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Agenda

● Kort om prosjektet, og hva 
skal vi bygge?

● Hvilke aktiviteter forurenser 
og har konsekvens for 
utslipp til vann?

● Hvor skal vi slippe vannet? 

● Hvilke tiltak gjør vi for å 
hindre forurensning av 
vannresipienter?
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Samfunnsmålet

E18 Vestkorridoren

E18-prosjektet bidrar til at flere 
tar bussen, sykler eller går.

Vi legger til rette for et 
funksjonelt vegsystem 

med gode knutepunkter fra 
Lysaker til Asker 

og muligheter for by- og 
stedsutvikling.

Dette vil bedre livskvaliteten til 
innbyggere og reisende

04.12.2017



Vi starter forberedelser til å bygge i 2020

E18 Lysaker - Ramstadsletta

04.12.2017



Hva skal vi bygge?

E18 Lysaker - Ramstadsletta

● 5 km ny E18

● Gjønnestunnelen (1,9 km)

● Høviktunnelen (1,9 km)

● Ny atkomst til Fornebu

● Stabekk- og Strandlokket

● Bussveg og sykkelveg
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Noen forurensende aktiviteter («nye kilder»)

● Rive bygg, herunder bensinstasjoner

● Fjerning av berg i dagsone med 
wiresaging, pigging og sprengning

● Drive tunneler

● Omlegging av VA- og el anlegg

● Kalksementstabilisering

● Massehåndtering og transport, samt 
etablering av mellomlager innen 
tiltaksområdet

● Etablering av omlagt E18

● Bygging av nytt kontrollbasseng + 
renseanlegg + oppgradering av 
utslippspunkt til Holtekilen

Miljørisikovurdering
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Hvor slipper vi ut anleggsvann?

● Våre resipienter er i 
nærområdet til 
anleggsområdet, dvs
Bærumsbassenget og 
vassdrag i nærheten.

● Herunder: 

● Holtekilen

● Solvikbukta

● Gjønnes/Nadderudbekken 
(for Gjønnes-tunnelen)
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Søknad om midlertidig utslipp av anleggsvann 
fra forberedende arbeid, sommer 2018

Hva har vi sagt i søknaden:

● «Utslippet skal ikke forringe 
resipienten»

● «Renset anleggsvann som føres til 
resipient skal være fra 
byggegroper med tilstandsklasse 3 
eller lavere»

● «Anleggsvann fra byggegroper 
med høyere tilstandsklasse 
behandles spesielt eller kjøres til 
mottak»

● Tiltak for å kontrollere utslipp

25.11.2019



Noen av tiltakene våre

Miljøstyring

● YM-koordinator: Tidlig oppfølging med 
egen ytre miljø koordinator hos byggherre. 
Krever det sammen hos rådgiver og  
entreprenør.

● Utarbeider miljørisikovurderinger med 
tiltak, identifiserer viktige miljøtemaer og 
følger det opp i kontrakten

● Kan også stille faste krav, eller sette 
tildelingskriterier og bonus/malus til 
miljøhensyn i kontrakt

E18VK Lysaker Ramstadsletta
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Mer om tiltak
God og oppdatert kunnskap om nærområdene 
våre 
● Gjennomført omfattende forundersøkelser 

#kunnskap om området vårt
● Miljøoppfølgingsprogram under 

utarbeidelse, overvåking av anleggsvann og 
resipienter  #kunnskap om hva som skal 
følges opp

Eksempler på spesifikke tiltak:
● God oppfølging: 
1. Hyppig visuell inspeksjon av resipienten 
2. Daglig tilsyn av kontrollbasseng, loggføres
3. Kontrollbassengene utstyres med 

alarmsignal til mobil

● Beredskapsrutiner etableres                       
Eksempel: Absorbentlenser settes  klart ved alle 
byggegroper og ved utløpet til Holtekilen

E18 Lysaker Ramstadsletta
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