
−
−
−
−

Temautredning – Grunnforhold. UOS-00-A-36105, Asplan Viak
Fagrapport Geoteknisk fagrapport – hovedområder. UOS-10-A-10010, Aas-Jakobsen
Grunnundersøkelser rap. 4664-1, 13.11.2006. UOS-90-A-90005
Byggeplan Ski stasjon – Datarapport prøvegravinger Ski sør. UOS-90-A-20018

Andre fagrapporter
− Temautredning – Anleggsperioden. UOS-00-A-36107, Asplan Viak
− Hovedplanrapport. UOS-00A-10050, Aas-Jakobsen, Norconsult
− Fagrapport Konstruksjonsrapport. UOS-10-A-10020, Aas-Jakobsen
− Fagrapport Anleggsgjennomføring. UOS-10-A-10050, Aas-Jakobsen
− Konseptvalg. Ett kontra to løp. Med eller uten dagsone. UOS-00-A-10057, Aas-Jakobsen
− Kapasitetsvurdering spor. UOS-10-A-10090, Aas-Jakobsen
− Kvalitativ RAMS analyse. UOS-10-A-10060, Aas-Jakobsen
− Sammenstilling av geologiske, hydrogeologiske og naturforhold. UOS-00-A-10022, AasJakobsen
− Konseptvurdering av røykspredning i tunnel for Follobanen. UOS-00-A-10023, AasJakobsen
− Ingeniørgeologi og hydrogeologi. UOS-00-A-10034, Aas-Jakobsen
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− Kvantitativ RAM-analyse for Follobanen. UOS-00-A-10036, Aas-Jakobsen
− Kvantitativ risikoanalyse - Vurdering av dobbeltsporet tunnel og to enkeltsporete tunneler
for Follobanen. UOS-00-A-10037, Aas-Jakobsen
− Anleggsgjennomføring – Tunnelstrekning; grunnlag for Hovedplan. UOS-00-A-10038,
Aas-Jakobsen
− LCC analyse Ett kontra to løp. UOS-00-A-10039, Aas-Jakobsen
− Kapasitetsberegninger for tunnelkonsepter på Follobanen. UOS-00-A-10040, AasJakobsen
− Miljørisikoanalyse – Underlag til reguleringsplanene og til miljøprogrammet Plandokumenter med tilhørende konsekvensutredning - UOS00-A-36082 – Asplan Viak
− Dimensjoneringsforutsetninger, 28.06.2012. UOS-90-A-20106
− Noteby rap. 101681-1 (UOS 90-4-R-000014)
− Miljøprogram for prosjektering. UOS-00-A-36081-02B. Asplan Viak
− ROS-analyse for detaljreguleringsplan Ski stasjon, datert 15.05.2012, UOS-90-A-2003202
Annet
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Ski kommunes VA norm, 20.01.2006
Miljøhåndboken, STY- 0552, rev 03. 15.10.2010
Stasjonshåndboken, Dok. Nr. 1B-St- 01.03.2003
Forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6)
Byggeteknisk forskrift (FOR-2010-03-26-489)
Registreringsrapport, Med funn av automatisk fredete kulturminner og nyere tids
kulturminner. Ski kommune. 23.10.2012 Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune
Ski kommunes Formingsveileder, juli 2000
T-1442-2012, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, MD, 2012
NS 8141, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk.
NS 8176, Vibrasjoner og støt, målinger i bygninger av vibrasjoner fra landbasert
samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
Forurensningsforskriften kapittel. 2 (FOR-2004-06-01-931)
The International EPD Consortium (18.08.09). «Product Category Rules for preparing an
Environmental Product Declaration (EPD) for Railways UN CPC 53212. PCR 2009:03,
version 1.0
The International EPD Consortium (11.01.12). «EPD for Railway Infrastructure. Version
open consultation draft. UN CPC 53212».
Direktoratet for naturforvaltning (2006). «Viltkartlegging. –DN-håndbok 11,112s.
Direktoratet for naturforvaltning (2007). «Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av
biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utg 2007.
Innledende miljøtekniske grunnundersøkelser fase 1 og fase 2, Miljøbistand. September
2003 (P-03.033-1)
Utvidet miljøtekniske grunnundersøkelser – fase 3: risikovurdering. Miljøbistand.
November 2003 (P-03.048-1)
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A. Tiltaksliste miljø (MOP) Innføring Oslo S
Komplett tiltaksliste for hvert tema er under. Tiltak som er generelle og felles for alle
områdene er markert med grønn kode.

34

O-1

Landskap og visuelt miljø

1.1.

Anleggs- og riggområder avgrenses og gjerdes inn til det som er vist i reguleringsplaner

1.2.

Riggområder skal være ryddige og med enhetlig utforming

1.3.

Arealer benyttet til anleggs- og riggområder opparbeides og ferdigstillelse iht. de til enhver tid
gjeldende reguleringsplaner, iht. grunnervervsavtaler eller iht. andre avtaler som byggherren har
inngått. (kfr punkt om Klypen vest og området nord for Bispegata)

1.4.

Tilgjengelighet for fotgjengere fra Saxegården til Middelalderparken skal opprettholdes i
anleggsperioden.

1.5.

Tilgjengelighet og kjøreadkomst til Saxegården skal opprettholdes i anleggsperioden.

O-2

Naturmangfold

2.1.

Kartlagte organismer og svartelistearter skal ikke spres videre til andre områder

2.2.

Tilkjørte vekstmasser skal dokumentert ikke inneholde floghavre, rotugras og svartlistede arter
(kategori høy eller svært høy risiko) etter Norsk Svarteliste 2012 (Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012 – utgitt av Artsdatabanken)

2.3.

Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av svartlister underveis i prosjektet

2.4.

Eksisterende enkelttrær som ikke må fjernes skal sikres.

O-3

Kulturminner og kulturmiljø

3.1.

De detaljprosjekterte løsninger og anleggsgjennomføringen skal være iht. reguleringsplan for å sikre at
hensynet til kulturminner og -miljøer blir ivaretatt

3.2.

Entreprenør skal varsle byggherre og evt. Riksantikvaren/Fylkeskommunen/Byantikvaren 34 eller deres
representant dersom uventede funn av kulturminner eller mulige kulturminner dukker opp ved
gravevirksomhet

3.3.

Byggherren søker Riksantikvaren om tillatelse til å gjennomføre alle arbeider innenfor
anleggsområdet.

3.4.

Grunnvannssenking og drenering av automatisk fredete kulturlag skal forebygges for permanent
løsning

3.5.

Tiltak for å begrense skader på Saxegården og Lokomotiv-verkstedet skal gjennomføres

3.6.

Overvåking av poretrykk i automatisk fredete kulturlag skal gjennomføres

3.7.

Risiko for konflikt med kalksementpeler og kulturminner skal vurderes

3.8.

Mellom spunt og konstruksjon for området Klypen Øst skal det dreneres til et kontrollert nivå av
hensyn til oppdrift av betongtunnel.

3.9.

Det skal utarbeides oversikt over grunnvannsstand og kjellernivåer

3.10.

Det skal utarbeides oversikt over festivaler og andre kulturarrangement i området

I Oslo kommune er det Byantikvaren som ivaretar Fylkeskommunens rolle.
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3.11.

Det stilles krav til at kulturminner skal graves ut først, deretter kalksementpeling. Ved
stabilitetsproblemer, må arkeologisk utgraving og kalkpeleing utføres suksessivt.

3.12.

Tilgjengelighet til Oslo Ladegård skal opprettholdes i anleggsperioden.

3.13.

Vannstanden bak spunt i Klypen Øst dokumenteres og skal ikke senkes av Follobanen

3.14.

Det skal planlegges tiltak for om mulig å kunne heve vannstanden til et ønsket nivå. Sjekk ut med
Riksantikvaren.

3.15.

Kulturetaten skal ha tilgang til Saxegaarden i anleggsperioden, slik at denne kan benyttes som
brakkerigg ved ruinkonservering av Mariakirken

O-4

Helse, trivsel og friluftsliv

4.1.

Faseplaner for vegtrafikk og midlertidig trafikkomlegging, med aktuelle tiltak for å sikre 3.person,
utarbeides og implementeres.

4.2.

Byggherren skal opprette dialog med alle berørte parter/omgivelser og institusjoner i god tid før
arbeidene starter opp

4.3.

4.4.

4.5.

Fastsatte transportruter skal følges. Forutsetninger om transportruter og transportbegrensninger gitt av
Statens vegvesen ved godkjenning av trafikkplaner skal etterfølges.
Byggherren skal loggføre og behandle klager, og følge opp eventuelle skader. Ved klagebehandling
som omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes kopi til kommunen v/kommuneoverlegen jf.
folkehelselovens krav om oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Dette gjelder også
informasjon om skadeomfang
Nødetatene må gjennom hele anleggsperioden holdes informert om trafikale endringer og gis mulighet
til å gjennomføre befaringer på området

4.6.

Omgivelsene og togtrafikk skal skjermes for lys fra anleggsområdene

4.7.

Tilgjengelighet med universell utforming, for fotgjengere og syklister, skal opprettholdes i
anleggsperioden.

4.8.

Hensyn til myke trafikanter skal være en viktig del av opplæring / informasjon til sjåfører og
leverandører

4.9.

Skilter skal utformes i samsvar med kommunale skiltvedtekter. (Både midlertidig og permanent
skilting)

4.10.

Samordning med andre utbyggingsprosjekter og tilstøtende entrepriser i området skal søkes så langt
dette er mulig.

4.11.

Kommunen v/ kommuneoverlegen må i god tid før arbeidene starter opp, få kopi av den informasjon
som skal gis i henhold til krav i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern til berørte parter/
omgivelser og institusjoner

4.12.

Byggherre oppretter et informasjonssenter for Follobanen i området nær Oslo S – Klypen, for å
formidle mest mulig informasjon om prosjektet til omgivelser

4.13.

Tilgjengelighet til Middelalderparken via Bispegata og fra Saxegården og kjøreatkomst til Bispegata 16
skal opprettholdes i anleggsperioden.

4.14.

Byggherren vurderer plan for å tilby følgetjeneste for barn som skal passere anleggsområdet til og fra
Gamlebyen skole

O-5

Naturressurser

5.1.

Det skal gjennomføres miljørisikovurdering for deponi. Miljørisikovurderinger av områder for deponi må
også omfatte miljøoppfølging under og etter deponering.

5.2.

Plan for deponering, mellomlagring og uttransport av overskuddsmasser skal utarbeides. Vurdere om
det er aktuelt med mellomlagring på rigg/anleggsområder. Fokus på å utnytte masser som en ressurs
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O-6

Støy og vibrasjoner

6.1.

Begrensninger/restriksjoner i arbeid og arbeidstid og støyverdier skal nedfelles i kontrakt. Det skal
utarbeides prognoser og planlegges arbeid for kommende 4 uker

6.2.

Det skal settes opp støymålere før anleggsstart for å sikre at det foreligger referanseverdier for
støybildet uten støy fra anlegget. Ekstern rådgiver er engasjert for overvåking av støy i
anleggsperioden

6.3.

Byggherren skal informere omgivelser, naboer og myndigheter om kommende arbeidsoperasjoner.

6.4.

Byggherre skal ha beredskap for overnatting og erstatningsboliger.

6.5.

De prosjekterte tiltak mot støy og vibrasjoner i driftsfasen skal være innenfor tillatte grenseverdier

6.6.

Det skal gjennomføres kontrollmålinger av støy og vibrasjoner i permanent situasjon innen ett år etter
at anlegget er tatt i bruk

6.7.

Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider
som kan overskride grenseverdiene.
a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om
støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud av erstatningsboliger

6.8.

Det skal utføres støyberegninger før og målinger under arbeid med støyende aktiviteter.

6.9.

Fundamenteringsforhold for bygg og konstruksjoner skal kartlegges. Grenseverdier for vibrasjoner (i
anleggsperioden) skal beskrives/ vises

6.10.

Tiltak og omfang for forsiktig sprengning skal beskrives

6.11.

Det skal utarbeides støyskjermingstiltak for særlige støyende aktiviteter og/eller sårbare områder

6.12.

Støy og vibrasjoner fra provisoriske bruer over Loenga og ved Ladegården skal vurderes

6.13.

I Oslo skal Oslo kommunes støyforskrift anvendes i tillegg til T-1442.

O-7

Utslipp til luft, vann og grunn

7.1.

Entreprenør skal ha godkjente tiltaksplaner for håndtering av gravemasser i områder hvor det kan
forventes at massene er forurenset.

7.2.

Vann fra anleggsområdet (inkl. byggegrop) skal behandles iht. tillatelser. Entreprenører pålegges å
etablere system for rensing av vann fra byggegrop, samt kontroll av renset vann.

7.3.

De prosjekterte løsninger må være slik at vann ikke sprer forurensning. Utfordringer med avrenning
fra anleggsområdet i perioder med mye nedbør må løses

7.4.

Det skal iverksettes tiltak mot spredning av støv (hjulvask (sommer), tildekking av masser, vask av
veier, fasadevask, fast dekke på anleggsveger etc.)

7.5.

Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere sterkt forurensede masser eller sterkt forurenset
vann/forurenset væske (blant annet som følge av påtreff av alunskifer).

7.6.

Det skal utarbeides en beredskapsplan som beskriver aksjoner dersom det skjer uhell som kan
forårsake forurensning

7.7.

Det skal utarbeides plan for overvåking/rapportering av utslipp iht. utslippssøknad og retningslinjer gitt
av Byggherren

7.8.

Entreprenøren skal utarbeide en driftsintruks for renseanlegg for byggegropsvann.
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Det skal utarbeides utslippssøknad. Krav fra utslippssøknad skal inn i kontrakt med entreprenør.

7.11.

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 luft, vann og grunn.
Det skal være tiltak mot støving og avrenning ved KC-peling

7.12.

Alunskifer i Ekebergskråningen må håndteres iht. gjeldende regelverk

7.13.

Entreprenøren skal håndtere alt vann som oppstår ved Jet-peling i et eget system

7.14.

Ved påslipp til offentlig nett skal VAV’s krav tilfredsstilles

7.15.

Det gjennomføres tiltak for å hindre at vannspeilet på Sørenga blir belastet med forurensning i
forbindelse med anleggsvirksomheten.

O-8

Avfallshåndtering

8.1.

Rutiner for sortering og håndtering av avfall beskrives og implementeres

8.2.

Entreprenør skal utarbeide avfallsplaner før anleggsstart og sluttrapporter for avfall etter at
anleggsarbeidene et avsluttet

8.3.

Avfall fra bygg/konstruksjoner skal behandles iht. miljøsaneringsbeskrivelser

O-9

Materialvalg og energibruk

7.10.

Tremateriale med tropisk tømmer skal unngås benyttet under bygging og i det ferdige anlegget.
9.1.

Øvrig trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC-sertifisert, Levende
Skog/ISO 14001-sertifisert skog, PEFC-sertifisert skogsdrift eller tilsvarende sertifisering.

9.2.

Stoffer som er på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste skal ikke benyttes under
bygging og i det ferdige anlegget.

9.3.

Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH kandidatliste skal ikke benyttes
under bygging og i det ferdige anlegget
Helse- og miljøskadelige stoffer og produkter skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige
anlegget.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal entreprenør utarbeide
en substitusjonvurdering og begrunnelse for dette og søke byggherre om godkjenning.
Entreprenøren skal oppdatere stoffkartoteket med oppdaterte sikkerhetsdatablad på alle riggområdene
for alle merkepliktige stoffer. Kartoteket skal være tilgjengelig for byggherre. Kommunen skal holdes
orientert om forhold som kan tenkes å påvirke folkehelsen.
Det skal ikke installeres oljekjel for fossilt brensel til grunnlast for energiforsyning til stasjonært
energiforbruk på anlegget.
Ved prosjektering skal miljøpåvirkning av valgte løsninger dokumenteres ved livsløpsvurdering (LCA)
iht. Jernbaneverkets «Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur» doknr. UOS00-A-90020.
Miljøvurderingen baseres på produktspesifikke mengdedata fra prosjekteringen.
For de materialene som har krav til EPD benyttes produktspesifikke miljødata.
Andre materialer benytter miljødata fra miljødatabasen EcoInvent.

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

9.8.

UOS-00-A-36082
02B
28.10.2014
66 av 81

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for
Follobanen

Follobaneprosjektet

Entreprenøren skal etablere rutiner for maskinvedlikehold som hindrer forurensning. Rutinene skal
også gjelde for alle entreprenørens underentreprenører

9.9.

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.

9.10.

Det skal være oljeabsorberende middel i alle anleggsmaskiner og tunge kjøretøy.
Brukte absorbenter skal håndteres som farlig avfall.
Det skal leveres miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet iht. ISO 14025, være 3. parts sertifisert og
signert, for følgende produkter:

9.11.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stål, Armeringsstål
Stål, Spuntstål
Stål, Stålpeler
Stål, Konstruksjonsstål
Stål, Skinnestål
Betong, Ferdigbetong (fabrikkbetong, inkl betong til TBM elementer)
Betong, Prefabrikkerte elementer
Betong, Sprøytebetong
Sement, Kalksement
Sement, Injeksjonssement
Mørtel
XPS
EPS
Lettklinker
Naturstein
Kjøreledning
Fiberkabel

9.12.

Det skal som grunnlag til miljøregnskap rapporteres bla på innkjøpte materialer og energi, iht.
miljøregnskapsmal fra JBV. Tema det skal rapporteres på samt andre krav til rapportering er gitt i
miljøregnskapsmalen.

9.13.

Krav for anleggsmaskiner
Ved byggestart 2014 skal minimum 25% av antall anleggsmaskiner og utstyr (hjullaster, bulldoser,
gravemaskiner og andre mobile anleggsmaskiner) skal oppfylle utslippskravene ifølge Stage III B.
Øvrige anleggsmaskiner som benyttes i entreprisen skal minimum tilfredsstille utslippskravenekravene
ifølge Stage III A.

9.14.

Krav for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg)
Ved byggestart 2014 skal minimum 75% av antall tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum oppfylle utslippskravene til Euro V. Øvrige tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum tilfredsstille utslippskravene for Euro IV.

O-10

Setninger og massestabilitet

10.1.

Løsninger skal forebygge poretrykksreduksjon og setningsskader

10.2.

Det skal etableres poretrykksmålere innenfor hele influensområdet ca. 1 år i forkant av at
anleggsarbeidene starter opp, for å fremskaffe oversikt over poretrykksvariasjoner i løpet av alle fire
årstider

10.3.

Det skal gjennomføres poretrykksovervåking for relevante installasjoner i hele anleggsperioden

10.4.

Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse for potensielt berørte bygninger, konstruksjoner og
installasjoner før anleggsstart

10.5.

Det skal i anleggsperioden være etablert en beredskap som kan benyttes dersom man oppdager
poretrykksfall og setninger

10.6.

Lastbegrensninger innenfor anleggsområdet skal vurderes

10.7.

Entreprenør skal ha egen eller innleid miljøgeolog
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B. Tiltaksliste miljø (MOP) Tunnelstrekning
Komplett tiltaksliste for hvert tema er under. Tiltak som er generelle og felles for alle
områdene er markert med grønn kode. Tabellen er gjeldende for både Follobanetunnelen og
tunnel for inngående Østfoldbane. Punkter som spesifikt kun er for inngående Østfoldbane er
merket med IØB.
T-1

Landskap og visuelt miljø

1.1.

Anleggs- og riggområder avgrenses og gjerdes inn til det som er vist i reguleringsplaner

1.2.

Riggområder skal være ryddige og med enhetlig utforming

1.3.

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

T-2

Naturmangfold

2.1.

Kartlagte organismer og svartelistearter skal ikke spres videre til andre områder

2.2.

Tilkjørte vekstmasser skal dokumentert ikke inneholde floghavre, rotugras og svartlistede arter
(kategori høy eller svært høy risiko) etter Norsk Svarteliste 2012 (Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012 – utgitt av Artsdatabanken)

2.3.

Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av svartlister underveis i prosjektet

2.4.

For å hindre drenering av naturområder vil det bli gjennomført omfattende tettetiltak i tunnelen. Videre
vil det bli satt krav til entreprenøren om på kort varsel, å kunne gjennomføre beredskapstiltak for å
hindre skade på natur som følge av tunneldriften.

T-3

Kulturminner og kulturmiljø

3.1.

De detaljprosjekterte løsninger og anleggsgjennomføringen skal være iht. reguleringsplan for å sikre at
hensynet til kulturminner og -miljøer blir ivaretatt

3.2.

Entreprenør skal varsle byggherre og evt. Riksantikvaren/Fylkeskommunen/Byantikvaren 35 eller deres
representant dersom uventede funn av kulturminner eller mulige kulturminner dukker opp ved
gravevirksomhet

T-4

Helse, trivsel og friluftsliv

4.1.

Faseplaner for vegtrafikk og midlertidig trafikkomlegging, med aktuelle tiltak for å sikre 3.person,
utarbeides og implementeres.

4.2.

Byggherren skal opprette dialog med alle berørte parter/omgivelser og institusjoner i god tid før
arbeidene starter opp

4.3.

4.4.

35

Fastsatte transportruter skal følges. Forutsetninger om transportruter og transportbegrensninger gitt av
Statens vegvesen ved godkjenning av trafikkplaner skal etterfølges.
Byggherren skal loggføre og behandle klager, og følge opp eventuelle skader. Ved klagebehandling
som omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes kopi til kommunen v/kommuneoverlegen jf.
folkehelselovens krav om oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Dette gjelder også
informasjon om skadeomfang

I Oslo kommune er det Byantikvaren som ivaretar Fylkeskommunens rolle.
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4.5.

Nødetatene må gjennom hele anleggsperioden holdes informert om trafikale endringer og gis mulighet
til å gjennomføre befaringer på området

4.6.

Omgivelsene og togtrafikk skal skjermes for lys fra anleggsområdene

4.7.

Tilgjengelighet med universell utforming, for fotgjengere og syklister, skal opprettholdes i
anleggsperioden.

4.8.

Hensyn til myke trafikanter skal være en viktig del av opplæring / informasjon til sjåfører og
leverandører

4.9.

Skilter skal utformes i samsvar med kommunale skiltvedtekter. (Både midlertidig og permanent
skilting)

4.10.

Samordning med andre utbyggingsprosjekter og tilstøtende entrepriser i området skal søkes så langt
dette er mulig.

4.11.

Kommunen v/ kommuneoverlegen må i god tid før arbeidene starter opp, få kopi av den informasjon
som skal gis i henhold til krav i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern til berørte parter/
omgivelser og institusjoner

4.11
IØB

Hensynet til myke trafikanter som syklister og gående langs Mosseveien, Kongshavnveien og
Bekkelagskaia skal ivaretas i anleggsperioden. Skilting og informasjon skal bli gjennomført.

T-5

Naturressurser

5.1.

Det skal gjennomføres miljørisikovurdering for deponi. Miljørisikovurderinger av områder for deponi må
også omfatte miljøoppfølging under og etter deponering.

5.2.

Plan for deponering, mellomlagring og uttransport av overskuddsmasser skal utarbeides. Vurdere om
det er aktuelt med mellomlagring på rigg/anleggsområder. Fokus på å utnytte masser som en ressurs

5.3.

Energi- og drikkevannsbrønner langs traseen kartlegges. Brønner som må tettes som følge av tiltaket
identifiseres og sikrer før anleggsarbeidene tar til. Brønner som permanent tettes, erstattes.

5.4.

Energi- og drikkevannsbrønner som blir påvirket eller ødelagt av tunnelarbeidene, men som ikke kan
tettes, skal testes

T-6

Støy og vibrasjoner

6.3.

Begrensninger/restriksjoner i arbeid og arbeidstid og støyverdier skal nedfelles i kontrakt. Det skal
utarbeides prognoser og planlegges arbeid for kommende 4 uker
Det skal settes opp støymålere før anleggsstart for å sikre at det foreligger referanseverdier for
støybildet uten støy fra anlegget. Ekstern rådgiver er engasjert for overvåking av støy i
anleggsperioden
Byggherren skal informere omgivelser, naboer og myndigheter om kommende arbeidsoperasjoner.

6.4.

Byggherre skal ha beredskap for overnatting og erstatningsboliger.

6.5.

De prosjekterte tiltak mot støy og vibrasjoner i driftsfasen skal være innenfor tillatte grenseverdier

6.6.

Det skal gjennomføres kontrollmålinger av støy og vibrasjoner i permanent situasjon innen ett år etter
at anlegget er tatt i bruk

6.1.
6.2.
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6.7.

Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider
som kan overskride grenseverdiene.
a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om
støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud av erstatningsboliger

6.8.

Det skal utføres støyberegninger før og målinger under arbeid med støyende aktiviteter.

6.9.

Fundamenteringsforhold for bygg og konstruksjoner skal kartlegges. Grenseverdier for vibrasjoner (i
anleggsperioden) skal beskrives/ vises

6.10.
6.11.
6.12.

Gjennomføre rystelsesmålinger ved passering av eksisterende anlegg: Vegtunnelene ved Ekeberg,
Ekeberghallene, Bekkelaget renseanlegg mm
Entreprenøren skal vurdere behovet for avbøtende tiltak mot rystelser i anleggsperioden ved
passering av bedriften Brødrene Dahl på Langhus (eiendom gnr/bnr 107/738 med et høylager med
automatisert drift)
Entreprenøren skal ha beredskap for overnatting/beredsskapsboliger dersom arbeid ifm passering av
Sloraveien medfører støy ut over det som er innenfor tillatte grenseverdier eller dispensasjoner.

6.13.

Måle strukturlyd fra TBM for å vurdere muligheten for TBM-drift om natt

6.14.

I Oslo skal Oslo kommunes støyforskrift anvendes i tillegg til T-1442.

T-7

Utslipp til luft, vann og grunn

7.1.

Entreprenør skal ha godkjente tiltaksplaner for håndtering av gravemasser i områder hvor det kan
forventes at massene er forurenset.

7.2.

Vann fra anleggsområdet (inkl. byggegrop) skal behandles iht. tillatelser. Entreprenører pålegges å
etablere system for rensing av vann fra byggegrop, samt kontroll av renset vann.

7.3.

De prosjekterte løsninger må være slik at vann ikke sprer forurensning. Utfordringer med avrenning
fra anleggsområdet i perioder med mye nedbør må løses

7.4.

Det skal iverksettes tiltak mot spredning av støv (hjulvask (sommer), tildekking av masser, vask av
veier, fasadevask, fast dekke på anleggsveger etc.)

7.5.

Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere sterkt forurensede masser eller sterkt forurenset
vann/forurenset væske (blant annet som følge av påtreff av alunskifer).

7.6.

Det skal utarbeides en beredskapsplan som beskriver aksjoner dersom det skjer uhell som kan
forårsake forurensning

7.7.

Det skal utarbeides plan for overvåking/rapportering av utslipp iht. utslippssøknad og retningslinjer gitt
av Byggherren

7.8.

Entreprenøren skal utarbeide en driftsintruks for renseanlegg for byggegropsvann.

7.9.

Det skal utarbeides utslippssøknad. Krav fra utslippssøknad skal inn i kontrakt med entreprenør.

7.10.

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 luft, vann og grunn.

7.11.

Alunskifer ved påhugget i Oslo må fraktes til godkjent mottak

7.12.

Entreprenøren skal gjennomføre tiltak for å sikre at injeksjonsmasser ikke skader infrastruktur
(relevant ved anlegg i Ekebergåsen).

T-8

Avfallshåndtering

8.1.

Rutiner for sortering og håndtering av avfall beskrives og implementeres

8.2.

Entreprenør skal utarbeide avfallsplaner før anleggsstart og sluttrapporter for avfall etter at
anleggsarbeidene et avsluttet
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Avfall fra bygg/konstruksjoner skal behandles iht. miljøsaneringsbeskrivelser

T-9

Materialvalg og energibruk
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Tremateriale med tropisk tømmer skal unngås benyttet under bygging og i det ferdige anlegget.
9.1.

9.2.
9.3.

Øvrig trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC-sertifisert, Levende
Skog/ISO 14001-sertifisert skog, PEFC-sertifisert skogsdrift eller tilsvarende sertifisering.
Stoffer som er på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste skal ikke benyttes under
bygging og i det ferdige anlegget.
Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH kandidatliste skal ikke benyttes
under bygging og i det ferdige anlegget
Helse- og miljøskadelige stoffer og produkter skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige
anlegget.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal entreprenør utarbeide
en substitusjonvurdering og begrunnelse for dette og søke byggherre om godkjenning.
Entreprenøren skal oppdatere stoffkartoteket med oppdaterte sikkerhetsdatablad på alle riggområdene
for alle merkepliktige stoffer. Kartoteket skal være tilgjengelig for byggherre. Kommunen skal holdes
orientert om forhold som kan tenkes å påvirke folkehelsen.
Det skal ikke installeres oljekjel for fossilt brensel til grunnlast for energiforsyning til stasjonært
energiforbruk på anlegget.
Ved prosjektering skal miljøpåvirkning av valgte løsninger dokumenteres ved livsløpsvurdering (LCA)
iht. Jernbaneverkets «Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur» doknr. UOS00-A-90020.
Miljøvurderingen baseres på produktspesifikke mengdedata fra prosjekteringen.
For de materialene som har krav til EPD benyttes produktspesifikke miljødata.
Andre materialer benytter miljødata fra miljødatabasen EcoInvent.
Entreprenøren skal etablere rutiner for maskinvedlikehold som hindrer forurensning. Rutinene skal
også gjelde for alle entreprenørens underentreprenører

9.9.

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.

9.10.

Det skal være oljeabsorberende middel i alle anleggsmaskiner og tunge kjøretøy.
Brukte absorbenter skal håndteres som farlig avfall.
Det skal leveres miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet iht. ISO 14025, være 3. parts sertifisert og
signert, for følgende produkter:

9.11.

9.12.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stål, Armeringsstål
Stål, Spuntstål
Stål, Stålpeler
Stål, Konstruksjonsstål
Stål, Skinnestål
Betong, Ferdigbetong (fabrikkbetong, inkl betong til TBM elementer)
Betong, Prefabrikkerte elementer
Betong, Sprøytebetong
Sement, Kalksement
Sement, Injeksjonssement
Mørtel
XPS
EPS
Lettklinker
Naturstein
Kjøreledning
Fiberkabel

Det skal som grunnlag til miljøregnskap rapporteres bla på innkjøpte materialer og energi, iht.
miljøregnskapsmal fra JBV. Tema det skal rapporteres på samt andre krav til rapportering er gitt i
miljøregnskapsmalen.
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9.13.

Krav for anleggsmaskiner
Ved byggestart 2014 skal minimum 25% av antall anleggsmaskiner og utstyr (hjullaster, bulldoser,
gravemaskiner og andre mobile anleggsmaskiner) skal oppfylle utslippskravene ifølge Stage III B.
Øvrige anleggsmaskiner som benyttes i entreprisen skal minimum tilfredsstille utslippskravenekravene
ifølge Stage III A.

9.14.

Krav for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg)
Ved byggestart 2014 skal minimum 75% av antall tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum oppfylle utslippskravene til Euro V. Øvrige tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum tilfredsstille utslippskravene for Euro IV.

9.15.

Betongen til TBM betongelementer skal inneholde minst 15 % tilslag fra masser fra Follobanetunnelen.

T-10

Setninger og massestabilitet

10.1.

Løsninger skal forebygge poretrykksreduksjon og setningsskader

10.2.

Det skal etableres poretrykksmålere innenfor hele influensområdet ca. 1 år i forkant av at
anleggsarbeidene starter opp, for å fremskaffe oversikt over poretrykksvariasjoner i løpet av alle fire
årstider

10.3.

Det skal gjennomføres poretrykksovervåking for relevante installasjoner i hele anleggsperioden

10.4.

Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse for potensielt berørte bygninger, konstruksjoner og
installasjoner før anleggsstart

10.5.

Det skal i anleggsperioden være etablert en beredskap som kan benyttes dersom man oppdager
poretrykksfall og setninger

10.6.

Lastbegrensninger innenfor anleggsområdet skal vurderes

10.7.

Entreprenør skal ha egen eller innleid miljøgeolog

10.8.

For å hindre setningsskader på infrastruktur og bebyggelse over tunnelene vil det bli gjennomført
omfattende tettetiltak i tunnelen. Videre vil det bli satt krav til entreprenøren om på kort varsel, å kunne
gjennomføre beredskapstiltak for å hindre skade på natur som følge av tunneldriften.

10.9.

Vurder influensområde og konsekvenser for nærliggende bygninger og konstruksjoner ved
poretrykksredukjson / grunnvannssenking.
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C. Tiltaksliste miljø (MOP) Riggområdet Åsland
Komplett tiltaksliste for hvert tema er under. Tiltak som er generelle og felles for alle
områdene er markert med grønn kode.
R-1

Landskap og visuelt miljø

1.1.

Anleggs- og riggområder avgrenses og gjerdes inn til det som er vist i reguleringsplaner

1.2.

Riggområder skal være ryddige og med enhetlig utforming

1.3.

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

R-2

Naturmangfold

2.1.

Kartlagte organismer og svartelistearter skal ikke spres videre til andre områder

2.2.

Tilkjørte vekstmasser skal dokumentert ikke inneholde floghavre, rotugras og svartlistede arter
(kategori høy eller svært høy risiko) etter Norsk Svarteliste 2012 (Fremmede arter i Norge - med norsk
svarteliste 2012 – utgitt av Artsdatabanken)

2.3.

Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av svartlister underveis i prosjektet

2.4.

Stikkrenner som opparbeides skal være tilpasset mindre dyr/amfibier. Kummer og annet skal utformes
for å hindre fallgruver for mindre dyr/amfibier.

2.5.

Det skal etableres en salamanderdam nær Myrerbekken N for riggområdet som erstatning for dam
som allerede er ødelagt.

R-3

Kulturminner og kulturmiljø

3.1.

De detaljprosjekterte løsninger og anleggsgjennomføringen skal være iht. reguleringsplan for å sikre at
hensynet til kulturminner og -miljøer blir ivaretatt

3.2.

Entreprenør skal varsle byggherre og evt. Riksantikvaren/Fylkeskommunen/Byantikvaren 36 eller deres
representant dersom uventede funn av kulturminner eller mulige kulturminner dukker opp ved
gravevirksomhet

R-4

Helse, trivsel og friluftsliv

4.1.

Faseplaner for vegtrafikk og midlertidig trafikkomlegging, med aktuelle tiltak for å sikre 3.person,
utarbeides og implementeres.

4.2.

Byggherren skal opprette dialog med alle berørte parter/omgivelser og institusjoner i god tid før
arbeidene starter opp

4.3.

4.4.

36

Fastsatte transportruter skal følges. Forutsetninger om transportruter og transportbegrensninger gitt av
Statens vegvesen ved godkjenning av trafikkplaner skal etterfølges.
Byggherren skal loggføre og behandle klager, og følge opp eventuelle skader. Ved klagebehandling
som omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes kopi til kommunen v/kommuneoverlegen jf.
folkehelselovens krav om oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Dette gjelder også
informasjon om skadeomfang

I Oslo kommune er det Byantikvaren som ivaretar Fylkeskommunens rolle.
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4.5.

Nødetatene må gjennom hele anleggsperioden holdes informert om trafikale endringer og gis mulighet
til å gjennomføre befaringer på området

4.6.

Omgivelsene og togtrafikk skal skjermes for lys fra anleggsområdene

4.7.

Tilgjengelighet med universell utforming, for fotgjengere og syklister, skal opprettholdes i
anleggsperioden. Sykkeltraséen sørfra og nordover til Klemmentsrud kirke sikres i anleggsperioden
ved at det etableres ei sykkel-/gangbru over innkjøringen til riggområdet.

4.8.

Hensyn til myke trafikanter skal være en viktig del av opplæring / informasjon til sjåfører og
leverandører

4.9.

Skilter skal utformes i samsvar med kommunale skiltvedtekter. (Både midlertidig og permanent
skilting)

4.10.

Samordning med andre utbyggingsprosjekter og tilstøtende entrepriser i området skal søkes så langt
dette er mulig.

4.11.

Kommunen v/ kommuneoverlegen må i god tid før arbeidene starter opp, få kopi av den informasjon
som skal gis i henhold til krav i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern til berørte parter/
omgivelser og institusjoner

4.12.

Den merkede turstien mellom Maurtuveien og Stensrudåsveien forbi Holstad gård, stenges i
anleggsperioden. Infoskilt om alternativ rute settes opp

R-5

Naturressurser

5.1.

Det skal gjennomføres miljørisikovurdering for deponi. Miljørisikovurderinger av områder for deponi må
også omfatte miljøoppfølging under og etter deponering.

5.2.

Plan for deponering, mellomlagring og uttransport av overskuddsmasser skal utarbeides. Vurdere om
det er aktuelt med mellomlagring på rigg/anleggsområder. Fokus på å utnytte masser som en ressurs

R-6

Støy og vibrasjoner

6.1.

Begrensninger/restriksjoner i arbeid og arbeidstid og støyverdier skal nedfelles i kontrakt. Det skal
utarbeides prognoser og planlegges arbeid for kommende 4 uker

6.2.

Det skal settes opp støymålere før anleggsstart for å sikre at det foreligger referanseverdier for
støybildet uten støy fra anlegget. Ekstern rådgiver er engasjert for overvåking av støy i
anleggsperioden

6.3.

Byggherren skal informere omgivelser, naboer og myndigheter om kommende arbeidsoperasjoner.

6.4.

Byggherre skal ha beredskap for overnatting og erstatningsboliger.

6.5.

De prosjekterte tiltak mot støy og vibrasjoner i driftsfasen skal være innenfor tillatte grenseverdier

6.6.

Det skal gjennomføres kontrollmålinger av støy og vibrasjoner i permanent situasjon innen ett år etter
at anlegget er tatt i bruk

6.7.

Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre arbeider
som kan overskride grenseverdiene.
a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal varsles om
støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud av erstatningsboliger

6.8.

Det skal utføres støyberegninger før og målinger under arbeid med støyende aktiviteter.

6.9.

Fundamenteringsforhold for bygg og konstruksjoner skal kartlegges. Grenseverdier for vibrasjoner (i
anleggsperioden) skal beskrives/ vises
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6.10.

Eventuelle lokale støytiltak for anleggsperioden bør være gjennomført før anleggsarbeidene starter.

6.11.

Lokale støytiltak er basert på beregninger med en god del skjermete støykilder. Beskrivelse av
nødvendig kildedemping.

6.12.

I Oslo skal Oslo kommunes støyforskrift anvendes i tillegg til T-1442.

R-7

Utslipp til luft, vann og grunn

7.1.

Entreprenør skal ha godkjente tiltaksplaner for håndtering av gravemasser i områder hvor det kan
forventes at massene er forurenset.

7.2.

Vann fra anleggsområdet (inkl. byggegrop) skal behandles iht. tillatelser. Entreprenører pålegges å
etablere system for rensing av vann fra byggegrop, samt kontroll av renset vann.

7.3.

De prosjekterte løsninger må være slik at vann ikke sprer forurensning. Utfordringer med avrenning
fra anleggsområdet i perioder med mye nedbør må løses

7.4.

Det skal iverksettes tiltak mot spredning av støv (hjulvask (sommer), tildekking av masser, vask av
veier, fasadevask, fast dekke på anleggsveger etc.)

7.5.

Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere sterkt forurensede masser eller sterkt forurenset
vann/forurenset væske

7.6.

Det skal utarbeides en beredskapsplan som beskriver aksjoner dersom det skjer uhell som kan
forårsake forurensning

7.7.

Det skal utarbeides plan for overvåking/rapportering av utslipp iht. utslippssøknad og retningslinjer gitt
av Byggherren

7.8.

Entreprenøren skal utarbeide en driftsintruks for renseanlegg for byggegropsvann.

7.9.

Det skal utarbeides utslippssøknad. Krav fra utslippssøknad skal inn i kontrakt med entreprenør.

7.10.

7.11.

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 luft, vann og grunn.
Myrerbekken vil bli lagt i rør gjennom anleggsområdet, og overvannsavrenning fra anleggsområdene
vil bli håndtert slik at en unngår skadelige utslipp til alle bekker og tjern, og nødvendig
sedimenteringssystem etableres.

7.12.

Relevante resipienter vil bli overvåket før, under og etter anleggsperioden

7.13.

Maurtuebekken vill bli lagt i rør gjennom deponiområdet, og nødvendig sedimenteringssystem
etableres.

R-8

Avfallshåndtering

8.1.

Rutiner for sortering og håndtering av avfall beskrives og implementeres

8.2.

Entreprenør skal utarbeide avfallsplaner før anleggsstart og sluttrapporter for avfall etter at
anleggsarbeidene et avsluttet

8.3.

Avfall fra bygg/konstruksjoner skal behandles iht. miljøsaneringsbeskrivelser

R-9

Materialvalg og energibruk
Tremateriale med tropisk tømmer skal unngås benyttet under bygging og i det ferdige anlegget.

9.1.

Øvrig trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC-sertifisert, Levende
Skog/ISO 14001-sertifisert skog, PEFC-sertifisert skogsdrift eller tilsvarende sertifisering.
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9.2.

Stoffer som er på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste skal ikke benyttes under
bygging og i det ferdige anlegget.

9.3.

Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH kandidatliste skal ikke benyttes
under bygging og i det ferdige anlegget
Helse- og miljøskadelige stoffer og produkter skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige
anlegget.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal entreprenør utarbeide
en substitusjonvurdering og begrunnelse for dette og søke byggherre om godkjenning.
Entreprenøren skal oppdatere stoffkartoteket med oppdaterte sikkerhetsdatablad på alle riggområdene
for alle merkepliktige stoffer. Kartoteket skal være tilgjengelig for byggherre. Kommunen skal holdes
orientert om forhold som kan tenkes å påvirke folkehelsen.
Det skal ikke installeres oljekjel for fossilt brensel til grunnlast for energiforsyning til stasjonært
energiforbruk på anlegget.
Ved prosjektering skal miljøpåvirkning av valgte løsninger dokumenteres ved livsløpsvurdering (LCA)
iht. Jernbaneverkets «Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur» doknr. UOS00-A-90020.
Miljøvurderingen baseres på produktspesifikke mengdedata fra prosjekteringen.
For de materialene som har krav til EPD benyttes produktspesifikke miljødata.
Andre materialer benytter miljødata fra miljødatabasen EcoInvent.
Entreprenøren skal etablere rutiner for maskinvedlikehold som hindrer forurensning. Rutinene skal
også gjelde for alle entreprenørens underentreprenører

9.9.

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.

9.10.

Det skal være oljeabsorberende middel i alle anleggsmaskiner og tunge kjøretøy.
Brukte absorbenter skal håndteres som farlig avfall.
Det skal leveres miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet iht. ISO 14025, være 3. parts sertifisert og
signert, for følgende produkter:

9.11.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stål, Armeringsstål
Stål, Spuntstål
Stål, Stålpeler
Stål, Konstruksjonsstål
Stål, Skinnestål
Betong, Ferdigbetong (fabrikkbetong, inkl betong til TBM elementer)
Betong, Prefabrikkerte elementer
Betong, Sprøytebetong
Sement, Kalksement
Sement, Injeksjonssement
Mørtel
XPS
EPS
Lettklinker
Naturstein
Kjøreledning
Fiberkabel

9.12.

Det skal som grunnlag til miljøregnskap rapporteres bla på innkjøpte materialer og energi, iht.
miljøregnskapsmal fra JBV. Tema det skal rapporteres på samt andre krav til rapportering er gitt i
miljøregnskapsmalen.

9.13.

Krav for anleggsmaskiner
Ved byggestart 2014 skal minimum 25% av antall anleggsmaskiner og utstyr (hjullaster, bulldoser,
gravemaskiner og andre mobile anleggsmaskiner) skal oppfylle utslippskravene ifølge Stage III B.
Øvrige anleggsmaskiner som benyttes i entreprisen skal minimum tilfredsstille utslippskravenekravene
ifølge Stage III A.
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9.14.

Krav for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg)
Ved byggestart 2014 skal minimum 75% av antall tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum oppfylle utslippskravene til Euro V. Øvrige tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum tilfredsstille utslippskravene for Euro IV.

R-10

Setninger og massestabilitet

10.1.

Løsninger skal forebygge poretrykksreduksjon og setningsskader

10.2.

Det er etablert poretrykksmålere innenfor hele influensområdet, for å fremskaffe oversikt over
poretrykksvariasjoner i over året. Under hele anleggsperioden vil poretrykket overvåkes kontinuerlig
via etablert web-løsning.

10.3.

Det skal gjennomføres poretrykksovervåking for relevante installasjoner i hele anleggsperioden

10.4.

Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse for potensielt berørte bygninger, konstruksjoner og
installasjoner før anleggsstart

10.5.

Det skal i anleggsperioden være etablert en beredskap som kan benyttes dersom man oppdager
poretrykksfall og setninger

10.6.

Lastbegrensninger innenfor anleggsområdet skal vurderes

10.7.

Entreprenør skal ha egen eller innleid miljøgeolog
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D. Tiltaksliste miljø (MOP) Langhus - Ski (inkl. Ski stasjon)
Komplett tiltaksliste for hvert tema er under. Tiltak som er generelle og felles for alle
områdene er markert med grønn kode. Tabellen er gjeldende for både dagstrekning
Langhus-Ski og Ski Stasjon. Punkter som spesifikt kun er for Ski stasjon er merket med Ski
S.
S-1

Landskap og visuelt miljø

1.1.

Anleggs- og riggområder avgrenses og gjerdes inn til det som er vist i reguleringsplaner

1.2.

Riggområder skal være ryddige og med enhetlig utforming

1.3.

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

1.4.

Sideterreng/restarealer, kulverter, kulvertportal sør for fjelltunnel og fyllinger samt støttemurer
skal utformes i henhold til reguleringsplan.

1.5.

Dyp skjæring nord for østre godsspor og istandsetting av kulverttak skal utformes i henhold til
reguleringsplan.

1.6.

Støyskjermer skal utformes og plasseres i henhold til reguleringsplan.

1.7.

Nytt bekkeløp for Roåsbekken fram til eksisterende bekkeleie og innløp til tunnelen utformes i
henhold til reguleringsplan.

1.8.

Sviller og toppdekket fra nedlagt spor for Østfoldbanen fjernes.

1.9
Ski S

Eksisterende vegetasjon og parkanlegg skal sikres. Trær som skal beholdes skal merkes.

S-2

Naturmangfold

2.1.

Kartlagte organismer og svartelistearter skal ikke spres videre til andre områder

2.2.

Tilkjørte vekstmasser skal dokumentert ikke inneholde floghavre, rotugras og svartlistede arter
(kategori høy eller svært høy risiko) etter Norsk Svarteliste 2012 (Fremmede arter i Norge - med
norsk svarteliste 2012 – utgitt av Artsdatabanken)

2.3.

Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av svartlister underveis i prosjektet

2.4.

Stikkrenner som opparbeides skal være tilpasset mindre dyr/amfibier. Kummer og annet skal
utformes for å hindre fallgruver for mindre dyr/amfibier.

2.5.

Det installeres åleleder i ny del av Roåsbekken for å sikre ålevandring

2.6.

Nytt bekkeleie ved omlegging Roåsbekken utformes med hensyn til naturmangfold (blant annet
fossekall). Vannstrengen gis en naturlig utforming.

2.7.

Passasjer for vilt trekkrute i øst – vestlig retning ved Roås skal opprettholdes i anleggsfasen.
Plan for å sikre området (inkl Langhusveien) med viltgjerder i anleggs- og driftsfasen utarbeides
og implementeres

2.8.

Plan for revegetering og vegetasjonsetablering utarbeides og implementeres, stedegne arter
skal benyttes.

2.9.

Fylling ved Kapelldammen skal opprettholdes for å hindre vanngjennomstrømming ettersom det
er ønske å beholde fylling som fungerer som en fyllingsdam.
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2.10.

Vannkantvegetasjonen ved Kapelldammen skal bevares.

2.10.
Ski S

Spredning av forekomst av kjempebjørnekjeks ved Kapelldammen, og langs skjæringa i vest,
skal hindres

2.11.
Ski S

Avrenning til Kapelldammen skal unngås

S-3

Kulturminner og kulturmiljø

3.1.

De detaljprosjekterte løsninger og anleggsgjennomføringen skal være iht. reguleringsplan for å
sikre at hensynet til kulturminner og -miljøer blir ivaretatt

3.2.

Entreprenør skal varsle byggherre og evt. Riksantikvaren/Fylkeskommunen eller deres
representant dersom uventede funn av kulturminner eller mulige kulturminner dukker opp ved
gravevirksomhet

3.3.

Byggherren bestiller utgraving av kjente kulturminner. Utgravingen gjøres av Kulturhistorisk
museum

S-4

Helse, trivsel og friluftsliv

4.1.

Faseplaner for vegtrafikk og midlertidig trafikkomlegging, med aktuelle tiltak for å sikre 3.person,
utarbeides og implementeres.

4.2.

Byggherren skal opprette dialog med alle berørte parter/omgivelser og institusjoner i god tid før
arbeidene starter opp

4.3.

4.4.

4.5.

Fastsatte transportruter skal følges. Forutsetninger om transportruter og transportbegrensninger
gitt av Statens vegvesen ved godkjenning av trafikkplaner skal etterfølges.
Byggherren skal loggføre og behandle klager, og følge opp eventuelle skader. Ved
klagebehandling som omfatter forhold som påvirker helse, skal det sendes kopi til kommunen
v/kommuneoverlegen jf. folkehelselovens krav om oversikt over forhold som påvirker
folkehelsen. Dette gjelder også informasjon om skadeomfang
Nødetatene må gjennom hele anleggsperioden holdes informert om trafikale endringer og gis
mulighet til å gjennomføre befaringer på området

4.6.

Omgivelsene og togtrafikk skal skjermes for lys fra anleggsområdene

4.7.

Tilgjengelighet med universell utforming, for fotgjengere og syklister, skal opprettholdes i
anleggsperioden. Gjelder blant annet Langhusveien og andre aktuelle steder

4.8.

Hensyn til myke trafikanter skal være en viktig del av opplæring / informasjon til sjåfører og
leverandører

4.9.

Skilter skal utformes i samsvar med kommunale skiltvedtekter. (Både midlertidig og permanent
skilting)

4.10.

Samordning med andre utbyggingsprosjekter og tilstøtende entrepriser i området skal søkes så
langt dette er mulig.

4.11.

Kommunen v/ kommuneoverlegen må i god tid før arbeidene starter opp, få kopi av den
informasjon som skal gis i henhold til krav i Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern
til berørte parter/ omgivelser og institusjoner

4.11.

Byggherren oppretter et informasjonspunkt for Follobanen, for å formidle mest mulig informasjon
om prosjektet til omgivelser

4.12.

Atkomster til gårdsbruk sikres forbi anleggsstedet slik at det blir minst mulig konflikt med
anleggstrafikken

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski
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Løsning for ny tilknytning til skiløype som i dag benytter brua ved Endsjø skal utarbeides.

Naturressurser
Det skal gjennomføres miljørisikovurdering for deponi. Miljørisikovurderinger av områder for
deponi må også omfatte miljøoppfølging under og etter deponering.
Plan for deponering, mellomlagring og uttransport av overskuddsmasser skal utarbeides.
Vurdere om det er aktuelt med mellomlagring på rigg/anleggsområder. Fokus på å utnytte
masser som en ressurs
Floghavre og potetcystenematoder (PCN) kartlegges dersom Mattilsynet mener dette er
nødvendig

S-6

Støy og vibrasjoner

6.1.

Begrensninger/restriksjoner i arbeid og arbeidstid og støyverdier skal nedfelles i kontrakt. Det
skal utarbeides prognoser og planlegges arbeid for kommende 4 uker

6.2.

Det skal settes opp støymålere før anleggsstart for å sikre at det foreligger referanseverdier for
støybildet uten støy fra anlegget. Ekstern rådgiver er engasjert for overvåking av støy i
anleggsperioden

6.3.
6.4.

Byggherren skal informere omgivelser, naboer og myndigheter om kommende
arbeidsoperasjoner.
Byggherre skal ha beredskap for overnatting og erstatningsboliger.

6.5.

De prosjekterte tiltak mot støy og vibrasjoner i driftsfasen skal være innenfor tillatte
grenseverdier

6.6.

Det skal gjennomføres kontrollmålinger av støy og vibrasjoner i permanent situasjon innen ett år
etter at anlegget er tatt i bruk

6.7.

6.8.

Følgende dokumentasjon skal utarbeides og vedlegges søknad om tillatelse til å gjennomføre
arbeider
som kan overskride grenseverdiene.
a) Beregninger av støyende hovedaktiviteter med utarbeiding av nødvendig støysonekart
b) Fremdriftsplan med synliggjøring av hovedaktiviteter og varighet
c) Valg av arbeidsmetoder, utstyr, driftstider og mulige støyreduserende tiltak
d) Plan for kontroll og dokumentasjon av støyforhold under gjennomføringen av arbeidet
e) En konkret plan for informasjon/kommunikasjon med berørte parter. Berørte naboer skal
varsles om
støyende arbeider i henhold til anbefalingene i T-1442
f) Strategi for håndtering av støyklager og tilbud av erstatningsboliger
Det skal utføres støyberegninger før og målinger under arbeid med støyende aktiviteter.

6.9.

Fundamenteringsforhold for bygg og konstruksjoner skal kartlegges. Grenseverdier for
vibrasjoner (i anleggsperioden) skal beskrives/ vises

6.12.

Støy og vibrasjoner fra provisoriske bruer skal vurderes

6.13.

Avbøtende tiltak implementeres for særskilt berørte

6.14 Ski S

Vurdere metoder for spunting og peling som gir lavest mulig støynivå for grunnforholdene.

S-7

Utslipp til luft, vann og grunn

7.1.

Entreprenør skal ha godkjente tiltaksplaner for håndtering av gravemasser i områder hvor det
kan forventes at massene er forurenset.
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7.2.

Vann fra anleggsområdet (inkl. byggegrop) skal behandles iht. tillatelser. Entreprenører
pålegges å etablere system for rensing av vann fra byggegrop, samt kontroll av renset vann.

7.3.

De prosjekterte løsninger må være slik at vann ikke sprer forurensning. Utfordringer med
avrenning fra anleggsområdet i perioder med mye nedbør må løses

7.4.

Det skal iverksettes tiltak mot spredning av støv (hjulvask (sommer), tildekking av masser, vask
av veier, fasadevask, fast dekke på anleggsveger etc.)

7.5.

Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere sterkt forurensede masser eller sterkt
forurenset vann/forurenset væske

7.6.

Det skal utarbeides en beredskapsplan som beskriver aksjoner dersom det skjer uhell som kan
forårsake forurensning

7.7.

Det skal utarbeides plan for overvåking/rapportering av utslipp iht. utslippssøknad og
retningslinjer gitt av Byggherren

7.8.

Entreprenøren skal utarbeide en driftsintruks for renseanlegg for byggegropsvann.

7.9.

Det skal utarbeides utslippssøknad. Krav fra utslippssøknad skal inn i kontrakt med entreprenør.

S-8

Avfallshåndtering

8.1.

Rutiner for sortering og håndtering av avfall beskrives og implementeres

8.2.

Entreprenør skal utarbeide avfallsplaner før anleggsstart og sluttrapporter for avfall etter at
anleggsarbeidene et avsluttet

8.3.

Avfall fra bygg/konstruksjoner skal behandles iht. miljøsaneringsbeskrivelser

S-9

Materialvalg og energibruk
Tremateriale med tropisk tømmer skal unngås benyttet under bygging og i det ferdige anlegget.

9.1.

Øvrig trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC-sertifisert,
Levende Skog/ISO 14001-sertifisert skog, PEFC-sertifisert skogsdrift eller tilsvarende
sertifisering.

9.2.

Stoffer som er på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste skal ikke benyttes
under bygging og i det ferdige anlegget.

9.3.

Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH kandidatliste skal ikke
benyttes under bygging og i det ferdige anlegget
Helse- og miljøskadelige stoffer og produkter skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige
anlegget.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Dersom det blir vurdert som nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal entreprenør
utarbeide en substitusjonvurdering og begrunnelse for dette og søke byggherre om godkjenning.
Entreprenøren skal oppdatere stoffkartoteket med oppdaterte sikkerhetsdatablad på alle
riggområdene for alle merkepliktige stoffer. Kartoteket skal være tilgjengelig for byggherre.
Kommunen skal holdes orientert om forhold som kan tenkes å påvirke folkehelsen.
Det skal ikke installeres oljekjel for fossilt brensel til grunnlast for energiforsyning til stasjonært
energiforbruk på anlegget.
Ved prosjektering skal miljøpåvirkning av valgte løsninger dokumenteres ved livsløpsvurdering
(LCA) iht. Jernbaneverkets «Veileder for utarbeidelse av Miljøbudsjett for jernbaneinfrastruktur»
doknr. UOS-00-A-90020.
Miljøvurderingen baseres på produktspesifikke mengdedata fra prosjekteringen.
For de materialene som har krav til EPD benyttes produktspesifikke miljødata.
Andre materialer benytter miljødata fra miljødatabasen EcoInvent.

Follobanen
Nytt dobbeltspor Oslo – Ski

9.8.

Miljøoppfølgingsplan (MOP) for
anleggsperioden

Dok nr:
Rev nr :
Dato:
Side:

UOS-00-A-36082
02B
28.10.2014
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Entreprenøren skal etablere rutiner for maskinvedlikehold som hindrer forurensning. Rutinene
skal også gjelde for alle entreprenørens underentreprenører

9.9.

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.

9.10.

Det skal være oljeabsorberende middel i alle anleggsmaskiner og tunge kjøretøy.
Brukte absorbenter skal håndteres som farlig avfall.
Det skal leveres miljødeklarasjoner (EPD) utarbeidet iht. ISO 14025, være 3. parts sertifisert og
signert, for følgende produkter:

9.11.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stål, Armeringsstål
Stål, Spuntstål
Stål, Stålpeler
Stål, Konstruksjonsstål
Stål, Skinnestål
Betong, Ferdigbetong (fabrikkbetong, inkl betong til TBM elementer)
Betong, Prefabrikkerte elementer
Betong, Sprøytebetong
Sement, Kalksement
Sement, Injeksjonssement
Mørtel
XPS
EPS
Lettklinker
Naturstein
Kjøreledning
Fiberkabel

9.12.

Det skal som grunnlag til miljøregnskap rapporteres bla på innkjøpte materialer og energi, iht.
miljøregnskapsmal fra JBV. Tema det skal rapporteres på samt andre krav til rapportering er gitt
i miljøregnskapsmalen.

9.13.

Krav for anleggsmaskiner
Ved byggestart 2014 skal minimum 25% av antall anleggsmaskiner og utstyr (hjullaster,
bulldoser, gravemaskiner og andre mobile anleggsmaskiner) skal oppfylle utslippskravene ifølge
Stage III B. Øvrige anleggsmaskiner som benyttes i entreprisen skal minimum tilfredsstille
utslippskravenekravene ifølge Stage III A.

9.14.

Krav for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg)
Ved byggestart 2014 skal minimum 75% av antall tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen skal
minimum oppfylle utslippskravene til Euro V. Øvrige tunge kjøretøy som benyttes i entreprisen
skal minimum tilfredsstille utslippskravene for Euro IV.

S-10

Setninger og massestabilitet

10.1.

Løsninger skal forebygge poretrykksreduksjon og setningsskader

10.2.

Det skal etableres poretrykksmålere innenfor hele influensområdet ca. 1 år i forkant av at
anleggsarbeidene starter opp, for å fremskaffe oversikt over poretrykksvariasjoner i løpet av alle
fire årstider

10.3.

Det skal gjennomføres poretrykksovervåking for relevante installasjoner i hele anleggsperioden

10.4.

Det skal gjennomføres bygningsbesiktigelse for potensielt berørte bygninger, konstruksjoner og
installasjoner før anleggsstart

10.5.

Lastbegrensninger innenfor anleggsområdet skal vurderes

10.6.

Entreprenør skal ha egen eller innleid miljøgeolog

10.7.

Nytt bekkeleie for Roåsbekken utformes for å sikre mot erosjon

