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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har
gitt premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med
samordnet planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 04.09.2017 etter offentlig ettersyn i perioden 10.11.2016 til 10.01.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre
planlegging. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon.
Samtlige plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring. Det er utarbeidet egne
rapporter for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres
som kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For
omtale av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og
Høgkastet, vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Jernbaneverket i utarbeidelsen av reguleringsplan
for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss.
Utredningsområdet, som er området som omfattes av utredningen og inngår i analysene, er inndelt i
seks utredningsstrekninger og temarapporten er bygget opp med utgangspunkt i denne inndelingen:







Jernbanetunnel Jong – Sundvollen
Dagsone Sundvollen – Kroksund
Tunneler Kroksund – Kjellerberget
Kjellerberget – Helgelandsmoen
Helgelandsmoen – Prestemoen
Prestemoen – Veien / Hønefoss

Strekningen Helgelandsmoen – Prestemoen og over Mælingen på strekningen Helgelandsmoen –
Prestemoen, har to alternative løsninger, mens de øvrige har ett alternativ som det beskrives
konsekvenser av.
Sandvika, 09.02.1.2017

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

3 av 45
FRE-00-A-25910
02A
09.02.2018

INNHOLDSFORTEGNELSE
FORORD ............................................................................................................................................2
INNHOLDSFORTEGNELSE ...............................................................................................................3
1

INNLEDNING ..............................................................................................................................4
1.1
1.2

BAKGRUNN .............................................................................................................................4
ARBEIDSPROSESS OG AVHOLDTE MØTER ...................................................................................4

2

BESKRIVELSE AV TILTAKET ....................................................................................................6

3

METODE .....................................................................................................................................9
3.1
3.2
3.3
3.4

4

MIJØRISIKOVURDERING ......................................................................................................... 11
4.1
4.2

5

GENERELT............................................................................................................................ 11
SPESIFIKKE VURDERINGER FOR S1, S3, S4, S5 ....................................................................... 20

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON ..................................................................................... 41
5.1
5.2
5.3
5.4

6

INNLEDNING ............................................................................................................................9
GRENSESNITT MOT ROS..........................................................................................................9
AKSEPTKRITERIER ...................................................................................................................9
SANNSYNLIGHET- OG KONSEKVENSKATEGORIER ....................................................................... 10

S1, JONG – SUNDVOLLEN ...................................................................................................... 41
S3, SUNDVOLLEN - KROKSUND – KJELLERBERGET ................................................................... 41
S4, KJELLERBERGET – HELGELANDSMOEN - STYGGEDAL .......................................................... 43
S5, STYGGEDAL – VEIEN/HØNEFOSS ...................................................................................... 43

DOKUMENTINFORMASJON .................................................................................................... 45
6.1
6.2

DOKUMENTHISTORIKK ............................................................................................................ 45
REFERANSELISTE .................................................................................................................. 45

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

4 av 45
FRE-00-A-25910
02A
09.02.2018

1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Med utgangspunkt i reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss er det
gjennomført en miljørisikoanalyse. Denne miljørisikoanalysen vurderer og analyserer relevante farer,
sårbarheter og risikoforhold med hensyn til ytre miljø ved det aktuelle planområdet, og identifiserer
behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med Fellesprosjektet.

1.2

Arbeidsprosess og avholdte møter

Bane NOR har gjennomført en grovrisikovurdering av prosjektet. Med utgangspunkt i resultatene fra
denne og Verktøy for risikovurdering Ytre miljø1 er det gjennomført miljørisikovurderinger per
delstrekning. Miljøkoordinator for den respektive delstrekningen har vært ansvarlig for denne
gjennomgangen.
Hovedresultatene av miljørisikovurderingen er gjengitt i kapittel 4. For ytterligere detaljer og oppfølging
henvises det til miljøoppfølgingsplanen (MOP, FRE-00-A-25900).
Tabell 1: Deltakere i analysemøtene for miljørisiko for delstrekning 1, Jong – Sundvollen.
Strekning 1, 03.02.2017
Navn
Jørn-Morten Dahl
Øistein Preus Hveding
Ketil Søyland
Jens Petter Henriksen
Lars Været
Torgeir Isdahl
Terje Breen
Frode T. Olsen
Sigrid Strand-Hanssen
Henning Vardøen
Astrid Busengdal
Lise Backer

Fag
Miljørådgivning
Miljørådgivning
Strekningsleder
Tunnel/fjell
Hydrogeologi
Biologi/KU
VA
Anleggsgjennomføring
Miljørådgivning
Planleggingsdeler
Miljørådgivning
Prosjektsjef

Organisasjon
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
Bane NOR
Bane NOR
Bane NOR

Tabell 2: Deltakere i analysemøtene for miljørisiko for delstrekning 3, Sundvollen - Kroksund – Kjellerberget.
Strekning 3, 13.03.2017
Navn
Oddbjørn Dahlstrøm
Øistein Preus Hveding
Jan Martin Ståvi
Arne Munz
Jørn-Morten Dahl
Morten Fremnesvik
Marwan Oddo
Astrid Busengdal
Håkon Tveitan
Nina Rongved
Vidar Tveiten

1

Fag
Miljørådgivning
Miljørådgivning
Plan/KU
Konstruksjon
Miljørådgivning
Strekningsleder
VA og teknisk infrastruktur
Miljørådgivning
Drenering
Prosjektsjef
Miljørådgivning

STY 603169 Verktøy for risikovurdering ytre miljø

Organisasjon
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
NAA
Bane NOR
NAA
Bane NOR
Bane NOR
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Tabell 3: Deltakere i analysemøtene for miljørisiko for delstrekning 4, Kjellerberget – Helgelandsmoen –
Prestemoen.
Strekning 4, 20.03.2017
Navn

Fag

Organisasjon

Torgeir Isdahl

Biologi/KU

NAA

Jørn-Morten Dahl

Miljørådgiving

NAA

Terje Hoel

VA

NAA

Uribe Carolina Frias

NAA

Torbjørn Teigen

Konstruksjon

NAA

Kaare Stjern

Ass. Strekningsleder

NAA

Eivind Halvorsen

Hydrogeologi

NAA

Gørild Malm Kristiansen

Prosjektleder

Bane NOR

Astrid Busengdal

Miljørådgivning

Bane NOR

Vidar Rolfsrud

Planleggingsleder

Bane NOR

Jens Sigurdur Sigurdsson

Veg/bane

Bane NOR

Arvid Veseth

Veg/trafikk

SVV

Tabell 4: Deltakere i analysemøtene for miljørisiko for delstrekning 5, Prestemoen – Veien / Hønefoss.
Strekning 5, 14.02.2017
Navn

Fag

Organisasjon

Oddbjørn Dahlstrøm

Miljørådgivning

NAA

Sigrid Strand-Hanssen

Miljørådgivning

NAA

Jørgen Bryn Henriksen

Strekningsleder

NAA

Jone Stangbørli

Konstruksjon og anleggsteknikk

NAA

Børje Larson

Planleggingsleder

Bane NOR

Kai Lande

Plan/KU

NAA

Håkon Tveitan

Drenering

NAA
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2 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Prosjektet omfatter utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Jong
utenfor Sandvika til Hønefoss, samt for 15 kilometer ny firefelts motorveg fra Høgkastet til Hønefoss.
Ringeriksbanen planlegges med dobbeltspor med hastighet 250 km/t. E16 planlegges som firefelts
motorveg med hastighet 110 km/t.
Ringeriksbanen skal grene av fra Askerbanen ved Jong vest for Sandvika og føres i en 23 km lang
tunnel til Sundvollen. Her anlegges det stasjon, og banen føres på bru over Kroksund vest for
eksisterende vegbru på E16. På nordsiden av Kroksund går banen inn i en ny 3 kilometer lang tunnel
under Vik og frem til Bymoen,
På E16 planlegges fullt motorvegkryss ved Rørvik, før vegen føres i en bru over Kroksund ca. 700
meter sør for dagens kryssing av Kroksund med E16, og videre inn i en 3 kilometer lang tunnel frem til
Bymoen.
Fra Bymoen planlegges veg og bane i felles trasé over Bymoen, Helgelandsmoen, Mælingen,
Prestemoen og Styggedal frem til Tolpinrud. Det er to planalternativer på Helgelandsmoen, ett med
fullt kryss mellom ny E16 Gomnesveien, og et planalternativ uten kryss. Det bygges også fult
motorvegkryss ved Styggedal. Fra Styggedal føres E16 delvis i dagens trasé frem til nytt
motorvegkryss på Ve, mens Ringeriksbanen føres frem til Hønefoss stasjon over Tolpinrud og inn fra
nordvest gjennom Storskjæringa. Hønefoss stasjon bygges om og søkes knyttet bedre til sentrum. På
Tolpinrud anlegges et hensettingsanlegg (parkering) for tog.
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Figur 1: Oversiktskart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. For E16 Skaret-Høgkastet planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt av Statens vegvesen med Hole kommune som planmyndighet

Planområdet strekker seg fra Jong ved Sandvika i Bærum kommune, krysser gjennom Hole
kommune, til Hønefoss og Veien i Ringerike kommune. Området har en utstrekning på ca. 35
kilometer fra sør mot nord.
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Jong-Sundvollen
Jong og Tanumplatået i Bærum kommune er preget av vekslende bebyggelse, natur- og
jordbrukslandskap. Det er store kulturlandskapsverdier knyttet til Tanumplatået. Jernbanetunnelen fra
Jong til Sundvollen går i under markaområder i Vestmarka og Krokskogen, og det er kun
anleggsatkomster, riggområder, massehåndteringsområder og permanente atkomsttunneler som
berører terrengoverflaten. Tunnelen går gjennom Oslofeltets bergarter, og det er større forkastninger
og sprekker langs tunneltraséen.
Sundvollen-Kroksund
Ved Sundvollen i Hole kommune krysser veg og bane over Kroksund på bruer i separate traséer.
Tiltaket berører eksisterende tettstedsområder og annen bebyggelse, samt friluftsområder,
kulturmiljøer og naturmiljøer knyttet til blant annet vassdrag og samferdsel.
Kroksund-Kjellerberget
Fra Kroksund til Bymoen går veg og bane i tunnel i et område med vekselvis lave skogkledte åser
mellom oppdyrkede og bebygde arealer. Anleggsvirksomhet vil stedvis berøre terrengoverflaten, og
det etableres permanente tiltak, bl.a. rømningsveger fra tunneler.
Kommunesentret i Hole, Vik, ligger i området, og knytter seg opp mot E16 i planskilt kryss via fv. 158
Røyseveien, mot Kroksund via Gamleveien, og mot Røysehalvøya via Røyseveien. Langs hele
Røyseveien er det opparbeidet sammenhengende gang- og sykkelveg eller fortau. Kv.4920 Selteveien
forbinder E16 ved Stein med Røyseveien ved Kjellerberget.
Kjellerberget-Helgelandsmoen
På Bymoen kommer veg og bane opp i dagen, og går i felles trasé over Bymoen og Mosmoen og
gjennom bebyggelsen på Helgelandsmoen. Bymoen og Mosmoen er et skogsområde som er mye
brukt som friluftsområde og er kommunes sentrale turterreng. Området er en gammel elveslette med
lite bebyggelse nær linja før Helgelandsmoen.
Helgelandsmoen-Prestemoen
Nord for Helgelandsmoen utgjør Storelva og tilhørende deltaområder og vannarealer et sammensatt
våtmarksområde med internasjonal vernestatus (Ramsarområde), samt fruktbare jordbruksområder i
Rigg og marksikringsplan samt støykart vil gi mer informasjon om hvor de ulike risikoområdene
befinner seg.
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3 METODE
3.1

Innledning

Det skal gjennomføres miljørisikoanalyser for ytre miljø for fellsprosjektet veg og bane som del av
planleggingen i henhold til Bane NOR sitt krav til risikovurdering (STY-601515). Potensielle kilder til
utslipp til grunn, vann, og luft – samt øvrig miljøpåvirkning - skal kartlegges og vurderes2.
Prosjektets miljørisikoanalyse skal gjennomgås og evalueres ved endringer, og minimum en gang per
år. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp gjennom miljøprogram, miljøoppfølgingsplan og
miljøspesifikasjoner med tidsfrister og hvor ansvarlige for gjennomføring er beskrevet 2.

3.2

Grensesnitt mot ROS

Miljørisikoanalysen er basert på de overordnede prinsipper for risikovurdering som er beskrevet i
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB 2017) sin veileder: Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. I henhold til
siste utgave av veilederen utgitt i 2017, er konsekvenser for ytre miljø (natur og miljøverdier) anbefalt
tatt ut av ROS-analysen. Denne anbefalingen er fulgt i FRE16. Dette medfører at fagrapport
miljørisikoanalyse anleggsfase (FRE-00-A-25910) skal fange opp hendelser med risiko for ytre miljø i
forbindelse med anleggsgjennomføringen.

3.3

Akseptkriterier

ALARP3 er brukt som akseptkriterium. Risiko er delt inn i fire kategorier; Svært høy, Høy, Moderat og
Lav. Se STY-603968 Metode og akseptkriterier HMS, for nærmere beskrivelse av akseptkriterier, men
i hovedsak skal det vurderes og gjennomføres tiltak for hendelser som er vurdert som med Svært høy,
Høy og Moderat risiko, se Figur 2.

Sannsynlighet

Svært høy risiko
Høy risiko
Moderat risiko
Lav risiko

Konsekvens

Figur 2: Risikomatrisen med fordeling av svært høy risiko, høy risiko, moderat risiko og lav risiko avhengig av
sannsynlighet og konsekvens.

2

ICP -00- A- 0030 Teknisk designbasis
ALARP = As Low As Reaonably Possible. ALARP-prinsippet er et alternativ til et rent kost/nytteprinsipp ved valg av tiltak i risikohåndteringen. ALARP-prinsippet innebærer en omvendt bevisbyrde.
3
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Sannsynlighet- og konsekvenskategorier

Sannsynlighet er vurdert etter følgende kriterier.
Tabell 5: Kategorier benyttet i risikovurderingen:
Kategori
Sannsynlighet
Beskrivelse
5
Svært høy
Mer enn 10 ganger i året
4
Høy
1-10 ganger hvert år
3
Middels
1 gang hvert 1-5 år
2
Lav
1 gang hvert 5-10 år
1
Svært lav
Sjeldnere enn en gang per 10 år

Konsekvens for ytre miljø og omdømme er vurdert etter følgende kriterier.
Tabell 6: Kategorier benyttet i risikovurderingen:
Kategori Betegnelse Beskrivelse av konsekvens
1
Ufarlig
Liten miljøskade. Ikke registrerbar i
resipient
2
Farlig
Miljøskade. Registrerbar skade.
Restaureringstid < 1 år
3
Kritisk
Betydelig miljøskade. Restaureringstid 13 år. Forurenset grunn som krever
oppgraving.
4
Meget
Alvorlig og langvarig miljøskade. Lokale
kritisk
konsekvenser. Restaureringstid 3-10 år
5
Katastrofal Svært alvorlig og langvarig miljøskade.
Lokale og regionale konsekvenser.
Restaureringstid >10 år

Beskrivelse omdømme
Brudd på lovkrav, men lite
oppmerksomhet.
Brudd på lovkrav, vil gi
oppmerksomhet/avvik.
Brudd på lovkrav, vil gi pålegg/bøter.

Alvorlig brudd på lovkrav, vil gi
bøter/påtale.
Alvorlige topphendelser med store
konsekvenser.
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4 MIJØRISIKOVURDERING
4.1

Generelt

Naturmangfold
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S0-01

S0-02

S0-03

S0-37

Lokalitet
Generelt

Generelt

Generelt

Generelt,

Risikovurdering

Hendelse
Regulerings- og anleggsgrenser:
Det oppstår skader på naturmiljø
grunnet brudd på angitte reguleringsog anleggsgrenser.

Årsak/konsekvens
For lite regulert areal til
anleggsvirksomheten.
Høy risiko for tap av omdømme.

S K
4 4

Sårbare prosesser:
Biologiske prosesser, som f.eks.
hekking, gyting/vandring, forstyrres
grunnet anleggsvirksomheten.

Anleggstrafikk på skogsveg, hogst,
bekkekryssing, støy, utslipp av
prosessvann i bekker o.l. forstyrrer
sårbare biologiske prosesser som
f.eks. hekking, gyting og
oppvandring.

4

Grunnvannssenking:
Det oppstår skader på naturmiljø
grunnet grunnvannssenking.

Tunneldriving medfører punktering i
grunn under bekk, innsjø, samt
sårbare fuktavhengige våtmark- og
myrområder.

3

Viltkryssing:
Trekkende elg kan hindres av
Anleggsarbeidene hindrer eksisterende anleggsarbeidet og konstruksjoner i
vilttrekk for elg eller elg kommer
anleggsfasen
innenfor anleggsområdet.
Spesielt S3: Kryss ved Elstangen

3

2

4

4

R
16

8

12

12

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Ny vurdering av regulert areal der 2
det er høy risiko for at arealgrenser
brytes og naturmiljø skades.
• Regulere inn ekstra areal.
• Anleggsvirksomheten legges så
langt det lar seg gjøre utenom
sårbare perioder for fugl/fisk.
• Unngå inngrep i bekk.
Avbøtende tiltak vurderes i senere
planfase

3

Planprogrammet spesifiserer at
området skal beskyttes mot
grunnvannssenkning.
• Det skal settes strenge tettekrav
med kontinuerlig forinjeksjon under
sårbare områder.
• Poretrykksmålinger,
grunnboringer, overvåkning av
grunnvannsbrønner, trykksensorer,
kontroll med grunnvann mm.

2

• Sikre anleggsområder for vilt.
• Sikre passasje for vilt i
anleggsperioden.
• Befaringer for å sikre at sikringer
fungerer etter hensikten
Begrense lyssetting

1

K
4

R Oppfølging
8 Tverrfaglig kontroll
med gjennomgang
av avsatt areal i
iht. til planlagte
arbeider.

2

6 Inkluderes i krav til
entreprenør.

4

8 Inkluderes i krav til
entreprenør.

2

2 Inkluderes i krav til
entreprenør.
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Landskap og visuelt miljø
Ingen generell miljørisiko.
Risikovur
dering

S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
I
D
S
03
8

Restris
iko

Lokalitet
Hendelse
Generell
Revegetering:
S3:
Redusert løsmassestabilitet pga mangelfull
Rudsødegå revegetering. (Hole Bo og Rehabiliteringssenter)
rden

Oppfø
S K R lging

Årsak/konsekvens

S

K

R Risikoreduserende tiltak

Mangelfull
revegetering av
løsmasser

2

3

Det skal utarbeides plan for revegetering av løsmasser og
6 anleggsområder (gjelder alle områder).
1 2 2

Kulturminner og kulturmiljø
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S0-04 Generelt

Hendelse
Skade på kulturminner/kulturmiljø:
Det oppstår skade på ikke-registrerte
automatisk fredete
kulturminner/kulturmiljø.

Årsak/konsekvens
Det kan komme fram hittil ikke
kjente automatisk fredete
kulturminner under arbeidets gang.

Risikovurdering
S
2

K
3

R
6

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Løsninger og
anleggsgjennomføringen skal være
iht. reguleringsplan for å sikre at
hensynet til evt. kulturminner og miljøer blir ivaretatt.
Rutiner for varsling

S
1

K
3

R
3

Oppfølging
Følges opp av
byggherre og
innarbeides i krav
til entreprenør.

Nærmiljø og friluftsliv
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S0-05 Generelt

Hendelse
Barrierevirkning:
Anleggsvirksomheten medfører barrierer
for tilkomst til kjente turstier og
rekreasjons- og friluftslivområder.

Årsak/konsekvens
Anleggsvirksomheten vil medføre at
en del turveger blir brukt som
midlertidige anleggsveger.

Risikovurdering
S
3

K
2

R
6

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Det skal legges til rette for
1
alternativ tilkomst.
• Omlegging skal merkes/skiltes
tydelig.
• Gang og sykkelveier erstattes eller
avgrenses med sikring under
anleggsperioden

K
2

R
2

Oppfølging
Følges opp av
byggherre.
Det skal vurderes
kompensasjon
ved å tilrettelegge
for friluftsliv i
alternative
områder.
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Naturressurser
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S0-06

Lokalitet
Generelt

Hendelse
Mellomlagring:
Manglende løsninger for mellomlagring
av masser ved riggområdet. Gjelder alle
steder der jord mellomlagres, spesielt
for:
• S3: Kroksund
• S3: Rørvika rigg
• S3: Dyprenne 0, Paddevika
• S3: Dyprenne 1, Vik
• S3: Dyprenne 2, Viksenga
• S4: Mosmoen, Helgelandsmoen og
Mælingen
• S5: Tolpinrud

Årsak/konsekvens
Tap av matjord grunnet manglende
prosedyrer for korrekt
mellomlagring.

S0-07

Generelt

Drikkevann:
Manglende hensyn og beredskap ift.
påvirkning av drikkevann.
Gjelder alle steder, spesielt for:
• S3: Veibru Kroksund og Tyrifjorden

Drikkevann forsvinner dersom
brønner ødelegges og der utfylling
og utslipp forstyrrer private og
offentlige vanninntak.

Risikovurdering

Restrisiko

S
3

K
4

R
12

Risikoreduserende tiltak
S
• Matjorden skal tilbakeføres der det 1
er mulig (må besluttes i prosjektet).
• Riggområdet skal reguleres stort
nok til at det er nok plass til
mellomlagring (ranking) av matjord
og andre masser som skal
mellomlagers.
• Det skal lages plan for håndtering
av matjord.
• Føre var prinsippet skal følges
med hensyn til matjord.

K
4

R
4

3

4

12

• Alle vannbrønner skal kartlegges.
• Alle vanninntak skal kartlegges.
• Under bygging skal det være
beredskap for å erstatte drikkevann
dersom lokal forsyning blir ødelagt.

3

3

9

• Alle energibrønner skal kartlegges
• Private energibrønner erstattes
hvis anleggsarbeidet påvirker
kvalitet og/eller kapasitet i
brønnene.
• Beredskapsrutiner skal etableres

Oppfølging

2

2

4

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

2

2

4

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

Inkluderes i krav
til entreprenør

Drikkevann kan forsvinne ved en
senkning av grunnvannsstand som
følge av lekkasje til tunnel.
S0-08

Generelt

Energibrønner:
Manglende hensyn og beredskap ift.
påvirkning av energibrønner.
Gjelder alle steder, spesielt for:
• Bo og rehabiliteringssenter, Jong

Energibrønner, både kartlagte og
ikke kartlagte, kan bli ødelagt av
anleggsarbeider.
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S0-09

Generelt

Matjord:
Anleggsarbeidet medfører struktur- og
håndteringsskader på matjord i anleggsog tilbakeføringsfasen. Gjelder generelt
og spesielt:
S4
S5: Styggedalen
S5: Tolpinrud
S5: Veien

Feil håndtering av matjord i anleggsog tilbakeføringsfasen.

3

4

12

S0-10

Generelt

Drenering:
Det oppstår brudd på eksisterende
landbruksdrenering.

Områdets drenering/drensveier er
ikke kartlagt.

3

3

9

S0-11

Generelt

Grunnvannssenking:
Det oppstår uønsket grunnvannssenking
nær landbruksområder/dyrket mark.

Mangelfull hydrogeologisk
kartlegging, og manglende kontroll
på anleggsgjennomføring.

3

3

9

• Sørge for tydelige krav og
retningslinjer til entreprenør.
• Det må settes av tilstrekkelig plass
til lagring i anleggsperioden.
• Opplæring og retningslinjer til
entreprenør.
• Kontroller.
• Matjorden skal tilbakeføres der det
er mulig.
• Det skal lages plan for håndtering
av matjord.
• Føre var prinsippet må følges
• Kartlegging av eksisterende
landbruksdrenasje og naturlige
drensveier.
• Beredskap skal etableres
Planprogrammet spesifiserer at
området skal beskyttes mot
grunnvannssenkning.
• Det skal settes strenge tettekrav
med kontinuerlig forinjeksjon under
sårbare områder.
• Poretrykksmålinger, overvåkning
av grunnvanns- brønner,
trykksensorer, mm.
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2

4

8

Inkluderes i krav
til entreprenør.

1

3

3

Inkluderes i krav
til entreprenør.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

Massehåndtering, massetransport og deponier
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S0-12

Lokalitet
Generelt

Hendelse
Arbeidstider:
Massetransport foregår utenfor definerte
arbeidstider/tider for støyende arbeid.
Gjelder spesielt der hvor bebyggelse
ligger nær en vei med i utgangspunkt lav
ÅDT, da vil støy fra massetransport være
spesielt plagsomme.

Årsak/konsekvens
Ikke definerte arbeidstider for
støyende arbeider kan medføre
massetransport på kveld/natt.

Risikovurdering
S
3

K
4

R
12

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Definere tider for massetransport.
2
• Regulere arealer for omlast (både i
tunnel og dagsone) som er utenfor
støysensitiv bebyggelse.

K
2

R
4

Oppfølging
Inkluderes i krav
til entreprenør.
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S0-13

Generelt

Forurensninger:
Feil håndtering av forurensede masser.
Gjelder generelt og spesielt S5
Hønefoss.
Alunskifer:
Alunskifer/syredannende berg medfører
avrenning og strålingspotensiale ved
uttak av berg. Gjelder generelt og
spesielt for S1.
Svartelistede arter:
Spredning av svartelistede arter.

S0-14

Generelt

S0-15

Generelt

S0-16

Generelt

Plantesykdommer:
Spredning av plantesykdommer.

S0-17

Generelt

Bunnrensk:
Manglende kapasitet for deponering av
forurenset bunnrensk/ overskuddsmasse
fra tunnel.
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• Kontroller i hvilken grad dette må
søkes om, hvilke krav som gjelder
for disponering innen regulert
område.
• Vurdering av sammensetting og
strålingspotensiale.
• Kartlegging av fare for utlekkasje.

2

2

4

Uavklart.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

12

• Sørge for at man har gjennomført
nødvendige kartlegginger av
svartelistede arter.

1

4

4

Sette krav til
entreprenør ift
riktig håndtering

4

8

• Sørge for at man har gjennomført
nødvendige kartlegginger av
plantesykdommer.

2

4

8

Inkluderes i krav
til entreprenør.

3

12

• Vurder muligheter for å sprenge
sjakt/bergrom for å deponere
forurenset bunnrensk i tunnel. Topp
bunnrensk må i så fall legges lavere
enn nivå for drenssystem for å
unngå spredning av forurenset
vann. Samt søke om godkjenning.

2

3

6

Uavklart.

Lett forurensede masser deponeres
uten at man har tillatelse.

4

2

8

Manglende miljøtekniske
forundersøkelser.

2

3

6

Manglende
kunnskap/forundersøkelse.
Manglende tiltaksplan og rutiner for
håndtering av svartelistede arter.
Manglende
kunnskap/forundersøkelse.
Manglende tiltaksplan og rutiner for
håndtering av plantesykdommer.
Det er ikke tatt høyde for omfang av
bunnrensk-masser.

3

4

2

4

Støy og vibrasjoner
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S0-18 Generelt

Hendelse
Støy:
Anleggsvirksomheten medfører
støy over anbefalte
grenseverdier.

Årsak/konsekvens
Grenseverdier og begrensninger på
anleggstider blir ikke fulgt.
Høy framdriftspress og uforutsette
hendelser underveis i
anleggsgjennomføringen medfører økt
behov for lengre arbeidsdager og
nattarbeid.

Risikovurdering
S
4

K
3

R
12

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Undersøke behov for døgnkontinuerlig
anleggsgjennomføring, eventuelt begrensninger
for arbeidstid til dag og kveld.
• Varslingsprosedyrer for å redusere
støybelastning.
• Beredskap i form av overnattingsmuligheter mm
må etableres.

S
2

K R Oppfølging
3 6 Følges opp
av
byggherre.
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Utslipp til luft, grunn og vann
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet Hendelse
S0-19 Generelt Nedstøving:
Det oppstår nedstøving av
veier, fasader, områder.

Årsak/konsekvens
Støvflukt fra massetransport/
utfyllingsarbeidet/massehåndtering generelt.

Risikovurdering
S
3

K
3

S0-20 Generelt Avløpsvann:
Ikke kontroll på avløpsvann fra rigg.
Det oppstår akutt utslipp av
avløpsvann fra rigg, blant annet
Rørvika rigg.

3

3

S0-21 Generelt Håndtering av utslipp:
• Svikt i renseanlegg for
tunnelvann.
• Utfordringen knyttet til
håndtering av utslipp.
• Utfordringer knyttet til reinhold
av biler og vaskeplasser.
• Utfordringer med avrenning
fra grøft.
• Forurenset vann fra
håndtering KC.
• Slamavrenning.

4

4

Utslipp av forurenset vann til resipienter. Utfordringer
knyttet til drift, teknisk feil/mekanisk blokkering, eller
manglende kontroll med renseanlegget. Generelt og
spesielt ved S1, samt bekk nord for dyprenne 2 S3. •5
utslippspunkt, fra opp til 9 stuffer skal håndteres
samtidig.

R

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Asfaltering av anleggsveier.
• Steinknusing utenfor bebygd
områder.
• Generell beredskap på tiltak
for å redusere spredning av
støv.

S K R
3 2 6

Oppfølging

9

• Vurdere å legge ledning til sjø.
• Etablere midlertidig
slamavskiller/sprede-grøft
dersom avløp ikke kan føres til
påslipp på kommunal
spillvannsledning.
• Beredskapsplan skal etableres
• Håndteres i forbindelse med
søknad om anleggskonsesjon.

2

2

4

Kontroller status og
risiko for dette.
Inkluderes i krav til
entreprenør.

16

• Utarbeide funksjonskrav til
renseanlegg og krav til
oppholdstid.
• Håndteres i forbindelse med
søknad om anleggskonsesjon.
• Påslipp på kommunalt nett.
• Sentralisering av
vannhåndteringen.
• Vurdere å legge sjøledning
• Vurdere siltgarding ved
utslippspunkt.
• Kartlegge status for
gytebekker lokalt.
• Avgrensede områder for vask
av biler/anleggsmaskiner.

3

3

9

Inkluderes i krav til
entreprenør.

9

Inkluderes i krav til
entreprenør.
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Mangelfull plan for håndtering av overvann.

3

4

12

• Utarbeide plan for håndtering
av overvann.
• Tilsåing av raigras.
• Bruk av kokosmatter.

2

3

6

Inkluderes i krav til
entreprenør.

Høyt arbeidspress eller utilstrekkelig vurdering av
mulig grunnforurensning i aktuelle områder uten
registreringer kan føre til spredning.

4

2

8

2

2 4

Følges opp av
byggherre og/eller
inkluderes i krav til
entreprenør.

S0-24 Generelt Erosjon:
Arbeid med tunge maskiner/kjøretøy nær bekk og
Anleggsarbeidet medfører
vassdrag.
erosjon og partikkelavrenning til
bekk/vassdrag.

4

2

8

Kartlegge mulige kilder
Etablere beredskap
Oppfølgende miljøtekniske
undersøkelser ved mistanke om
grunnforurensning
• Bygging av anleggsveier med
geonett for økt bæreevne.
• Legge bekk midlertidig i rør
gjennom anleggsområdet.

2

2 4

Inkluderes i krav til
entreprenør. Kontroll
i anleggsperioden.

S0-25 Generelt Beredskap:
Manglende beredskap og
forebyggende tiltak på
håndtering av akutte utslipp.

Manglende beredskapsplaner for akutte utslipp som
f.eks. bilhavari i bekk, lekkasje av olje/drivstoff, last
faller av kjøretøy og medfører lekkasje til vassdrag,
for eksempel saltsyre, drivstoff, olje mm.

4

4

16

3

4 12 Inkluderes i krav til

S0-26 Generelt Drikkevannsbrønner:
Anleggsarbeidet medfører
kontaminering av
drikkevannsbrønner.
S0-28 Generelt Akutte utslipp:
Det oppstår akutte utslipp av
miljøgifter i riggområdet/tunnel
(olje, drivstoff o.l. som
forurenser tilliggende bekker og
vassdrag
S0-29 Generelt Avrenning:
Ukontrollert avrenning til
bekk/vassdrag fra midlertidig
lager for sprengsteinmasser
(SS, pH, N og ammonium).
S0-30 Generelt Støvflukt:
Støvflukt fra massedeponi/ håndteringsområde.

Manglende/mangelfull kartlegging av lokalisering av
drikkevannsbrønner.

3

2

6

Manglende forebyggende tiltak/beredskap.

3

3

9

Store mengder sprengstein skal håndteres og fraktes
ut via tverrslag/tunnel.

3

3

9

Tørt vær og manglende tildekking og
støvbindingstiltak.

5

2

10

S0-22 Generelt Overvann:
det oppstår utfordringer knyttet
til byggegroper og håndtering
av overvann. Generelt og
spesielt ved Bymoen,
Selteveien (vann sørover).
S0-23 Generelt Forurensning:
Uregistrert grunnforurensning
påtreffes og spres ukontrollert.

• Opplæring av entreprenør.
Tydelige krav om
beredskapsplaner og øvelser.
• Beredskapsplan for akutte
utslipp.

entreprenør. Kontroll
i anleggsperioden.

• Kartlegging av private
2
drikkevannsbrønner.
• Beredskap på alternativ
vannforsyning.
• Utjevning og omlasting av
2
masser i fjell istedenfor i dagen
(økt arealbruk i fjell).
• Beredskap tilgjengelig.
• Lenser og oljeabsorberende
materialer skal være tilgjengelig.
• Sedimentasjonsdammer.
2
• Avgrensende drenasjegrøfter.
• Sandfang/siltgardin.

2

4

Følges opp av
byggherre og/eller
inkluderes i krav til
entreprenør.

3

6

Inkluderes i krav til
entreprenør.

3

6

Inkluderes i krav til
entreprenør.

• Spyling av masser.
• Tildekking.

2

6

Inkluderes i krav til
entreprenør.

3
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Avfallshåndtering
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S0-31

Lokalitet
Generelt

Hendelse
Avfall:
Feil håndtering av avfall knyttet til riving
av bygg og konstruksjoner. Generelt og
spesielt for Hønefoss.

Årsak/konsekvens
Miljøsaneringsbeskrivelse blir ikke
utarbeidet eller fulgtIkke god nok
informasjon eller kunnskap hos
entreprenør.

S0-32

Generelt

Opplæring:
Manglende opplæring medfører feil
behandling og spredning av avfall.

Mangelfull kompetanse og svikt i
rutiner.

Risikovurdering

Restrisiko

S
2

K
5

R
10

Risikoreduserende tiltak
• Miljøkartlegging og
miljøsaneringsbeskrivelse
utarbeides
• Kontroll i anleggsperioden,
dokumentasjon.

S
1

K
2

R
2

3

2

6

• Opplæring.
• Utarbeide tiltaksplaner for
avfallshåndtering.

2

2

4

Oppfølging
Kontroller status
og risiko. Følges
opp av byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
Inkluderes i krav
til entreprenør.

Materialvalg, energibruk og miljøbudsjett
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S0-33

Lokalitet
Generelt

Hendelse
Miljøkrav:
Miljøkrav til materialer ikke blir fulgt i
anleggsfasen, og det benyttes produkter
med helse- og miljøfarlige stoffer.

Årsak/konsekvens
Manglende planlegging. Det er ikke
stilt tilstrekkelige eller tydelige nok
krav til entreprenør i kontrakt.

Risikovurdering
S
4

K
4

R
16

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Stille tydelige krav i kontrakt.
2
• Vurdere ordninger med sanksjoner
og belønning.

K
4

R
8

Oppfølging
Inkluderes i krav
til entreprenør.

Setninger og stabilitet
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S0-34 Generelt

Hendelse
Erosjon/utglidning:
Anleggsarbeidet medfører erosjon og
utglidning til bekk/vassdrag.
Høye fyllinger ved broer (Korsdalen S4).

Årsak/konsekvens
Mye arbeid med tunge
maskiner/kjøretøy nær bekk og
vassdrag.

Risikovurdering
S
4

K
2

R
8

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Sikring av veg og
bekkekant/elvekant.
• Bruk av siltgardin og kokosmatter.

S
2

K
2

R
4

Oppfølging
Inkluderes i krav
til entreprenør.
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Hydrologi og vassdrag
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko

Risikovurdering

ID
S0-35

Lokalitet
Generelt

Hendelse
Flom:
Feil dimensjonering av midlertidig
bekkelukking medfører flom og
uønsket avrenning til bekk/vassdrag.

Årsak/konsekvens
S
Feil dimensjonering av bekkelukking. 3

S0-36

Generelt

Dimensjonering av bekkelukking:
Bekkelukking medfører flom og
uønsket avrenning til bekk/vassdrag.

Feil dimensjonering av bekkelukking.

3

K
3

R
9

2

6

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Utfør beregninger for
dimensjonering av bekkelukking,
inkludert sikkerhetsmargin.
• Sørge for flomveier.
Jevnlig kontroll av bekkelukkinger
for å unngå tetting
• Etablere midlertidig flomløp.
• Flomberegninger.
• Dimensjonering ift. 200års flom +
sikkerhetsmargin på 50 %
(klimafaktor 1,5).
• Sørge for flomveier. Jevnlig
kontroll av bekkelukkinger for å
unngå tetting

S
1

K
3

R
3

2

2

4

Oppfølging
Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
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Spesifikke vurderinger for S1, S3, S4, S5

Naturmangfold
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
Hendelse
Vannkvalitet:
Ukontrollert utslipp av
drensvann/tunnelvann fra Jong
påvirker biologisk mangfold i
Sandvikselva.

ID
S101

Lokalitet
S1: Jong

S102

S1: Reverud Hogst:
Hogst rett over tverrslaget fører til
forstyrrelse av biologiske prosesser.

S103

S1: Reverud Vannkvalitet:
Ukontrollert utslipp av urenset
tunnelvann fra Reverud tverrslag
påvirker oppvandring og gyting for
sjøørret i Neselva.

Se også hendelse under Jong.
Svikt i renseanlegg eller rutiner
medfører skadelige utslipp
(finpartikler, pH, forhøyet
temperatur, miljøgifter fra
drensvannet).

3

3

S104

S1: Kattås

Feildimensjonering av
bekkelukking medfører tetting og
flom gir uønsket avrenning av
partikler til vassdrag.

2

2

Dimensjonering av bekkelukking:
Feil dimensjonering (rørdimensjon) av
midlertidig bekkelukking.

Årsak/konsekvens
Utslipp av drens- og tunnelvann
kan medføre påvirkning av fisk og
bunndyr i Sandvikselva
(finpartikler, pH, forhøyet
temperatur, miljøgifter fra
drensvannet).
Hekking for fugl påvirkes

Risikovurdering
S
3

4

K
3

2

R

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Utslippssøknad/konsesjonssøknad med FM
2
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
vannkvalitet.
• Siltgarding/kokosmatter

K R Oppfølging
3 6 Inkluderes i

• Hogst planlegges utenom hekketid for fugl
(oktober - mars).
• Minimere arealinngrepet i skogsområder.

2

2

9

• Utslippssøknad/konsesjonssøknad med FM
• Vurdere å legge rør for tunnelvann helt ned
til sjø.
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).
• Vurdere CO2 -rensing

2

3

6

Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

4

• Etablere midlertidig flomløp.
• Flomberegninger.
• Dimensjonering ift. 200års flom.

2

2

4

Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

9

8

krav til
entreprenør.

4 Inkluderes i
krav til
entreprenør

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
S105

S1: Kattås

S106

S1: Kattås

S107

Side:
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3

● Utslippssøknad/ konsesjonssøknad med
FM.
● Vurdere å legge rør for tunnelvann helt ned
til sjø.
● Det skal etableres beredskapsplan for
akutte utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
● Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).

2

• Regulere nok areal for anleggsfasen vekk
fra Trollmyr.
• Merke reservatet i felt.
Bøtlegging av entreprenør ved skader

2

16

• Det skal settes strenge tettekrav i tunnel
under dette området.
Tiltak nedstrøms skal vurderes

2

4

8

8

• Hogst planlegges etter hekketid for fugl.
• Minimere arealinngrepet.

2

2

4 Inkluderes i

• Utslippssøknad/ konsesjonssøknad med
FM.
• Vurdere å legge rør for tunnelvann helt ned
til sjø.
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).
• Felles avløpshåndtering E16/Lorangmyr
• Riggområdet legges utenom lokaliteten.
• Unngå hogst så lenge det ikke er strengt
nødvendig for sikkerheten.

2

3

6

2

3

6 Inkluderes i

Vannkvalitet:
Ukontrollert utslipp av urenset
tunnelvann fra Kattås påvirker
oppvandring og gyting for sjøørret i
Neselva.

Svikt i renseanlegg eller rutiner
medfører skadelige utslipp
(finpartikler, pH, forhøyet
temperatur, miljøgifter fra
drensvannet).

3

Trollmyr, reguleringsgrenser:
Det oppstår tap/skader på Trollmyr
naturreservat grunnet brudd på
anleggsgrense

Skader på terreng oppstår som en
følge av brudd på angitte anleggsog reguleringsgrenser.

4

S1: Kattås

Trollmyr, grunnvannssenking:
Det oppstår tap av naturverdier som
følge av grunnvannssenking gjennom
Trollmyr naturreservat.

Drenering av området vi ødelegge
oppstrøms verdier knyttet til
flommark/gråor-heggeskog.

4

4

S108

S1: Kattås

Hogst:
Hogst rett over tverrslaget fører til
Hogst fører til forstyrrelse av biologiske forstyrrelse av sårbare biologiske
prosesser.
prosesser som hekketid.

4

2

S109

S1: Rustan

Svikt i renseanlegg:
Ukontrollert utslipp av urenset
tunnelvann fra til Raustanbekken, og
videre til Sandvikavassdraget
(nedstrøms), som er en viktig gytebekk
for sjøørret og laks.

Svikt i renseanlegg eller rutiner
medfører skadelige utslipp
(finpartikler, pH, forhøyet
temperatur, miljøgifter fra
drensvannet).

3

3

9

S110

S1: Rustan

Naturtypelokalitet, hogst:
Skade på rik edellauvskog
(Ullernbråten nordre, B-lokalitet)
grunnet anleggsvirksomhet.

Hogst av skog gjøres heller enn å
ta dyrket mark

5

3

15

4
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9

16

3

6 Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

4

8 Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.
Inkluderes i
krav til
entreprenør.

krav til
entreprenør.

Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

krav til
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
S111

S1: Rustan

S112

Side:
Dok.nr:
Rev:
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Naturtypelokalitet ved rigg:
Det oppstår skade på naturtypelokalitet
(Ullernbråten søndre, B-lokalitet)
grunnet påvirkning fra riggområdet

Rigg medfører negativ påvirkning
av naturtypelokalitet gjennom mulig
risiko for avrenning av partikler og
små-utslipp fra maskiner/kjøretøy
fra rigg.

5

S1:
Lorangmyr

Vannkvalitet:
Svikt i renseanlegg for tunnelvann
medfører urenset utslipp til
Rustanbekken, og videre til
Sandvikavassdraget (nedstrøms), som
er en viktig gytebekk for sjøørret og
laks.

Svikt i renseanlegg eller rutiner
medfører skadelige utslipp
(finpartikler, pH, forhøyet
temperatur, miljøgifter fra
drensvannet).

3

S113

S1: Høgås

Vannkvalitet:
Akutte utslipp fører til tilslamming
Svikt i renseanlegg for tunnelvann
av gyteområder og redusert
medfører urenset utslipp til
vannkvalitet i Nordlandsbekken.
Nordlandsbekken fører til påvirkning av
biologisk mangfold.

3

S301

S3:
Dyprenne 0,
Paddevika

Fossilfunn:
Det påtreffes verdifulle fossiler under
anleggsarbeidet som ikke blir tatt vare
på.

Mangelfull beredskap for funn av
fossiler og mangelfull håndtering
ved funn.

3

S302

S3:
Sundvollen
utfylling

Partikler:
Det oppstår utslipp av partikler og
nedslamming av områder ved utfylling
Sundvollen.

3

S303

S3:
Sundvollen
utfylling

Svartelistede arter:
Spredning av svartelistede arter
grunnet bruk av samme båt i ulike
vann/vassdrag.

Utfyllingsprosessen medfører
nedslamming av viktige habitat for
edelkreps i Kroksundet/Tyrifjorden
(Steinsfjorden er hovedsakelig hotspot for kreps) utenfor
tiltaksområdet
Anleggsarbeidet medfører økt fare
for spredning av vasspest og andre
svartelistede organismer.

2

3

3

3

4

4

3

15

9

9

12

12

6
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• Midlertidig bru over bekk.
• Riggområdet på Rustan leggs utenfor
området markert som «viktig» i Naturbase.

2

• Utslippssøknad/ konsesjonssøknad med
FM.
• Vurdere å legge rør for tunnelvann helt ned
til sjø.
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).
• Felles avløpshåndtering E16/Rustan.
• Det skal avklares utslippssøknad/
konsesjonssøknad med FM.
• Vurdere å legge rør for tunnelvann helt ned
til Holsfjorden.
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).
Ha beredskap for funn og riktig håndtering av
fossiler
Opprett kontakt med geologisk museum og
strukturgeolog
Vurder sannsynlighet for funn
• Bruk av siltgardin utenfor utfyllingsområdet.
• Gjennomføre spredningsvurderinger før
utlegging og vurder avbøtende tiltak
• Bruk av motfylling for å redusere fare for
utglidning og dertil økt partikkelspredning.

2

• Rengjøring/tørke/rense båt og båtutstyr ved
flytting til annet vassdrag/etter endt arbeid.

1

3

6 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

6 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

2

3

6 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

1

4

4 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

1

4

4 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

3 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
S304

S3:
Sundvollen
utfylling

S305

S3:
Sundvollen
utfylling

S307

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

Vannkvalitet:
Utslipp fra anleggsaktivitet som
påvirker nedre del/utløp av
Kleivbekken.
Siltgarding:
Utfylling og bruk av siltgardin danner
barrierer for fisk.

Utslipp fra anleggsaktiviteten til
Kleivbekken kan redusere
vannkvaliteten i nedre del/utløp av
Kleivbekken.
Siltgardin medfører midlertidig
barriere for ørret som vandrer opp i
Kleivbekken.

3

S3: Kryss
ved
Elstangen

Utfylling:
Utfylling mellom Rørvik og Elstangen
gir konflikter med sjøledninger og
drikkevannsledninger.

Utfylling kan gi konflikter med
sjøledninger og
drikkevannsledninger i grunnen.
Kan medføre frigjøring av store
mengder partikler ved eventuell
flytting av disse, og at nærliggende
bebyggelse mister vannforsyning.

3

S308

S3: Kryss
ved
Elstangen

Fugl:
Anleggsarbeidet påvirker fugleliv
Det oppstår forstyrrelse av fugl/hekking og hekking.
i anleggsperioden.

3

S309

S3: Veibru
Kroksund

Fugl:
Bygging av veibru over Kroksund
påvirker fugl.

Antatt at anleggsarbeidet og
konstruksjonen ikke er til hinder for
fugl. Det antas at fugl ser brua og
anleggsarbeider.

2

2

S310

S3:
Dyprenne 0,
Paddevika
S3: Bymoen,
Selteveien

Dammer:
Dammer i Paddevika ødelegger
naturverdi (uviss naturverdi).
Viltkryssing:
Kulvert konstrueres for smal, kan være
problemer ift. viltovergang.
S4: Bymoen/ Vannbalanse:
Mosmoen
Endring av vannbalanse ved
avskjæring påvirker amfibiedam.

Naturverdi i dammen blir ødelagt.

3

2

S4: Bymoen/ Erosjon:
Mosmoen
Erosjon i anleggsfasen fra
anleggsområdet.

S311
S401

S402

Side:
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• Vurdere å legge om bekken midlertidig rundt
naturlig utløp via båthavn.

2

• Behov for siltgardin må vurderes i forhold til
funksjon for å hindre nedslamming.
• Kan siltgardin utplasseres slik at gardinen
ikke sperrer for Kleivbekken?

2

• Sjøledninger skal flyttes før utfylling starter.

1

4

8 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

4

8 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

1

1 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

• Avklare om Elstangen er utenfor
kjerneområde fugl.
• Hugge nødvendige trær utenfor
hekkesesong.

2

4

Ingen tiltak.

2

2

4

6

• Naturverdi i Paddevika må avklares og tiltak
vurderes basert på resultatet. Antas liten.

2

2

4 Følges opp

• Til videre planlegging, åpenhetsindeks må
følges i videre prosjektering. Kulvert endres
dersom nødvendig
• Midlertidig dam, evt. dam som gjøres
permanent, for sedimentering av vann før
utslipp til bekker.
Tiltakets konsekvens for amfibier skal
vurderes og nødvendige tiltak for å redusere
påvirkning innarbeides
• Skjæringsområdet og fyllingsområdet legges
nord for Jørgen Moes veg.
Tiltak for å hindre erosjon

2

4

8

3

3

9 Inkluderes i

9

Vilt greier ikke benytte kulvert.

3

4

12

Redusert/endret vannbalanse vi
medføre negativ på virkning på
habitat for amfibier.

5

4

20

Anleggsarbeidet medfører erosjon
og utglidninger i terrenget.

3

2

6

3

6 Følges opp
av byggherre

Avklart.

av byggherre
Uavklart.

krav til
entreprenør.

2

2

4 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

S403

S4: Bymoen/ Viltkryssing:
Anleggsarbeidet og konstruksjoner
Mosmoen
Anleggsarbeidene hindrer eksisterende skaper barrierer i landskapet for
vilttrekk.
biologisk mangfold.

4

S404

S4:
Helgelands
moen og
kryssing av
Storelva

Vannkvalitet:
Anleggsvirksomheten påvirker
vannkvaliteten i Storelva.

4

S405

S4:
Helgelands
moen og
kryssing av
Storelva

Endring av strømningsforhold:
Anleggelse av rigg og fylling medfører
endrede fysiske forhold i Synneren.

S501

S5:
Dyreliv:
Styggedalen Vannhastighet i Styggedalsbekken
påvirkes av utfylling.

S502

S5: Ve

Erosjon, dyreliv:
Vannmengder i bekken påvirkes av
utfylling.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Vannkvalitet og økologi påvirkes
grunnet inngrep og avrenning fra
anleggsvirksomheten..
• Avrenning av næringsstoffer fra
fylling.
• Avrenning fra rigg
(entreprenørrigg).
• Avrenning fra støp av plate som
fylles over.
Mudring ifm. plassering av
brukonstruksjon krever kanskje
lekterbruk, gir følger for regulering
Riggområder på Mælingen må
heves med en meter for å sikre
tørre arealer. Heving av rigg, samt
anleggelse av fylling fører til
endrende strømnings- og
erosjonsforhold i Synneren.
Stikkrenner på 20 m dybde er kilde
til Styggedalsbekken. Ble fylt opp
ved utbygging av E16. Det skal
fylles ut mer. Total vannmengde
blir den samme, men hastigheten
kan endres. Dette kan få
konsekvenser for bunndyr.
Endret vannmengde i bekken.

3

4

4

3

3

2

3

3

12

12

6

12

12
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• Sikre anleggsområder for vilt – vilttrekk
opprettholdes ved at anlegget ikke gjerdes
Sikre passasje for vilt i anleggsperioden,
f.eks. etablere en bru tidlig inn.
• Lyssetting begrenses.
Befaringer for å sikre at sikringer fungerer
etter hensikten

2

• Avskjærende grøfter (midlertidig).
• Brubygging delvis uløst pga.
mudringsbehov.
• Kartlegging av sedimenter
Det skal etableres beredskapsplan for akutte
utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget
• Søke tillatelse til mudring.

2

• Kartlegg hvordan stømningsforhold påvirkes
og om dette får konsekvenser. Tiltak vurderes
på bakgrunn av denne kartleggingen. .

2

• Kartlegg sårbarhet til bekk, etabler
sikkerhetstiltak ihht dette.
• Kontroller hvor stikkrennene ligger,
drensledninger må fortsettes.

3

• Kartlegg sårbarhet til bekk, vurder tiltak
basert på resultat

3

2

4 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

6 Følges opp
av byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

2

4 Følges opp
av byggherre
og inkluderes
i krav til
entreprenør.

3

9 Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

9 Følges opp
av byggherre

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
S503

S5: Veien

S312

S3:
Dyprenne 0,
Paddevika

Side:
Dok.nr:
Rev:
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Rødlistede arter:
Tiltaket medfører at rødlistede arter
ødelegges.

Kan påtreffe rødlistearter som ikke
er kartlagt

3

Fossiler:
Ødeleggelse av fossiler.

Mangelfull beredskap for funn av
fossiler og mangelfull håndtering
ved funn.

3

4

12

4

12
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• Kartlegg fare, opplæring og tiltak
entreprenør.

2

• Ha beredskap for funn og riktig håndtering
av fossiler.
• Opprett kontakt med geologisk museum og
struktur geolog?
• Hva er sannsynligheten for funn?

3

4

3

8 Følges opp

9

av byggherre
og/ eller
inkluderes i
krav til
entreprenør
Inkluderes i
krav til
entreprenør.

Landskap og visuelt miljø
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
Hendelse
S3-13 S3:
Terreng:
Rudsødegården Etablert terreng tilpasses ikke
landskapet.

Årsak/konsekvens
Terreng er komplisert å tilpasse
landskapet.

Risikovurdering
S
2

K
3

R

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
•Nyetablert terreng skal tilpasses
landskapet.

6

S
1

K
2

R
2

Oppfølging
Følges opp av
byggherre

Kulturminner og kulturmiljø
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
Hendelse
S3-15 S3:
Helleristninger
Stasjonsområdet Anleggsarbeidene forårsaker skade på
helleristninger ved Sundvollen og andre
kjente ikke-frigitte kulturminner (se KU
for ytterligere info).
S3-16 S3: Kryss ved
Elstangen

Skipsfunn
Det oppstår skade på skipsfunn rett
utenfor fyllingen ved Rørvik camping.

Risikovurdering

Årsak/konsekvens
S
Kjente ikke-frigitte kulturminner
3
skades og ødelegges pga
manglende kjennskap til forekomst,
manglende overholdelse av krav,
manglende informasjon og
retningslinjer
Kjente ikke-frigitte kulturminner
3
skades og ødelegges på grunn av
manglende kjennskap til forekomst,
manglende overholdelse av krav,
manglende informasjon og
retningslinjer

K
4

4

Restrisiko

R
Risikoreduserende tiltak
12 • Inngjerding, beskyttelse og
etablering av «bot-området».
God informasjon til
anleggsarbeider

S K R
1 4 4

Oppfølging

12 • Det må avklares om skipsfunnet
rett utenfor fyllingen ved Rørvik
camping bør frigis.
Dersom ikke det blir frigitt må det
sikres fysisk, markeres i kart,
vurdere videre sikringstiltak i

1

Følges opp av
byggherre.

4

4

Inkluderes i krav
til entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:
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anleggsperioden evt flytting
dersom sikring ikke er tilstrekkelig.
S3-17 S3:
Rudsødegården

Rudsøgården
Anleggsarbeidene medfører skader på
registrert kulturminner rundt
Rudsøgården.

Kjente ikke-frigitte kulturminner
skades og ødelegges.

3

4

S4-24 S4: Bymoen/
Mosmoen og
Storelva

Skade på kulturminner:
Kulturminner skades i anleggsperioden.
Kjelleberget, Svingerudveien og
Helgelandsmoen militærleir.

Nærføring i anleggsperioden.

3

5

S5-04 S5: Ve

Skade på kulturminner:
Kulturminner skades i anleggsperioden.

Nærføring i anleggsperioden.

3

5

12 • Til videre vurdering
Kjente tiltak sikres fysisk, markeres
i kart, vurdere videre sikringstiltak i
anleggsperioden evt flytting
dersom sikring ikke er tilstrekkelig
Bøtelegging ved ovetredelse
15 • Inngjerding i anleggsperioden.
Bøtelegging ved ovetredelse

1

4

4

2

5

10 Innarbeides i

15 • Inngjerding i anleggsperioden.
Bøtelegging ved ovetredelse

2

Uavklart.

kontrakt med
entreprenør.

5

10

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

Nærmiljø og friluftsliv
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S3-19

Lokalitet
S3:
Sundvollen
utfylling

Hendelse
Ballspill:
Plass for ballspill ved Holevegen ned
mot sjøen (i Kroksundet) må fjernes.

Årsak/konsekvens
Lokalmiljøet mister tilgang til
ballspill.

S3-20

S3:
Sundvollen
utfylling

Hangglider/paraglider:
Landingsområde for
hangglider/paraglider på jorde (Rørvik
rigg) fjernes permanent.
Båthavn:
Tap av tilgang båthavn i Kroksund
grunnet anleggsarbeidet.

S3-21

S3:
Sundvollen
utfylling

Risikovurdering
S
3

K
3

R
9

Brukere mister tilgang til dagens
landingsområde.

3

4

12

Båtbruker mister tilgang til båthavn i
Kroksund.

3

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
S
• Dette drives privat, kommunen har 3
ingen aktivitet der. Vil ikke bli fulgt
opp videre. (?)
• Behov for å opprette ny bane må
undersøkes.
• Gi innspill til KU Nærmiljø.
3

K
3

R
9

Oppfølging

4

12 Følges opp av

Uavklart.

byggherre.

3

9

• Etablering av midlertidig båthavn
(løses i prosjektet).

2

3

6

Følges opp av
byggherre.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Side:
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Rev:
Dato:
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S3-22

S3: Kroksund Båttrafikk, jernbanebru:
jernbanebru
Anleggsfasen medfører barrierevirkning
for båttrafikken gjennom Kroksundet.

Båtbruker mister tilgang til
Kroksund.

3

3

9

• Det skal utarbeides plan for
håndtering av båttrafikk.
• Det skal gis god informasjon om
ny seilingsled.

2

2

4

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-23

S3: Kryss ved Tursti:
Elstangen
Tilgang til tursti langs Elstangen og
tilhørende strandsone reduseres.

Lokalmiljøet mister tilgang til
strandsone ved Elstangen i
aleggsperioden.

3

4

12

2

2

4

Følges opp av
byggherre.

S3-24

S3: Veibru
Kroksund

Båtbruker mister tilgang til
Kroksund.

3

3

9

• Det skal utformes tursti langs
Elstangen (mot riggområdet) som
sikrer tilgang strandsonen i
anleggsperioden.
• Det skal utarbeides plan for
håndtering av båttrafikk.
• Det skal gis god informasjon om
ny seilingsled.

2

2

4

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-25

S3: Dyprenne Ulykke ifm. utkjøring:
Uoversiktlig kryss ved innkjøring fra
2, Viksenga
Risiko for ulykke ved sykkel- og gangveg Røyseveien kan medføre ulykke
ved utkjøring ved Røysevegen.
mellom myke trafikanter og
anleggstrafikk.
S3: Bymoen, Trygghet:
Lokalbefolkningen vil ikke benytte
Selteveien
Undergang føles utrygg for
undergangen i anleggsperioden pga
lokalbefolkningen.
at det er for mørkt i undergangen.
S4: Bymoen/ Barrierevirkning:
Anleggsvirksomheten vil medføre at
Mosmoen
Anleggsvirksomheten medfører barrierer en del turveger blir brukt som
for tilkomst til kjente turstier og
midlertidige anleggsveger.
rekreasjonsområder.

3

4

12

• Gjøre av- og påkjøring trygg for
myke trafikanter ved tydelig
markering og evt lyssetting

2

4

8

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

2

2

4

• Utarbeide undergang som har
gode lysforhold.

1

1

1

Følges opp av
byggherre

3

2

6

• Det skal legges til rette for
alternativ tilkomst.
• Omlegging skal merkes/skiltes
tydelig.
• Bygge overgangsbru på Bymoen
tidlig.

1

2

2

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

S5:
Nærmiljø:
Storskjæringa Fotballbane forsvinner.

5

2

10

• Reetablering av bane etter
anleggsperioden.

1

2

2

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-26

S4-06

S5-05

Båttrafikk, Kroksund:
Anleggsfasen medfører barrierevirkning
for båttrafi1kken gjennom Kroksundet.

Ligger innenfor anleggsområdet.

Naturressurser
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S1-14

Lokalitet
S1: Jong

Hendelse
Grunnvannssenking:
Uønsket grunnvannssenking medfører
skader på dyrket mark og lokal
landbruksdrenering

Årsak/konsekvens
Manglende risikovurdering og
tettetiltak ved tunneldriving.

Risikovurdering
S
2

K
4

R
8

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Ha kontroll på innlekkasje av vann i
tunnel.
• Oppfølging med poretrykksmåler.

S
2

K R
4 8

Oppfølging
Innarbeides
i kontrakt
med
entreprenør.

Fellesprosjektet
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E16 (FRE16)
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S1-15

S1: Jong

Matjord:
Struktur- og håndteringsskader på
matjord/landbruksjord i anleggs- og
tilbakeføringsfasen.

Feil håndtering av matjord i
anleggs- og tilbakeføringsfasen i
forbindelse med rømningsadkomst
til tunnelarbeid

3

3

9

S1-16

S1: Jong

1

4

S1:
Reverud,
Rustan og
Sundvollen

Mange energibrønner ryker grunnet
anleggsarbeidet på Jong (ref.
Henning Vardøen).
Feil håndtering av matjord ifm.
anleggs- og tilbakeføringsfasen.
Hele jordet (i praksis tre ulike
jorder) ved Reverud må benyttes for
rigg- og anleggsområdet.

4

S1-17

Energibrønner:
Tap av private energibrønner grunnet
anleggsvirksomheten.
Matjord:
Struktur- og håndteringsskader på
matjord/ landbruksjord i anleggs- og
tilbakeføringsfasen ifm. tverrslag og rigg
på Reverud, Ullbråten v/Rustan, og ved
Sundvollen.

3

3

9

3

3

9

Feil håndtering av matjord i
anleggs- og tilbakeføringsfasen ifm.
rigg og anleggsadkomst til Rustan.
Gjelder også riggområdet ved
Sundvollen, men dette tar imidlertid
hovedsakelig skog, ikke dyrka
mark.

S3-27

S3: Kryss
ved
Elstangen

Rørledninger:
Brudd på eksisterende rørledninger.

Eksisterende rørledninger er ikke
kartlagt og brytes i anleggsfasen.
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• Det skal lages en plan for håndtering
av matjord.
Matjorden skal tilbakeføres der det er
mulig.
• Regulere nok areal for korrekt lagring
av matjord.
Området/jorda må analyseres for
plantesykdommer før evt.
omfordeling/flytting av jord.
• Ranker med jord tilpasses etter
terreng.
• Føre var prinsippet må følges mht. til
matjord.
• Alle energibrønner skal kartlegges.

2

3

6

Innarbeides
i kontrakt
med
entreprenør.

2

1

2

Følges opp
av
byggherre.

• Det skal lages en plan for håndtering
av matjord. Jordene må behandles
forskjellig etter lokale forhold etter
behov.
Matjord tilbakeføres der det er mulig.
• Regulere nok areal for korrekt lagring
av matjord (hele området er
nødvendig).
• Ranker og nødvendig areal må
tegnes opp på forhånd (lengde, høyde,
metode osv.).
• Området/jorda må analyseres for
plantesykdommer før evt.
omfordeling/flytting av jord.
• Ranker med jord tilpasses etter
terreng.
• Føre var prinsippet må følges mht. til
matjord.
• Kartlegging av eksisterende
ledninger.
• Legge om rørledninger i forkant.
• Entreprenør må ha beredskap på
plass i tilfelle brudd på ledninger.

2

3

6

Innarbeides
i kontrakt
med
entreprenør.

1

1

1

Følges opp
av
byggherre
og/eller
inkluderes i
krav til
entreprenør.

Fellesprosjektet
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Legge om rørledninger kan gjøres kun
når disse er kjent.

S4-07

S4:
Bymoen/
Mosmoen

Drenering:
Tap av produktiv skog som følge av
endret drenering, ved Bymoen (øst for
traséen).

Tap av skog grunnet uttørring av
marka.

3

3

9

• Vurdere konsekvenser av tiltak for
furuskog.

3

3

6

Følges opp
av
byggherre.

S4-08

S4:
Bymoen/
Mosmoen
S5: Ve

Drikkevannsbrønner:
Manglende kartlegging av brønner fører
til skader.
Trær:
Hogst/skade på trær uten tillatelse i
skog nord for linja.

Manglende/mangelfull kartlegging
av lokalisering av
drikkevannsbrønner.
Skogen er i bruk til friluftsformål,
men er ikke nevnt av kommunen.
Uklar status.

3

2

6

• Karlegging av brønner må gjøres ift.
krav.

2

2

4

Følges opp
av
byggherre.

3

3

9

• Kartlegg status på trær/skog.

3

3

9

Følges opp
av
byggherre.

S5-06

Massehåndtering, massetransport og deponier
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S3-28 S3: Veibru
Kroksund

Hendelse
Boreslam:
Slam fra fundamentering spres til
sjøbunn i områder utenfor utfyllingen.

Årsak/konsekvens
Manglende kontroll under
anleggsgjennomføringen.

S4-09 S4: Bymoen/
Mosmoen

Reguleringsgrenser:
Overskuddsmasser håndteres ikke
innenfor regulert areal.

Risikovurdering
S
3

K
4

R
12

For lite regulert areal.

4

2

8

S4-10 S4:
Erosjon:
Helgelandsmoen Masselagring på flomutsatt område
og kryssing av
fører til erosjon.
Storelva

Masselagring på flomutsatt område
gir erosjonsfare med avrenning av
næringssalter og partikler til
Synneren.

3

3

9

S4-11 S4: Prestmoen/
Styggedalen

Atkomst til riggområdet må
anlegges tett på spesielt verdifulle

2

3

6

Adkomstproblemer:
Problematisk adkomst til riggområde.

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Ta vare på boreslam ved
fundamentering og transporter
dette til godkjent deponi på land.

S K
1 2

R
2

• Rekkefølgebestemmelser.
• Bygge bru tidlig for
massetransport (før
massehåndtering).
• Mellomlagring av
overskuddsmasser må skje på
alternativt areal, med mindre det
kommer føringer fra myndigheter
som krever lokal lagring. Må
reguleres
• Finne alternativ adkomst/anlegge
anleggsvei.

2

2

4

Uavklart.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

2

2

4

Uavklart.

Oppfølging
Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
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plantelokaliteter. Endelig trase ikke
fastsatt.
S4-12 S4: Prestmoen/
Styggedalen
S5-07 S5:
Storskjæringa

For lite areal:
Mangelfullt areal til mellomlager av
masser.
Setninger:
Utglidning og setninger i forbindelse
med store oppfyllinger.

Det er regulert for lite areal ift.
faktisk behov.

3

2

6

• Bygge søndre og lagre på nordre.

2

2

4

Følges opp av
byggherre.

Store oppfyllinger på over 5m.

3

3

9

• Bruke lokale masser. Stabilisering
i 2 år. KC stabilisering. Ser på hvor
mye de må pæle.
• Geotekniske
beregninger/målinger.

2

3

6

Følges opp av
byggherre.

Støy og vibrasjoner
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
Lokalitet
S1-20 S1: Rustan

Hendelse
Påvirkning av husdyr:
Særlig støyende arbeider påfører
husdyr (sau og kyr) unødig stress.

Årsak/konsekvens
Manglende avbøtende tiltak og
varsling til bønder i nærområdet.

Risikovurdering

Restrisiko

S
4

K
2

R
8

Risikoreduserende tiltak
• Unngå særlig støyende arbeider
under lamming/kalving.

S
2

K
2

R
4

Oppfølging
Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-29 S3:
Vifter, stasjonsområdet:
Stasjonsområdet Naboer plages av støy fra tunnelvifter
som går døgnet rundt

Det oppstår sjenerende viftestøy
over tillatte grenseverdier. Plassering
er ikke planlagt mtp støy

4

3

12

•Planlegging av tiltak i forkant, med
riktig plassering, lokal skjerming
eller støydemping.

2

3

6

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-30 S3: Sundvollen
utfylling

Støy, Sundvollen:
Det oppstår langvarig støy over
vedtatte grenseverdier grunnet
etablering av utfyllingen.

Grenseverdier og begrensninger på
anleggstider blir ikke fulgt.

3

3

9

2

3

6

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

S3-31 S3: Kryss ved
Elstangen

Støy, Elstangen:
Anleggsvirksomheten medfører støy
over vedtatt grenseverdier

Grenseverdier og begrensninger på
anleggstider blir ikke fulgt. (mindre
problemstilling for denne lokaliteten).

1

1

1

• Det skal stilles krav og
arbeidstidsbegrensninger.
Støyberegninger i anleggsfasen.
• Varslingsprosedyrer for å
redusere støybelastning.
• T-1442/2016, samt veileder M-128
• Planlegging ift. arbeidstid og
støybelastning bør ikke bli et
problem på denne strekningen.
• Planlegge støyskjerming i
tidligfase.

1

1

1

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)
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S4-13 S4: Bymoen/
Mosmoen

Støy, Mosmoen:
Anleggsvirksomheten medfører støy
over vedtatt grenseverdier.

S4-14 S4:
Helgelandsmoen
og kryssing av
Storelva

Vibrasjoner:
Vibrasjoner skader bygg og mulig
ømfintlig utstyr. Hendelsen gjelder
også ved andre deler ved S4 og S5.

Dag-arbeid som hovedprinsipp.
Kveldsarbeid kun knyttet til enkelte
massetransportruter fra tunnel til
linja. Spuntarbeid knyttet til
konstruksjoner håndteres gjennom
arbeidstidsbegrensninger.
Spuntarbeid og peling medfører
vibrasjoner som skader bygg og
mulig ømfintlig utstyr.
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5

1

5

• Støyberegninger i anleggsfasen.
• Varslingsprosedyrer for å
redusere støybelastning.
• T-1442/2016, samt veileder M-128

3

1

3

5

4

20

• Dispensasjoner eller tiltak.
• Skjerming av riggområde.
• Karlegging av vibrasjonsømfintlig
virksomhet.
• Tilstandsvurdering av
bygg/konstruksjoner i forkant.

4

3

12 Følges opp av

Innarbeides i
kontrakt med
entreprenør.

byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
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Utslipp til luft, jord og vann
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko

Risikovurdering

ID
S121

Lokalitet
S1: Jong

Hendelse
Grunnforurensning:
Uregistrert grunnforurensning påtreffes
lokalt ved etablering av rigg og spres
ukontrollert.

Årsak/konsekvens
Høyt arbeidspress eller
utilstrekkelig vurdering av mulig
grunnforurensning i aktuelle
områder uten registreringer kan
føre til spredning.

S
2

K
4

R

S122

S1: Reverud

Svikt i renseanlegg:
Svikt i renseanlegg for tunnelvann
medfører urenset utslipp til Neselva.

Teknisk feil/mekanisk blokkering,
eller manglende kontroll med
anlegget.

3

3

9

S123

S1: Kattås

Svikt i renseanlegg:
Svikt i renseanlegg for tunnelvann
medfører urenset utslipp til Neselva
(nedstrøms) som er en viktig gytebekk
for sjøørret.

Teknisk feil/mekanisk blokkering,
eller manglende kontroll med
anlegget.

3

3

9

S124

S1: Kattås

Utslipp fra riggområde:
Akutt utslipp fra riggområdet til bekk.

Bekken er svært eksponert for all
aktivitet som er planlagt i dette
området. Svikt i renseanlegg eller
rutiner.

3

3

9

4

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Det skal sprenges tunnel fra Lars
Jongs vei.
• Spunting her er ikke aktuelt.
- Forundersøkelse med prøvetaking for
å få oversikt over mulig forurensning.
Beredskapsplan
• Utarbeide funksjonskrav til
renseanlegg og krav til oppholdstid.
Håndteres i forbindelse med søknad
om anleggskonsesjon.
• Sedimentasjonsbasseng nedstrøms.
Beredskapsplan for akutte utslipp.
• Det skal avklares utslippssøknad/
konsesjonssøknad med FM.
• Vurdere å legge rør for tunnelvann
helt ned til sjø.
• Beredskapsplan for akutte utslipp.
• Kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).
• Det skal avklares utslippssøknad/
konsesjonssøknad med FM.
• Beredskapsplan for akutte utslipp.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).

S K R
1 2 2

Oppfølging

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

Innarbeides i
krav til
entreprenør.
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S125

S1: Rustan

Utslipp fra riggområde:
Akutte utslipp og avrenning av drivstoff
og olje-forbindelser fra riggområdet.

Det er økt sannsynlighet for
utslipp til resipient, da adkomsten
til området medfører kryssing av
vassdraget.
Bekken er svært eksponert for all
aktivitet som er planlagt i dette
området.
Det vil i tillegg komme vann fra
E16-utbyggingen.

3

3

9

• Beredskapsplan for akutte utslipp i
riggområdet.
Absorberende membran og utstyr for
oppsuging av olje-forbindelser
Planlegging med særlig strenge
rensetiltak, eventuelt bortleding av
vann eller andre tiltak.
Omlegging av bekken permanent på
utsiden av riggområdet bør vurderes
for å unngå risiko for avrenning
Midlertidig omlegging av bekken i rør i
hele anleggsperioden.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S126

S1: Lorangmyr

Store mengder sprengstein skal
håndteres og fraktes ut via
tverrslag/tunnel.

3

3

9

• Sedimentasjonsdammer.
• Avgrensende drenasjegrøfter.
• Sandfang/siltgardin.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S127

S1: Lorangmyr

Avrenning:
Ukontrollert avrenning til
bekk/vassdrag fra sprengsteinmasser
(SS, pH, N og ammonium).
Utslipp fra riggområde:
Akutte utslipp og avrenning av drivstoff
og olje-forbindelser fra riggområdet.

Tidligere deponerte masser kan
være sterkt forurenset.

3

3

9

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S128

S1: Lorangmyr

Støvflukt:
Det oppstår kraftig støvflukt fra
massehåndteringsområdet.

4

1

4

1

2

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S129

S1: Høgås

Svikt i renseanlegg:
Svikt i renseanlegg for tunnelvann
medfører urenset utslipp til
Nordlandsbekken og Tyrifjorden.

Store mengder finstoff deponeres
eksponert på lokaliteten. Tørt vær
og manglende tildekking og
støvbindingstiltak.
Teknisk feil/mekanisk blokkering,
eller manglende kontroll med
anlegget.

• Beredskapsplan for akutte utslipp i
2
riggområdet.
Optimalisere eksisterende
«rensedammer» som er etablert under
tidligere oppfylling.
• Forundersøkelse med prøvetaking for
å få oversikt over mulig forurensning.
• Vurdere optimale løsninger for
avrenning fra tidligere deponerte
masser.
• Støvbindingstiltak og tildekking.
2
• Spyling av masser.

3

3

9

• Etablere et borehull med utslipp til
Tyrifjorden.
• Alternative tiltak for bortleding av
vannet (må sees i sammenheng med
vann fra E16-utbyggingen).

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

2
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S130

S1: Høgås

Avrenning:
Avrenning fra rigg og
massehåndtering/anleggsvirksomhet
ved utvidelse av vegen.

Frigjøring av partikler og utslipp
fra kjøretøy/anleggsmaskiner.

3

3

9

• Sedimentasjonsdammer.
• Avgrensende drenasjegrøfter.
• Sandfang/siltgardin.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S131

S1: Sundvollen

Svikt i renseanlegg:
Det oppstår et ukontrollert utslipp av
partikler/miljøgifter til Kroksund og/eller
Tyrifjorden.

3

3

9

• Beredskapsplan for akutte utslipp.
• Kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget.
• Vurdere flere barrierer
(sedimentasjonsbasseng).

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S332

S3:
Stasjonsområde
t

Forurensning:
Det påtreffes uregistrert
grunnforurensning ved bensinstasjon
og omkringliggende tomter.

Svikt i renseanlegg eller rutiner.
Medfører i verste fall
nedslamming av Kleivbekken
samt viktige habitat for edelkreps
i Kroksundet/ Tyrifjorden
(Steinsfjorden er hovedsakelig
hot-spot for kreps).
Masser med forurensning blir
ikke håndtert etter gjeldende
regelverk.

3

3

9

• Tilstrekkelig grunnundersøkelser ved
bensinstasjonen må gjennomføres.
• Tiltak mot avrenning via overvann
mot fjorden.

2

2

4

S333

S3: Sundvollen
utfylling

Ukontrollert utslipp:
Spredning av partikler/sedimentert
forurensning i forbindelse med utfylling
gjennom:
• Akutte (små-utslipp) fra kjøretøy,
maskiner, lekter i forbindelse med
utleggingsprosessen.
• Uregistrert grunnforurensning
påtreffes og spres ukontrollert.
• Erosjon og partikkelavrenning til sjø
•akutte utslipp av miljøgifter i
riggområdet (olje, drivstoff o.l.).

Utslipp av forurenset vann til
resipienter i forbindelse med
utfylling
Manglende beredskap på
håndtering av akutte utslipp.

4

4

16

• Miljøteknisk undersøkelse av
sedimenter i småbåthavnen.
• Det skal gjennomføres
spredningsvurderinger
• Beredskapsplan for akutte utslipp.

3

3

9

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
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S334

S3: Kryss ved
Elstangen

Avrenning:
Utslipp av forurenset vann til
Avrenning av overvann fra dagsonen til resipienter.
resipient

4

3

16

• Vurdere krav til siltgardin.
• Vurdere bruk av
pumping/sedimenteringsbasseng/kont
aineranlegg for rensing.
• Vurdere sedimenteringsbasseng for
bru ved Rørvik, når skal dette etablere
og er det stort nok? Behov for
midlertidig basseng i anleggsfasen?

3

3

9

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S335

S3: Veibru
Kroksund

Fundamentering:
Forurensning spres ved
fundamentering av bro, 12-13
fundamenter.

Utslipp av forurenset vann til
resipienter.

4

3

16

3

9

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S336

S3:
Rudsødegården

Driving:
Driving av tunnel, legge opp til ulike
renseanlegg.

Utslipp av forurenset vann til
resipienter.

4

4

16

• For å redusere partikkelforurensning 3
som oppstår ved våtstøping bør
fundamenter støpes tørt,
• Pumping/fundamentering, håndtering
sedimenter.
• Utslipp ikke under sprangsjiktet.
• Riktig håndtering av boreslam.
• Bruk av spunt i byggegrop som
pumpes tørr for å unngå utslipp.
• Erfaringsinnhenting fra andre
prosjekter – spes nye Minnesundbruen
(mudre- og dumpesøknad?).
• Utslipp til sjø fra dette riggområdet
3
må eventuelt føres dypt.
• Renseanlegg for drift bør etableres
for anleggsfasen.

3

9

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

S415

S4: Bymoen/
Mosmoen

Avrenning:
Det oppstår avrenning av
næringsstoffer fra fylling.

Store mengder sprengstein skal
deponeres.

3

3

9

• Infiltrasjon.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S416

S4: Bymoen/
Mosmoen

Betong:
Det oppstår søl fra betongarbeid ved
konstruksjoner.

Sementsøl kan medføre
avrenning med høy pH. Vannet
bli sterkt basisk, avhengig av type
akselerator i betongen og
mengden prelletap. Ved høy pH
går noe ammonium over til
ammoniakk som kan føre til
giftvirkninger på vannlevende dyr.

4

3

12

• Undersøke dreneringsretning.
2
Beredskap og varslingsprosedyrer skal
etableres

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.
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• Areal må avsettes til
sedimentasjonsdammer på
riggområde.
• Krav til mellomlagring av drivstoff,
olje etc.
• Midlertid spunt ved tarm av Synneren
for å håndtere tilførsel til Synneren.
• Endre overvannshåndtering på
jernbanebru (fravik fra teknisk
regelverk?).
• Hydrologisk vurdering.
• Infiltrasjon/sandfang/sedimentasjons
-basseng.
• Siltgarding.

2

3

6

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.

3

4

8

12

• Tiltak utover krav til drivstofflagring
må identifiseres:
• Sedimentasjonsdammer.
• Avskjærende drenasjegrøfter.
• Sandfang.

2

4

8

Følges opp av
byggherre
og/eller
inkluderes i krav
til entreprenør.
Innarbeides i
krav til
entreprenør.

4

12

• Tiltak utover krav til drivstofflagring
må identifiseres:
• Sedimentasjonsdammer.
• Avskjærende drenasjegrøfter.
• Sandfang.

2

4

8

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

3

4

12

• Tiltak mot pH-påvirket avrenning
vurderes.
• Bekk bør legges midlertidig i rør.

3

4

8

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

3

3

9

• Tiltak mot støvutblåsning vurderes

2

2

4

Uavklart.

3

5

15

• Kartlegg type bergart og om det er
fare.

2

5 10

S417

S4:
Helgelandsmoe
n og kryssing av
Storelva

Undervannsstøp:
Det oppstår utslipp knyttet til
undervannsstøp.

Utslipp knyttet til utpumping fra
spuntgroper etter
undervannsstøp knyttet til bruer
for underganger.

4

3

12

S418

S4:
Helgelandsmoe
n og kryssing av
Storelva

Dårlig overvannsløsning:
Feil dimensjonert/konstruert
overvannsløsning gir utslipp til
Synneren.

Feil dimensjonert/konstruert
overvannsløsning kan medføre
utslipp av overvann med
høypartikkelnivå i Synneren.

4

4

16

S419

S4:
Helgelandsmoe
n og kryssing av
Storelva

Utslipp fra riggområde:
Planlagt rigg som grenser til Synneren
gir uønsket avrenning.

Frigjøring av partikler og utslipp
fra kjøretøy/anleggsmaskiner.

3

4

S420

S4: Mælingen/
Prestmoskrente
n

Utslipp fra riggområde
Utslipp fra rigg gir avrenning til
Synneren.

Frigjøring av partikler og utslipp
fra kjøretøy/anleggsmaskiner.

3

S421

S4: Prestmoen/
Styggedalen

Vannkvalitet:
Kalk-sement stabilisering i Korsdalen
fører til pH-påvirkning.

S508

S5:
Storskjæringa

Sementsøl kan medføre
avrenning med høy pH. Vannet
bli sterkt basisk, avhengig av type
akselerator i betongen og
mengden prelletap. Ved høy pH
går noe ammonium over til
ammoniakk som kan føre til
giftvirkninger på vannlevende dyr.
Omfattende KC stabilisering
medfører støvutblåsning
Vertikaldrenering i fyllingene kan
senke grunnvannet, avhengig av

S510

KC stabilisering:
Det oppstår støvutblåsning ved KC
stabilisering.
S5: Styggedalen Oksidasjon:
Senkning av grunnvannet som
medfører oksidasjon.
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Følges opp av
byggherre.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

37 av 45
FRE-00-A-25910
02A
09.02.2018

bergart kan det startes en
oksidasjon.
• Tiltak i anleggsperioden for å
håndtere finstoff
• Kartlegg hvor dette er (sjekk
fredningsvedtak).
• Ta kontroll på eksisterende
vannveier.
• Vasking av fyllmasser er lite realistisk
å få til.
• Prøveprogram i forkant av graving
inkl. i bekkesystemet for å vurdere om
det er forurensning tilstede.

2

2 3

6

Kontroller status
og risiko ang
bekk.
Inkluder krav til
entreprenør.

• Avløp fra anleggsområdet kobler seg
på eksisterende ledninger som krysser
jorde.
• Vurder behov for barrierer.
• Krav og oppfølging entreprenør.
• Kartlegging av tilstand på bekk.
• Vurder behov for overvåkning.
• Krav til entreprenør i
anleggsperioden.

2

4

8

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

2

3

6

Kontroller status
og risiko ang
bekk.
Inkluder krav til
entreprenør.

6

• Krav til entreprenør i
anleggsperioden.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

3

6

• Kartlegging, også i forkant av
anleggsperioden.

2

3

6

3

9

Sjekk hvor høyt grunnvannet ligger og
kontakt med elva ift. risiko for
spredning
Krav til entreprenør i anleggsperioden.
Vurder etablering av barrierer og
prøvetakingsprogram.

2

3

6

Kontroller status
og risiko og
innarbeid krav til
entreprenør.
Innarbeides i
krav til
entreprenør.

S511

S5: Styggedalen Forurensning:
Store utfyllinger med tilkjørte masser i
ravinedaler med bekk som går ned til
Sokna

Forurensninger/sprengstoffrester
fra tilkjørte masser spres ned til
Sokna og får konsekvens for
muslingforekomstene .

3

5

15

S512

S5: Tolpinrud

Forurensning:
Graving i gamle forurensninger
medfører spredning.

4

3

12

S513

S5: Tolpinrud

Utslipp fra riggområde
Det oppstår utslipp til luft/vann/ jord fra
anleggsområde.

Området består av fyllmasser i
dag, man kan komme over gamle
forurensninger dersom det
graves i massene, mulig
avrenning til bekker.
Ekstra risiko på grunn av nærhet
til Sokna.

4

4

16

S515

S5: Ve

Forurensning:
Det oppstår forurensning av
bekkesystem.

3

3

9

S516

S5: Ve

Utslipp fra riggområde
Det oppstår utslipp til luft, vann og
grunn ved riggområde.

Som følge av anleggsvirksomhet.
Liten fylling som nærmer seg
bekken, men mindre
sannsynlighet her enn ved
Styggedalen.
Lite riggområde med avkjørsel fra
Rv 7. Tar jordbruksareal, kun
maskinoppstilling og materialer.

2

3

S517

S5: Hønefoss

Forurensning:
Det påtreffes grunnforurensninger som
ikke er kartlagt.

Det er en god del forurensninger i
området, det er en risiko for at
ikke alt er kartlagt.

2

S518

S5: Hønefoss

Graving:
Graving og store vannmengder fører til
forurensning av elva.

Høy grunnvannstand og mye
forurensinger kan medføre at
forurensningen når elva.

3

5

10 Kontroller status
og risiko ang
bekk.
Inkluder krav til
entreprenør.
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S519

S5: Hønefoss

Grunnvann:
Det oppstår spredning av
forurensninger gjennom grunnvann.

S520

S5: Hønefoss

Forurensning:
Det oppstår forurensing av vann ved
utfylling evt. i forbindelse med
busslomme, evt. mur.

S521

S5: Hønefoss

Transport:
Det oppstår utslipp knyttet til transport
av forurensede masser.

Høyt grunnvann ved undergang
under stasjonen. Kan være
forurensinger her som gjør at
forurensning spres når det graves
ut.
Fylling/mur bygges delvis ut i elva
og kan forårsake mudring, utslipp
i elva.
Det kan se ut som om fylling her
er utenfor plangrensen.

3

4

12

4

3

12

Ikke tilstrekkelig kartlegging.
Ikke god nok informasjon eller
kunnskap hos entreprenør.

4

2

8
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• Sjekk hvor høyt grunnvannet ligger
ift. risiko for at det dreneres.
Sannsynligvis står det høyt. Hele
området fylt opp når de gravde ut fra
storskjæringa, leirmasser.
• Må tas opp med NVE? Mindre fare
for oppstuving.
• Tiltak i anleggsperioden.
• Legg inn større areal også til
anleggsperioden.

2

4

8

Følges opp av
byggherre.

2

3

6

Uavklart. Følges
opp av
byggherre.

• Krav til entreprenør, kartlegging før
arbeidene starter opp, kontroll
underveis.

2

2

4

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

Avfallshåndtering
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID
S3-37

Lokalitet
S3:
Kroksund
jernbanebru

Hendelse
Avfall spunt:
Anleggsarbeidet medfører gjenstående
avfall fra spunt på sjøbunnen.

S5-22

S5:
Tolpinrud

Avfall:
Avfall kommer på avveie ved riving av
vei.

Risikovurdering

Årsak/konsekvens
S
Spunten skal kappes eller trekkes
3
etter endt anleggsarbeid (å kappe
medfører at mye betong og stål blir
stående igjen på sjøbunnen, å
trekke betyr å trekke opp fra sjøen).
Feil håndtering av avfall. Manglende
3
krav til entreprenør.

K
3

R
9

2

6

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak
• Det skal etableres en plan for
håndtering av avfall fra etablering
av bro.
• Kartlegging før riving: Mengder og
type.
• Krav til entreprenør i forhold til
sortering, lagring og transport,
dokumentasjon på riktig håndtering.

S
2

K
3

R
6

2

2

4

Oppfølging
Innarbeides i krav
til entreprenør.

Innarbeides i krav
til entreprenør.

Setninger og stabilitet
S=Sannsynlighet, K=Konsekvens, R=Risiko
ID

Lokalitet

Hendelse

Årsak/konsekvens

Risikovurdering
S

K

R

Restrisiko
Risikoreduserende tiltak

S

K R

Oppfølging
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• Ha kontroll på innlekkasje av
vann i tunnel.
• Riktig tetting av fjellet.
• Ha kontroll på regnvann og
anleggsvann
• Benytte erosjonsmatter der det
er risiko for erosjon.
• Tiltak som hindrer utglidning.
• Unngå steinsatt skråning opp
mot Prestmoskrenten - midlertidig
uttak av masser.

2

3

6

Innarbeides i
krav til
entreprenør.

2

2

4

Inkluderes i
krav til
entreprenør.

2

2

4

Uavklart.
Følges opp av
byggherre.

8

Uavklart.

2

4

8

Uavklart.
Følges opp av
byggherre.

3

9

• Overvåkning i anleggsfasen.
Vurdering av hvert enkelt bygg ift.
utflytting i anleggsperioden.
• Vurder spunt-teknikk.

2

3

6

Inkluderes i
krav til
entreprenør.

4

3

12

2

3

6

Inkluderes i
krav til
entreprenør.

Områdestabilitet kan kreve stor
utfylling. Store utfyllinger kan
medføre ras i ravinelandskapet.

4

4

16

3

4 12 Kontroller

Utfylling vest for Arnemanssveien.
Gjelder hele svingen. Mye
utfylling. Trangt.

4

• Framskynde setninger ved å
installere vertikaldren under bunn
av fylling. Fyller overhøyde. Står
et år før det etableres
permanente traseer. Bør gjøres
på vinter når det er tørrest.
• Kartlegging og målinger før
anleggsarbeidene starter, vurder
etablering av overvåkning.
• Retningslinjer entreprenør.
Beredskapsplan
• Geotekniske beregninger på
forhånd. Viktig at arbeidene
følges opp underveis i
anleggsperioden.

S3-38

S3: Dyprenne 1,
Vik

Setninger:
Redusert grunnvannsnivå kan gi
Det oppstår setninger ved hus ved Vik. setninger.

3

4

12

S3-39

S3: Bymoen,
Selteveien

Erosjon:
Risiko for erosjons i anleggsfasen ved
Elstangen og Kroksund.

3

3

9

S4-22

S4:
Helgelandsmoen
og kryssing av
Storelva

Tiltak og grunnforhold medfører
Uavklart.
ustabil grunn:
Tiltak og grunnforhold medfører ustabil
grunn ved sørsiden av Storelva gir
utfordringer og kan skape ustabilitet.

3

2

6

S4-23

S4: Prestmoen/
Styggedalen

Redusert stabilitet:
Dårlig stabilitet utløser krav om
motfylling på landbruksjord.

2

4

S5-23

S5:
Storskjæringa

Setninger:
Setningsskader på bygg på begge
sider av storskjæringa.

Vanskelige grunnforhold skaper
behov for motfyllinger og
balansefyllinger utenfor
anleggsbeltet. Fare for at slike må
etableres i verdifulle natur- eller
landbruksområder.
Høy skjøring tett på boliger.

3

S5-24

S5: Styggedalen Setninger:
Det oppstår setninger ved etablering
av nytt jorde sør for fotballbane.

Massedeponi sør for fotballbane,
fylles med sprengsteing og
jordbruksjord på toppen. 100 mål
dyrket mark.

S5-25

S5: Tolpinrud

Ras:
Det oppstår ras i ravineområde.

Ras, setninger:
Det oppstår ustabile masser og
setninger.

S5-26

S5: Hønefoss
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Mangelfull kontroll på regnvann
og anleggsvann kan medføre
erosjon.

4

16

status og risiko
og innarbeid
krav til
entreprenør.

3

4 12 Kontroller
status og risiko
og innarbeid
krav til
entreprenør.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Miljørisikoanalyse reguleringsplan

40 av 45
FRE-00-A-25910
02A
09.02.2018

• Oppmerksomhet ved store
regnmengder.

S3-40

S3: Sundvollen
utfylling

Arbeider i/ved sjø
Manglende aktsomhet i/ved sjø under
anleggsgjennomføringen.

S3-41

S3: Dyprenne 2,
Viksenga

Ukontrollert vannstrømning
Ukontrollert vannstrømning inn i
byggegrop: Sikkerhet mot hydraulisk
grunnbrudd eller oppløft.

Utglidning som tar med maskiner
ut i sjøen, og mulige
forurensningskilder fra
anleggsvirksomheten.
Ukontrollert strømning kan gi
store deformasjoner på
byggegropen.

3

4

12

• Utvidet bruk av SJA for alle
operasjoner, tiltaksplaner for
miljøoppfølging

1

4

4

Inkluderes i
krav til
entreprenør.

3

4

12

• En robust løsning som
innebærer sikring mot strømning
av vann

1

4

4

Inkluderes i
krav til
entreprenør.
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5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Flere av strekningen har risiko som er vurdert til å være av generell karakter, det vil si aktuelle på flere
strekninger. Disse står listet opp i kapittel 4.1 Generelt. For de ulike strekningene vil det også være
spesielle utfordringer, de viktigste er gjengitt i de underliggende kapitlene.
De tiltakene som står listet opp er i de fleste tilfellene ikke tilstrekkelige til å si at risikoen er lav. I de
fleste tilfeller vil det føre til at risikoen er redusert fra høy til moderat. Det vil si at de må følges opp
videre. For alle tiltak/krav gjelder det at kravene må følges opp av byggherre og inkluderes i krav til
entreprenør.

S1, Jong – Sundvollen

5.1

For S1 er det to områder som peker seg ut i forhold til risiko, dette er Trollmyr og edellauvskog
(Ullernbråten nordre, B-lokalitet). Dette er vurdert til å ha høy risiko uten tiltak. Med tiltak vil risiko
anses som moderat. Følgende tiltak er anbefalt i denne rapporten:
-

-

5.2

Trollmyr:
o Regulere tilstrekkelig areal til for anleggsfasen
o God merking av anleggsgrenser
o Strenge krav til tetting av tunell, samt overvåkning under anleggsperioden, for å
unngå grunnvannssenking
Edelauvskog ved Rustan:
o Unngå hogst så lenge det ikke er strengt nødvendig for sikkerheten.
o Midlertidig bru over bekk.
o Riggområdet på Rustan bør legges utenfor området markert som «viktig» i Naturbase.

S3, Sundvollen - Kroksund – Kjellerberget

For S3 er det ingen risiko som angir svært høy risiko, men det er en god del risiko som er vurdert til
høy uten tiltak. Disser er gjengitt under med tiltak som bør gjennomføres for å redusere risiko helt eller
delvis. For de fleste identifiserte hendelsene er det nødvendig med videre vurderinger også etter
risikoreduserende tiltak er iverksatt.

5.2.1 Naturmiljø
Med unntak av viltkrysning som er vurdert til lav risiko etter tiltak, vil alle de identifiserte
risikoelementene kreve en videre vurdering.
Tema

Hendelse og konsekvens

Risikoreduserende tiltak

Fossilfunn

Eventuelt funn av fossiler blir ikke tatt
vare på i anleggsfasen.
Mangelfull beredskap for funn av fossiler
og mangelfull håndtering ved funn.

Partikler

Utfyllingsprosessen i Sundvollen
medfører nedslamming av viktige habitat
for edelkreps i Kroksundet/Tyrifjorden
(Steinsfjorden er hovedsakelig hot-spot
for kreps).
Utslipp fra anleggsaktiviteten til
Kleivbekken kan redusere vannkvaliteten
i nedre del/utløp av Kleivbekken.
Siltgardin medfører midlertidig barriere for
ørret som vandrer opp i Kleivbekken.

• Ha beredskap for funn og riktig håndtering av
fossiler.
• Opprett kontakt med geologisk museum og struktur
geolog?
• Hva er sannsynligheten for funn?
• Bruk av siltgardin utenfor utfyllingsområdet.
• Gjennomføre spredningsvurderinger før utlegging.
• Bruk av motfylling for å redusere fare for utglidning
og dertil økt partikkelspredning.

Vannkvalitet
Siltgarding

Viltkryssing

Elg blir hindret av anleggsområdet eller
kommer innenfor anleggsområdet.
Vilt greier ikke benytte kulvert

• Vurdere å legge om bekken midlertidig rundt
naturlig utløp via båthavn.
• Behov for siltgardin må vurderes i forhold til
funksjon for å hindre nedslamming.
• Kan siltgardin utplasseres slik at gardinen ikke
sperrer for Kleivbekken?
• Sikre anleggsområder for vilt.
• Sikre passasje for vilt i anleggsperioden.
Til videre planlegging, åpenhetsindeks må vurderes.
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5.2.2 Kulturminner og kulturmiljø
Følgende lokaliteter er identifisert som risikoområder i forhold til kulturminner (KU gir mer detaljert
informasjon):




Stasjonsområdet: Helleristninger og andre fredede kulturminner
Kryss ved Elstangen: Skipsfunn utenfor fyllingen
Rudsødegården: Registrerte kulturminner

For stasjonsområdet er inngjerding, beskyttelse og etablering av «bot-området» viktige tiltak for å
redusere sannsynligheten for skade. Det bør vurderes om skipsfunnet bør frigis eventuelt flyttes, Når
det gjelder kulturminner rundt Rudsødegården må dette vurderes videre.

5.2.3

Naturmiljø og friluftsliv

Det er et landingsområde for hanglider/paraglider på jordet hvor det skal etableres rigg (Rørvik rigg).
Dette vil bli fjernet i sin helhet. Konsekvens vurderes av KU fagene videre.
Turgåere blir berør ved at tilgang til tursti reduseres langs Elstangen og tilhørende strandsone. Her
skal det utformes tursti langs Elstangen mot riggområdet som sikrer tilgang strandsonen. Det er også
identifisert en risiko for ulykke ved sykkel- og gangveg ved utkjøring ved Røysevegen. Det er et
uoversiktlig kryss ved innkjøring fra Røyseveien som kan medføre ulykke mellom myke trafikanter og
anleggstrafikk. Det må planlegges en trygg av og påkjøring som sikrer myke trafikanter.

5.2.4 Massehåndtering, massetransport og deponier
For massehåndtering er det identifisert høy risiko for at slam fra fundamenteringen av bro spres til
sjøbunn i områder utenfor utfyllingen. Dette slammet må tas vare på og transporteres til godkjent
deponi på land.

5.2.5 Støy
Det er spesielt Stasjonsområdet på Sundvollen og utfyllingen som peker seg ut med høy risiko for
forstyrrelser i form av støy. Tunellvifter får døgnet rundt og det tiltak planlegges i forkant, med riktig
plassering, lokal skjerming eller støydemping
Arbeid med utfyllingen kan innebære episoder hvor grenseverdier og begrensninger på anleggstider
blir ikke fulgt. For å hindre dette skal det stilles krav til arbeidstidsbegrensninger som følges opp med
bøter eller andre reaksjoner ved brudd. Støytiltak må planlegges før arbeidene starter opp.

5.2.6

Utslipp til luft; jord og vann

Det er identifisert flere lokaliteter med høy risiko:
 Sundvollen utfylling
 Kryss ved Elstangen
 Veibru Kroksund
 Rudsødegården
På alle lokalitetene er det fare for spredning av forurensninger til resipient fra anleggsvirksomheten.
Tiltak som beskrevet i risikomatrisen må gjennomføres for å komme ned til moderat risiko.

5.2.7 Setninger og stabilitet
Når det gjelder setninger og stabilitet er det tre områder som peker seg ut for S3:
 Dyprenne 1, Vik
 Sundvollen utfylling
 Dyprenne 2, Viksenga
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For dyprenne 1 er utfordringen at redusert grunnvannsnivå kan gi setninger. Her er det kontroll på
innlekkasje av vann og tetting av fjell som er viktige risikoreduserende tiltak. For utfyllingen på
Sundvollen er det er risiko at utglidninger tar med seg maskinelt utstyr ut i sjøen som er identifisert
som en risiko. Entreprenøren må ha stort fokus på sikkerhet i arbeidet og utvide bruken av SJA for alle
operasjoner samt ha beredskapsplaner og utstyr for hendelser som kan oppstå. For dyprenne 2
Viksenga kan det forekomme situasjoner med vannstrømming inn i byggegrop og hydraluisk
grunnbrudd eller oppløft. Her må det etableres en •robust løsning som innebærer sikring mot
strømning av vann

S4, Kjellerberget – Helgelandsmoen - Styggedal

5.3

For S4 er det identifisert høy risiko i tilknytning til viltkrysninger, utslipp til Storelva og
Styggedalsbekken, samt bekker ved Mosmoen/Bymoen. Risiko knyttet til vilt kan håndteres ved å
etablere viltkrysning tidlig. Dersom anleggsområdet ikke gjerdes inn opprettholdes vilttrekket dersom
lyssetting også reduseres så langt det er mulig med hensyn til sikkerheten.
Ved kryssing av Storelva ved Helgelandsmoen kan vannkvalitet og økologi påvirkes grunnet inngrep
og avrenning fra anleggsvirksomheten. Mudring ifm. plassering av brukonstruksjon krever kanskje
lekterbruk, noe som også gir følger for regulering. Risikoreduserende tiltak vil være:
• Avskjærende grøfter (midlertidig).
Brubygging delvis uløst pga. mudringsbehov.
Kartlegging av sedimenter
• Det skal etableres beredskapsplan for akutte utslipp og kontinuerlig overvåkning av
renseanlegget
• Det må søkes tillatelse til mudring.
Sementsøl kan medføre avrenning med høy pH til bekker og vassdrag. Vannet bli sterkt basisk,
avhengig av type akselerator i betongen og mengden prelletap. Ved høy pH går noe ammonium over
til ammoniakk som kan føre til giftvirkninger på vannlevende dyr. Videre er det viktig av
dreneringsretning ved de ulike lokalitetene kartlegges og at tiltak planlegges ut ifra dette.

S5, Styggedal – Veien/Hønefoss

5.4

På strekning 5 er det høy risiko knyttet til naturmangfold, utslipp og setninger/stabilitet.
For naturmangfold gjelder følgende:
•

•

•
•

•
•

Styggedalsbekken: Dyrelivet i Styggedlasbekken kan bli påvirket av utfyllingen ved at
vannhastigheten endres. For å håndtere dette må sårbarhet til bekken kartlegges og
sikkerhetstiltak etableres i hht dette. Det må også kontrolleres hvor stikkrennene ligger,
drensledninger må fortsettes.
Tolpinrud: identifisert risiko knyttet til graving i gamle forurensninger og utslipp fra riggområder
som tilslutt kan påvirke Sokna. Prøveprogram i forkant av graving inkl. i bekkesystemet for å
vurdere om det er forurensning tilstede vil reduserer risiko. I tillegg må
o avløp fra anleggsområdet koble seg på eksisterende ledninger som krysser jorde.
o det vurderes behov for barrierer.
o settes krav og oppfølging entreprenør.
«Trafobekken» (Ve) kan bli påvirket pga økte slammengder i anleggsperioden
Hønefoss:
o Høy grunnvannstand medfører en risiko for at eventuelle forurensninger spres ved
graving. Her må de kontrolleres hvor høyt grunnvannet ligger ift. risiko for at det
dreneres. Sannsynligvis står det høyt.
o Fylling ved busslomme ser ut til å gå ut i elva. Tiltak må vurderes dersom dette er
tilfellet.
Styggedalen – setninger: Det er fare for setninger ved etablering av nytt jorde sør for
fotballbane.
Ravineområde Tolpinrud – fare for ras. Kartlegging og målinger må gjennomføres før
anleggsarbeidene starter, vurder etablering av overvåkning. Retningslinjer for entreprenør må
utarbeides.
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Hønefoss – fare for ustabile masser og ras ved utfylling vest for Arnemannsveien. Her må det
gjennomføres geotekniske beregninger på forhånd. Viktig at arbeidene følges opp underveis i
anleggsperioden, spesiell oppmerksomhet ved store regnmengder.
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