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12121212     OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 

Det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram for tiltaket i samarbeid med
Fylkesmannens miljøvernavdeling. Programmet suppleres med en detaljert
geoteknisk utredning. Miljøoppfølgingsprogrammet samordnes med det
miljøoppfølgingsprogrammet grunneierne på Fornebu anvender i forbindelse med
oppfølging av konsekvensutredning for etterbruk av Fornebu og med tilsvarende
programmer for nytt dobbeltspor Skøyen - Asker.

12.112.112.112.1      Miljøoppfølgingsprogram  Miljøoppfølgingsprogram  Miljøoppfølgingsprogram  Miljøoppfølgingsprogram    

Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan for tiltaket, skal det utarbeides et
miljøoppfølgingsprogram. Programmet skal utformes i samråd med
Fylkesmannens miljøvernavdeling og koordineres med tilsvarende programmer for
tiltak som følge av endret arealbruk på Fornebu, Bærum kommune og Oslo
kommune skal medvirke. Programmet skal legges ut til offentlig ettersyn og
forelegges berørte kommuner som vedlegg til reguleringsplan.

Miljøkonsekvensene vil være forskjellige i anleggsfasen og når anlegget er
fullført. Det er derfor nødvendig å utarbeide programmet i to deler.

Tiltakshavers målsetting er at miljøoppfølgingsprogrammet skal bidra til at tiltaket
både i anleggsfasen og driftsfasen gir minst mulig ulempe for de berørte. Tiltak og
krav til utførelse for de spesifikke tema detaljeres videre i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.

Del 1.Del 1.Del 1.Del 1.     Anleggsfasen Anleggsfasen Anleggsfasen Anleggsfasen    

Hensikten med program for miljøoppfølging i anleggsfasen vil være:
• Styringsredskap for tiltakshaver i prosjektledelse
• Utgangspunkt for oppfølging av entreprenører
• Dokumentasjon for oppfølging og kontroll fra relevante fagmyndigheter
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak

Følgende punkter skal tas inn i programmet:

Sikkerhet
Anleggsarbeidet skal gjennomføres med god sikkerhet for alle som er involverte
eller blir direkte berørt. Målet er å gjennomføre en utbygging uten alvorlige
personuhell.
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Støy og vibrasjoner
Støynivået som følge av anleggsarbeidet skal ikke overstige de nivåer som er satt i
forskrifter om begrensning av støy fra anleggsvirksomhet, gitt av lokal myndighet.
Vibrasjoner som følge av sprengningsarbeider og lignende, skal ikke føre til
skader på bygninger eller utstyr.

Utslipp
Før oppstart må det utarbeides en helhetlig miljøplan som innbefatter:
• Forundersøkelser på lokaliteter der forurensning ventes å finnes
• Plan for gravearbeider med nødvendig beredskap og overvåkning/oppfølging

av gravearbeider, samt klassifisering av masser og
mellomlagring/borttransport av eventuelle forurensede masser

• Avfallsplan, der håndtering av forurensede masser beskrives

Det skal vider gjennomføres tiltak for å unngå støvplager som følge av
anleggstrafikk og anleggsarbeider. Utslipp av vann til grunn skal holdes på et nivå
som ikke gir forurensning. produsert avfall skal fjernes fortløpende og
avfallsmengden skal begrenses. Massetransport skal skje i henhold til godkjente
ruter til godkjente deponier.

Visuelle hensyn
Byggeplassene og riggområdene skal fremstå som ryddige. Utforming av gjerder
rundt byggeplassene skal vektlegges spesielt i de anleggsområder som etableres i
byområder.

Kulturminner, bygninger med vernestatus
Tiltaket berører i liten grad slike anlegg, men når det gjelder hangar og verksted på
det gamle Fornebu skal tiltak for bevaring og restaurering beskrives. Videre må
detaljerte registreringer gjennomføres mht legalfredete fornminner i området
Lysaker – Stabekk, om grembanealternativetblir valgt

Vegetasjon
Verdifull vegetasjon skal dokumenteres før anleggsarbeidene starter. Den
vegetasjon som ikke midlertidig fjernes, skal ikke skades som følge av
anleggsarbeidene.

Trafikale konsekvenser for gående og syklende
Det skal ikke oppstå trafikkulykker som følge av anleggstrafikken.
Anleggstrafikken og anleggsområdene skal ikke avskjære dagens vanlige sykkel-
og gangforbindelser, uten at midlertidige løsninger etableres. Skolevei til Lysaker
skole og Stabekk videregående skole skal være like trygg som i dag.
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Del 2. DriftsfasenDel 2. DriftsfasenDel 2. DriftsfasenDel 2. Driftsfasen    

I driftsfasen, etter at tiltaket er gjennomført, skal virkningen av de avbøtende tiltak
som blir gjennomført i anleggsfasen, etterprøves. Hensikten er:
• Grunnlag for justering av avbøtende tiltak
• Dokumentasjon av virkninger som grunnlag for evaluering av

utredningsarbeidet
• Erfaringsdokumentasjon som grunnlag for tiltakshavers gjennomføring av

fremtidige anlegg

Strukturstøy og vibrasjoner
Når tiltaket er ferdigstilt skal det ikke forekomme støy og vibrasjoner utover de
nivåer som er fastsatt som grenseverdier knyttet til reguleringsbestemmelsene.

Grunnvannssenkninger og setningsskader
Tiltaket skal ikke medføre setningsskader av betydning.

Evaluering av anleggsfasen
I anleggsperioden vil miljøoppfølgingsprogrammet være gjenstand for løpende
miljørevisjon. I ettertid skal revisjonsrapportene gjennomgår og sammenholdes
med konsekvensutredningen, som grunnlag for evaluering av
konsekvensutredningsarbeidet.

12.212.212.212.2      Detaljert geoteknisk utredning  Detaljert geoteknisk utredning  Detaljert geoteknisk utredning  Detaljert geoteknisk utredning    

Grunnvannssenkninger og setningsskader
Det skal ikke oppstå setninger av betydning som følge av anleggsarbeidene.
Bygninger som ligger i risikoområder for setninger, skal registreres både med
hensyn til teknisk tilstand og nivelleres. Det må bringes klarhet i om noen
bygninger må sikres mot skade som følge av anleggsarbeidene. Det bør igangsettes
poretrykksmåling langs traséene der bygninger ikke er fundamentert på peler eller
fjell. Dette skal gi et grunnlag til å vurdere nødvendige tiltak, som
vanninfiltrasjonsbrønner eller annen form for sikring.
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