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1. Innledning
Miljøhåndboken beskriver Jernbaneverkets miljøstyring og er en del av Jernbaneverkets totale
styringssystem. I miljøhåndboken er Jernbaneverkets miljøpolitikk, overordnede miljømål og
hvordan gjeldende miljørelatert lovgivning oppfylles, omhandlet.
Med miljø menes i denne sammenheng:
Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inkludert luft, vann, jord, naturressurser, planteliv,
dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse (ISO 14001).
1.1 Tilgrensende fagområder
 HMS
 Sikkerhet
 Beredskap
Figuren nedenfor viser de ulike elementene som inngår i Jernbaneverkets miljøstyringssystem.

Miljørevisjon

Krav i lover og forskrifter
Jernbaneverkets ledelses- og styringsdokument

Miljøhåndboken

Veiledere

Virksomhetsplaner

Miljøplaner

Miljørapporter

krav

oppfølging

hjelpemiddel/verktøy

1.2 Vedlegg
Vedlegg 1.1: Definisjoner/begrep STY-601053
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Vedlegg 1.1: Definisjoner/begreper
Begrep

Definisjon/ forklaring

Avvik

Identifisert uoverensstemmelse mellom regelverk, spesifikasjoner
eller bestemmelser og faktisk situasjon.

ALARP-prinsippet

As Low As Reasonably Practicable.
ALARP-prinsippet innebærer at selv om kravet om å unngå
uakseptabel risiko er tilfredsstilt så skal en søke å gjennomføre
forbedringer ut i fra nytte/kost vurderinger .

Biologisk mangfold

Mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner
innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse
komponentene (Naturmangfoldloven § 3).

Bærekraftig utvikling

Utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge
framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, «Vår felles framtid»,
1987).

Fremmede skadelige arter

Fremmed art hvis introduksjon og/eller spredning kan true
stedegent biologisk mangfold og/eller domestiserte dyrs og
planters helse (Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot
fremmede skadelige arter, 2007).

Glyfosat

Glyfosat er et systemisk, bredspektret ugrasmiddel som virker
på de fleste en- og tofrøbladede arter. Glyfosats virkning som
ugrasmiddel skyldes at stoffet hindrer dannelsen av visse
aminosyrer i planten (Landbrukstilstynet). Felles for alle
handelspreparatene Jernbaneverket bruker er at de inneholder
36 % glyfosat. Det mest kjente glyfosatproduktet er Roundup.

Kontroll

Aktiviteter som måling, undersøkelse, prøving eller tolking av en
eller flere egenskaper ved en enhet og sammenligning av
resultatene med spesifiserte krav for å bestemme om
overensstemmelse er oppnådd for hver egenskap (NS-ISO 8402).

Kulturminner

Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til (Kulturminneloven § 2).

Kulturmiljøer

Områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng (Kulturminneloven § 2).
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Med miljø menes i denne sammenheng:
Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inkludert luft, vann,
jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres
innbyrdes forbindelse (ISO 14001).

Miljøaspekt

Del av en organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester som
kan innvirke på miljøet (ISO 14001).

Miljøindikatorer

Måltall på Jernbaneverkets prestasjoner relatert til miljøaspekter.
Indikatorer er fastsatt for å følge opp vedtatte miljømål (STY601059).

Miljøplan

Jernbaneverkets miljøplan er et støtteverktøy for miljøstyring og
måloppnåelse (STY-601059).

Miljøpåvirkning

Enhver endring i miljøet, enten det er ugunstig eller fordelaktig,
som helt eller delvis skyldes en organisasjons aktiviteter, produkter
eller tjenester (ISO 14001).

Miljørapport

Jernbaneverkets årlige miljørapport er en redegjørelse rettet mot
allmennheten som redegjør for miljømål, miljøpåvirkninger, tiltak og
resultater (STY-601071).

Miljøregnskap

Miljøregnskap i miljøhåndboken betyr et regnskap over
miljøpåvirkning fra utbygging, drift og vedlikehold av jernbane i
Norge.

Miljørevisjon

Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe
revisjonsbevis og å vurdere disse objektivt for å fastslå i hvilken
grad organisasjonens kriterier for revisjon av miljøstyringssystemet
er tilfredstilt (ISO 14001).

Miljørisiko

Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for skade på
miljø og alvorlighetsgraden av denne skaden (konsekvens).

Miljørisikoanalyse

Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko
knyttet til miljø.

Miljøstyringssystem

Den delen av en organisasjons styringssystem som benyttes til å
utarbeid og iverksette dens miljøpolitikk og styre dens miljøaspekter (ISO 14001).

Naturmiljø

Naturmiljøbegrepet omfatter det biologiske mangfoldet sammen
med ivaretakelse av friluftslivs- og landskapsverdier (lovkommentar
til plandelen av ny plan- og bygningslov, Miljøverndepartementet 1.
juli 2009).
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Risikoakseptkriterier for
miljø

Kriterier basert på standarder, erfaring, teoretisk kunnskap m.m.
som legges til grunn for beslutninger om tolererbar risiko for
miljøet.

SPI

SPI står for støyplageindeks. SPI regnes ut ved å multiplisere tallet
på eksponerte personer innenfor hvert støynivå med en såkalt
gjennomsnittlig plagegrad for det gitte lydnivået. Plagegrad er
koblet til støynivå gjennom spørreundersøkelser (SSB).

Synergi

Jernbaneverkets dataverktøy for registrering, oppfølging,
korreksjon og rapportering av uønskede hendelser.

UPB-prosessen

UPB står for «utrede, planlegge og bygge» . Prosessen gjelder alle
utrednings-, planleggings- og byggeprosjekter som har som formål
å utvikle jernbanen. Prosessen er beskrevet i Styringssystemet.
(STY-601738).

Uønsket hendelse

En situasjon (farlig handling eller farlig forhold) som har ført til, eller
kunne ha ført til ulykke eller uhell.

Virksomhetsplan

En ledelsesprosess som skal sikre operasjonalisering av
Jernbaneverkets overordnede mål ved målrettet ressursallokering
og utarbeidelse av handlingsplaner som underbygger målene.

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Erstatter Miljøhåndboken vedlegg 1.1 Definisjoner/begreper STY-0550.
Definisjoner/begreper og referanser er oppdatert.
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2. Miljøpolitikk
2.1Hensikt og omfang
Hensikten med dette kapittelet er å gi en oversikt over Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk og
miljømål.
Miljøvennlighet er et av jernbanetransportens viktigste fortrinn. Utfordringen ligger i å videreutvikle
og øke jernbanens markedsandel samtidig som miljøfortrinnet opprettholdes.
2.2 Miljøpolitikk
 Jernbaneverkets negative miljøpåvirkninger skal forebygges og reduseres gjennom et
systematisk arbeid i forhold til fastsatte mål.
 Vi skal samarbeide med trafikkutøvere, leverandører og andre interessenter for å oppnå
kostnadseffektive og miljøtilpassede transporttjenester.
 Vi skal dokumentere og kommunisere jernbanens samfunnsmessige betydning og
miljøfortrinn, samt være aktivt representert i offentlig debatt om transport og miljø.
 Naboer og andre berørte skal få den miljøinformasjonen som de etterspør, og
Jernbaneverket skal opptre som åpen, engasjert og profesjonell.
2.3 Miljømål og strategi
I Jernbaneverkets virksomhetsstrategi for perioden 2010–2013 har ledelsen fastsatt følgende:
2.3.1 Miljømål
Hovedmål miljø: En miljøvennlig jernbane
2.3.2 Strategi
 Vi skal sørge for at miljøarbeidet er integrert i alle deler av Jernbaneverkets virksomhet og
at arbeidet underlegges ekstern revisjon.
Denne strategien er videre konkretisert med følgende delmål:
 Miljøfaglig vurdering/miljørisikoanalyse skal gjøres ved all planlegging, prosjektering,
bygging, drift og vedlikehold i henhold til eksterne og interne krav.
 Ingen boliger langs eksisterende banestrekninger skal utsettes for støynivå over krav i § 5
Støy i forurensningsforskriften. Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå
skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005. Støyplagen (SPI) skal
reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
 Ingen utslipp av olje/diesel.
 Jernbaneverket skal ha kontroll med og sikre at avrenning fra grunnforurensing ikke fører til
helse- eller miljøskader.
 Energibruk reduseres. Mål i perioden 2010-2013 er å ytterligere redusere forbruket med
minst 5 % i forhold til 2008.
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 Alt avfall skal leveres godkjent mottak. Andelen kildesortert avfall skal ligge på minst 70 %.
 Alle stasjoner skal være ryddige.
 Hele jernbanenettet skal være ryddig.
 Dyrepåkjørsler skal reduseres med 25 % i forhold til 2007-nivå slik at antall påkjørte dyr er
maksimalt 1400 i 2013.
 Miljøbelastning fra kontordrift skal reduseres.
 Miljøhensyn skal ivaretas ved kjøp av varer og tjenester.
 Jernbanens kulturminner skal utvikles og bevares i samsvar med nasjonal verneplan for
Jernbanens kulturminner, etter hvert som den ferdigstilles og implementeres.
 Jernbaneverket skal unngå forringelse av verdifulle kulturmiljø og kulturminner ved
utbygging, drift og vedlikehold.
 Bruken av ugrasmidler skal reduseres ved å sprøyte behovs- og målrettet.
 Inngrep i viktige naturområder skal unngås, og viktige økologiske funksjoner skal ivaretas.
 Spredning av fremmede skadelige arter skal forebygges.
 Vi skal utarbeide miljøregnskap for store investeringsprosjekter.
 Vi skal aktivt delta i nasjonalt miljøarbeid og kommunisere jernbanens bidrag.
2.3.3 Måleindikatorer
 Aktuelle miljømål skal synliggjøres i alle enheters virksomhetsplaner.
 Ekstern revisjon
2.4 Referanser
Mål og strategier for Jernbaneverket (STY-601318).
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3. Miljøstyring
3.1 Hensikt og omfang
Hensikten med dette kapittelet er å gi en beskrivelse av Jernbaneverkets overordnede miljøstyring.
3.2 Miljøstyring
Miljøstyring er, sammen med økonomistyring, prosjektstyring, produksjonsstyring og HR-styring,
undereksempler på virksomhetsstyring.
3.3 Miljøaspekter
Et miljøaspekt er den del av Jernbaneverkets aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke
på miljøet. Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.
Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Aktiviteter i enheten skal gjennomgås systematisk for å
identifisere miljøaspekter og miljørisiko. Dette må gjøres
regelmessig. Vedlegg 3.1: Veileder til miljøaspekter
(STY-601275) viser eksempler på miljøaspekter listet i forhold til
prosessen de er en del av.

Enhetsleder

2

På bakgrunn av identifiserte miljøaspekter samt gjennomførte
kartlegginger og erfaringer fra tidligere identifiserte aspekter som
er sentrale for Jernbaneverkets virksomhet, må operasjonelle
rutiner og tiltak iverksettes.

Enhetsleder

3

Tidligere uønskede hendelser må analyseres og risikoforhold på
basis av dette vurderes.

Enhetsleder

4

Målsettinger må fastsettes og korrigeres slik at Jernbaneverket prioriterer på best mulig måte.

Enhetsleder

3.4 Lovbestemte krav og andre krav relatert til miljø
Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Alle lovbestemte og interne krav skal følges.

Enhetsleder

Lovdata, som inneholder alle lover og forskrifter, er
tilgjengelig på Internett. Se http://www.lovdata.no.
Se også vedlegg 3.2: Veileder til relevante krav for ulike
miljøaspekter/miljøtemaer (STY-601278).
2

Nyutgivelse, endringer eller revisjon av lover og/eller
forskrifter skal innarbeides i Jernbaneverkets interne
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regelverk. Dette skal gjøres jevnlig.

og miljø

3

Berørte parter skal informeres om aktuelle endringer.

Seksjonssjef analyse
og miljø

4

Konsekvensen av endringene skal identifiseres og operasjonelle rutiner og tiltak for å tilfredsstille reviderte regelverk
skal implementeres.

Enhetsleder

5

Aktuelle medarbeidere i enheten skal informeres.

Enhetsleder

3.5 Indikatorer
Det er fastsatt miljøindikatorer som er måltall for miljøprestasjoner i Jernbaneverket, se vedlegg 3.3:
Veileder til miljøindikatorer i Jernbaneverket (STY-601141). Kolonnen «Når» definerer når
rapporteringsansvarlig skal rapportere til seksjon analyse og miljø. Det forutsettes at
rapporteringsansvarlig legger til rette for underliggende systemer for løpende rapportering gjennom
året for å sikre datakvalitet.
Nr.

Indikator

Når

Rapporteringsansvarlig

1.1

Antall boliger med døgnekvivalent innendørs
støy over krav i § 5-4 i forurensningsforskriften.

Årlig

Banesjef

1.2

Antall personer utsatt for døgnekvivalent innendørs støy over 38 dB(A).

Årlig

Seksjonssjef
analyse og miljø

1.3

Støyplageindeks (SPI).

Årlig

Seksjonssjef
analyse og miljø

2

Antall påkjørte dyr.

Månedlig

Banesjef

3

Antall stasjoner som er ryddige denne måned
(år).

Årlig

Leder for stasjoner

4

Antall km av jernbanenettet som er ryddig denne
måned (år).

Årlig

Banesjef

5

Antall lokaliteter med forurenset grunn hvor tiltak
gjenstår.

Årlig

Banesjef

6.1

Energiforbruk per hovedsporkm.

Årlig

ENØKprosjektleder

6.2

Energiforbruk per m2 verksted.

Årlig

ENØKprosjektleder

7

Antall liter Glyfosat brukt per år.

Årlig

Banesjef
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Sorteringsgrad av avfall generert av Jernbaneverket.

Årlig

9

Antall utslipp av diesel, olje e.l. som fører til
forurensning.

Årlig

Seksjonssjef
analyse og miljø

10.1

Totalt antall anskaffelser med miljø som del av
tildelingskriterier.

Årlig

Forsyningsdirektør

10.2

Anskaffelser der miljø er vektet mer enn 20 %
av tildelingskriteriet.

Årlig

Forsyningsdirektør

11.1

Årlig innkjøpt mengde papir.

Årlig

Leder for servicesenteret

11.2

CO2-utslipp fra tjenestereiser (fly).

Årlig

Leder for lønn og
personal

11.3

CO2-utslipp fra tjenestebiler.

Årlig

Leder for maskinsentralen

8

Banesjef
Prosjektleder

3.6 Miljøplan for Jernbaneverket
Jernbaneverkets miljøplan er et støtteverktøy for miljøstyring og måloppnåelse.
Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Utarbeide en overordnet miljøplan for Jernbaneverket med
konkrete tiltak samt ansvar og frist for gjennomføring av
tiltakene.

Seksjonssjef analyse
og miljø

2

Utarbeide miljøplan for enheten og innarbeide den i virksomhetsplan. Aktuelle aktiviteter fra den overordnede miljøplanen
skal inngå som minstekrav.

Enhetsleder

3

Rapportere i henhold til miljøplanen og indikatorene jf. Kap. 5.2.

Enhetsleder

3.7 Vedlegg
Vedlegg 3.1: Veiledning om miljøaspekter (STY-601275)
Vedlegg 3.2: Veiledning om relevante krav for ulike miljøaspekt/miljøtema i Jernbaneverket
(STY-601278)
Vedlegg 3.3: Veiledning til miljøindikatorer i Jernbaneverket (STY-601141)
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Vedlegg 3.1: Veileder til miljøaspekter
1. Hensikt og omfang

Hensikten er å veilede om hvordan oppfylle krav vedrørende identifisering av miljøaspekter.
2. Målgruppe
Enhetsledere.

3. Miljøaspekter
Et miljøaspekt er den del av Jernbaneverkets aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke
på miljøet. Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.
På bakgrunn av tidligere gjennomførte kartlegginger og erfaringer er det identifisert en del aspekter
som er sentrale for Jernbaneverkets virksomhet. Tabellen nedenfor viser eksempler på disse
aspektene listet i forhold til aktiviteten de er en del av. Aspektene er sortert i alfabetisk rekkefølge.
Listen er ikke uttømmende.

Miljøaspekt

Aktivitet/hendelse ved
planlegge, prosjektere
og bygge infrastruktur

Aktivitet/hendelse ved
drifte og vedlikeholde
infrastruktur

Arealbruk

Arealplanlegging, valg av
løsninger for arealbruk
både for anleggsfase og
permanent anlegg.

Bruk av arealer.

Avfall og

Håndtering av bygge og
rivningsavfall stål,
betong, asfalt, ee-avfall,
trevirke og overskuddsmasser.

Håndtering av bygge og
rivningsavfall, stål,
betongsviller, ballastrensemasser, gammelt
driftsutstyr og materiell
som er hensatt langs
linjen.

Håndtering av papir,
papp, plast, EE-avfall,
restavfall fra
kontorvirksomhet.

Energi

Valg av løsninger i planog prosjekteringsfase.
Bruk av maskiner.

Energieffektivisering av
eksisterende anlegg og
bygninger. Bruk av
maskiner, anlegg og
eiendom.

Energiforbruk
kontordrift, reiser.

Farlig avfall

Håndtering av svært
forurensa masser,

Håndtering av svært
forurensa masser,

Håndtering av
batterier, lysstoffrør,

forsøpling
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Aktivitet/hendelse ved
planlegge, prosjektere
og bygge infrastruktur

Aktivitet/hendelse ved
drifte og vedlikeholde
infrastruktur

Aktivitet/hendelse
ved kontordrift
(gjelder hele
virksomheten)

kreosotimpregnerte,
tresviller, spillolje, farlige
kjemikalier m.m.

kreosotimpregnerte,
tresviller, spillolje, farlige
kjemikalier oljeholdig
avfall fra verksteder.

sparepærer og andre
elektriske og
elektroniske
produkter (EE-avfall).

Forurenset grunn

Graving i forurenset
grunn, f.eks. gamle
avfallsdeponier, gamle
drivstoffpåfyllingspunkter,
sporvekselområder.

Graving i forurenset
grunn, f.eks. gamle
avfallsdeponier, gamle
drivstoffpåfyllingspunkter,
sporvekselområder.

Fremmede
skadelige arter

Aktiviteter som kan
medføre spredning av
arter, f.eks. masseforflytning, håndtering av
matjord.

Aktiviteter som kan
medføre spredning av
arter, f.eks. masseforflytning. Forvaltning av
vegetasjon.

Massedisponering

Gravearbeider, tunnelboring.

Rensing av ballast.

Materialvalg

Valg av materialer ved
nybygging, f.eks. bruk av
livsløpsanalyser.

Valg av materialer ved
fornyelse, f.eks. bruk av
livsløpsanalyser.

Valg av
kontormateriell

Kjemikalier

Valg av produkter f.eks.
fugemasser,
tilsettingsstoffer i
materialer.

Valg av produkter f.eks.
vaskemidler, vedlikeholdskjemikalier av ulike
slag, sprøytemidler.

Valg av produkter
f.eks. vaskemidler.

Påvirkning av
kulturmiljøer og
kulturminner

Planlegging og tilpasning
i planfase, valg av
løsninger for egne
kulturmiljøer/-minner.
Påvirkning på andre
kulturmiljøer/-minner.

Forvaltning av
jernbanens egne kulturmiljøer/-minner, valg av
løsninger. Påvirkning på
andre kulturmiljøer/minner.

Planlegging og
tilpasning, valg av
løsninger i forhold til
f.eks. verneområder,
biotoper, arter, økologiske sammenhenger
på land og i vann. På-

Utarbeidelse og tilpasning i vedlikeholdsplaner, valg av løsninger
f.eks. ved vegetasjonskontroll. Påvirkning av
dette ved drift og
vedlikehold. Påkjørsel av

Miljøaspekt

Påvirkning av
naturmiljø herunder
biologisk mangfold
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f.eks. bruk av
livsløpsanalyser.
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Aktivitet/hendelse ved
planlegge, prosjektere
og bygge infrastruktur

Aktivitet/hendelse ved
drifte og vedlikeholde
infrastruktur

virkning av dette ved
anleggsaktivitet.

dyr. Forvaltning av
naturmiljø.

Påvirkning av
naturressurser,
grunnvannsendringer

Planlegging og tilpasning
valg av løsninger f.eks.
påvirkning på vannbalanse, vannressurser,
masseforekomster,
landbruk.

Utarbeidelse og
tilpasning i vedlikeholdsplan, valg av løsninger f.eks. bruk av
ugrasmidler ved drikkevannskilder, overvåking
av grunnvannsstand over
tunneler, drift og vedlikehold av kulverter og
stikkrenner.

Påvirkning av
friluftsliv

Planlegging og tilpasning, valg av løsninger, f.eks. tilgjengelighet til friluftsområder,
støypåvirkning og barriere.

Påvirkning av
landskap

Planlegging og
tilpasning, valg av
løsninger f.eks. disponering av masser (massedeponi), revegetering.

Påvirkning av samfunn, bomiljø, sosiale/helsemessige
forhold

Planlegging, tilpasning
og valg av løsninger for,
massetransport anleggsmaskiner, transport til/fra
anlegget.

Støy, rystelser,
vibrasjoner,
strukturlyd

Planlegging, tilpasning
og valg av løsninger som
ivaretar krav vedrørende,
anleggsstøy, rystelser fra
sprengning. Støyende
arbeider.

Støyende arbeider ifm.
ordinær drift og vedlikehold, f.eks. nattarbeid

Utslipp til grunn

Utslipp fra anleggsmaskiner, søl av drivstoff ved

Utslipp fra anleggsmaskiner, avløp fra vaske-

Miljøaspekt

Aktivitet/hendelse
ved kontordrift
(gjelder hele
virksomheten)

Utarbeidelse og
tilpasning i vedlikeholdsplan, valg av løsninger
f.eks. disponering av
masser (massedeponi),
forvaltning av
vegetasjon.
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Aktivitet/hendelse ved
planlegge, prosjektere
og bygge infrastruktur

Aktivitet/hendelse ved
drifte og vedlikeholde
infrastruktur

påfylling.

plass, godsterminaler
verksteder, lokstall, søl
av drivstoff ved påfylling
mv.

Utslipp til luft

Transport, bruk av anleggsmaskiner.

Transport, bruk av anleggsmaskiner.

Oppvarming kontor,
reiser.

Utslipp til vann

Utslipp fra anleggsmaskiner, avløp fra
vaskeplass, tunnelvann
mv., graving i masser.

Utslipp fra anleggsmaskiner, avløp fra
vaskeplass, godsterminaler, verksteder,
lokstall, søl av drivstoff
ved påfylling mv.

Avløp fra Jernbaneverkets
bygninger/

Miljøaspekt

Aktivitet/hendelse
ved kontordrift
(gjelder hele
virksomheten)

eiendommer

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken vedlegg 3.1 Veileder til
miljøaspekter STY-5423
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Vedlegg 3.2: Veileder til relevante krav for ulike miljøaspekter/miljøtemaer

1. Beskrivelse
Listen er ikke uttømmende. Alle arbeidstakere bør gjøre seg kjent med hvilke krav som gjelder for de tema en jobber med som kan berøre ytre
miljø. Temaene er sortert i alfabetisk rekkefølge. Kolonnen «Relevant for» angir hvem temaet anses mest relevant for, men utelukker ikke at andre
har plikt til å gjøre seg kjent med og følge kravene.

Tema

Beskrivelse

Arealbruk

Jernbaneverket skal i planleggingsfasen søke å finne løsninger som
minimerer påvirkning på naturmiljø og biologisk mangfold og forbruk av
dyrkbare eller dyrkede arealer.
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven er det gitt forskrift om konsekvensutredninger (KU). Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til
miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen
av planer eller tiltak og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer
eller tiltak kan gjennomføres.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging legger opp til at planleggingen av utbyggingsmønster og transportsystem bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv,

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Referanse

Relevant for
Banesjef
Prosjektleder

Lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan og
bygningsloven)
Forskrift om
konsekvensutredninger
Rikspolitisk retningslinjer for
samordnet areal- og
transportplanlegging.
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Beskrivelse

Referanse

Relevant for

trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses.
Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til
statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet.
Naturmangfoldloven stiller i § 6 krav om at enhver aktør skal opptre
aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven lovfester i § 7 en rekke prinsipp som skal legges til
grunn for utøving av offentlig myndighet jf. § 8-12.

Avfallshåndtering

Naturmangfoldloven

Ledere Prosjektledere
Prosjekteringsledere

Krav vedrørende avfallshåndtering framgår av følgende:
Forurensningsloven som setter krav til begrensing av forurensing og avfall
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften) som
omhandler bl.a. krav til håndtering av farlig avfall (kap. 11)

Forurensningsloven

Forskrift for gjenvinning og
behandling av avfall

Interne prosedyrer som operasjonaliserer kravene.
Prosedyre for avfallshåndtering
(STY-601325)
Dyrepåkjørsler

Jernbaneverket har fastsatt bestemmelser om varsling, håndtering og
registrering ved dyrepåkjørsler.
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Beskrivelse

Referanse

Relevant for

bestemmelser kap 7.5.4 Påkjørsel av storvilt eller husdyr
(tidligere STY-5091).

Energi

Ved bygging av nye anlegg skal det velges energieffektive løsninger jf. Plan
og bygningslovens § 3-1 krav om at det i planer skal tas klimahensyn
gjennom løsninger for energiforsyning og transport.
Energiøkonomiseringstiltak skal iverksettes og ny energieffektiv teknologi
skal tas i bruk der det er hensiktsmessig. Forskrift om energimerking og
energivurdering av tekniske anlegg skal, ved å sikre informasjon til
markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og
mulighetene for forbedring, bidra til bl.a. skape større interesse for konkrete
energieffektiviseringstiltak og konkrete tiltak for omlegging til fornybare
energikilder.
Den ansvarlige linjelederen skal fastsette rutiner for drift og vedlikehold av
installasjoner, utstyrsbygninger og anlegg som bidrar til
energiøkonomisering. Alle berørte aktører skal informeres om disse.
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Plan og bygningsloven

Ledere
Prosjektleder

Forskrift om energimerking av
bygninger og energivurdering
av tekniske anlegg
(energimerkeforskriften)
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Tema

Beskrivelse

Forurenset grunn

Jernbaneverket skal iversette tiltak for å redusere og forebygge
grunnforurensning.

Referanse

Relevant for

Forurensningsloven

Banesjef/
Prosjektleder

Hvis det skal bygges eller graves i områder med forurenset grunn, skal
kravene i forurensningsforskriften Kap. 2 opprydding i forurenset grunn ved
bygge- og gravearbeider følges, herunder krav om utarbeidelse av tiltaksplan. Normverdier er fastsatt i vedlegg til Kap. 2. Andre relevante krav i
forurensningsforskriften finnes bl.a. i Kap 1: Tiltak for å motvirke fare for
forurensing fra nedgravde oljetanker og Kap. 15 Krav til utslipp av
oljeholdig avløpsvann.

Forskrift om begrensning av
forurensning
(forurensningsforskriften)

Fremmede
skadelige arter

Det skal iverksettes tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe spredning
av fremmede skadelige arter.

Tverrsektoriell nasjonal strategi
og tiltak mot fremmede skadelige arter

Banesjef

Grønt kontor

Jernbaneverket skal effektivisere driften og redusere ressursbruken og de
negative miljøpåvirkninger fra kontordrift. Det skal legges vekt på å bruke
minst mulig energi og materialer samt redusere avfallsmengden.

Handlingsplan 2007–2010
Miljø- og samfunnsansvar i
offentlige anskaffelser

Ledere

Oppfølging av grønt kontor er inkludert i Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlig anskaffelser.
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Tema

Beskrivelse

Referanse

Relevant for

Internkontroll

Jernbaneverket skal gjennomføre systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes
i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen.

Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter
(internkontrollforskriften)

Ledere

Gjennom forskrift om internkontroll stiller myndighetene en rekke krav til
ansvarlig for virksomheten. Det skal systematisk gjennomføres tiltak for
forbedring med hensyn til bl.a. miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning samt en bedre
behandling av avfall.

Kjemikalier

- substitusjonsplikt

Jernbaneverket skal håndtere kjemikalier etter gjeldende lover og
forskrifter, og interne prosedyrer.

Leder

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende. Loven har i § 3a regler om substitusjonsplikt for produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning
som helseskade eller miljøforstyrrelse. Se omtale av helse- eller miljøskadelige stoffer under omtalen av forskrift om klassifisering merking mv.
av farlige kjemikalier.

Produktkontrolloven

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften) forbyr enkelte farlige stoffer og

Forskrift om begrensning i bruk
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Beskrivelse

Referanse

produkter, og et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller
bruksområder. Forskriftens formål er å følge opp produktkontrolloven og
forebygge at enkelte skadelig stoff eller stoffblandinger medfører
helseskade eller miljøforstyrrelse.

av helse- og miljøfarlige
kjemikalier og andre produkter

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier har et eget
vedlegg kalt stofflisten. Totalt er ca. 3500 stoffer klassifisert og merket som
helse- eller miljøskadelige. Disse er plassert på stofflisten. Blant de mest
helse- og miljøfarlige stoffene har miljøvernmyndighetene prioritert ca. 30
stoffer eller stoffgrupper. Disse stoffene er plassert på prioritetslisten, som
omfattes av nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner og stans av
utslipp i henholdsvis 2010 og 2020. Stofflisten og prioritetslisten er tilgjengelig på www.miljostatus.no.

Forskrift om klassifisering,
merking m.v. av farlige
kjemikalier

- stofflisten
Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i
virksomheten (stoffkartotekforskriften) skal sikre at virksomheter foretar
risikovurdering av alle stoffer som håndteres i virksomheten, særlig med
hensyn til stoffenes helseskadelige egenskaper og eksponeringsforhold og
at virksomheten oppretter/opprettholder et stoffkartotek for de stoffene som
kan medføre helsefare. Forskriften inneholder krav til utforming, innhold og
bruk av stoffkartoteket. Jernbaneverket bruker kjemikaliedatabasen
Ecoonline. Nye og eksisterende kjemiske stoffer skal registreres i denne
databasen. Informasjon om kjemikalidatabasen finnes på miljøsidene på
Banenettet. Her finnes også informasjon om Kjemikalieutvalget i
Jernbaneverket.
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bruk av stoffkartotek for
helsefarlige stoffer i
virksomheter

Relevant for
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Tema

Beskrivelse

- stoffkartotek

Kjemikalieregelverket REACH innebærer felles europeisk registrering og
regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer, og formålet er å sikre
bedre kontroll med kjemikalier i hele verdikjeden. Ved produksjon eller
import av kjemikalier, stiller forskriften krav om at all tilgjengelig informasjon
om stoffets/stoffblandingen/produktets innhold skal registreres i henhold til
REACH regelverket, og sendes til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif).
Klif er Norges nasjonale myndighet for REACH, og har den koordinerende
rollen for registrering.
Norge er med i REACH gjennom EØS-avtalen. I Norge ble forskriften
fastsatt 30. mai 2008 gitt av EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12zc
(forordning (EF) nr. 1907/2006).
Bestemmelser om kjemikaliehåndtering i Jernbaneverket er beskrevet i
Håndbok for HMS.
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Referanse

Forskrift om registrering,
vurdering, godkjenning og
begrensning av kjemikalier
(REACH)

Håndbok for HMS – Instruks
for anskaffelse, bruk og
avhending av kjemiske
produkter (STY-601734)

Relevant for
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Tema

Beskrivelse

Referanse

Relevant for

Kontraktsforhold
og innkjøp

Jernbaneverket skal under planlegging av den enkelte anskaffelse ta
hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen jf. § 3 i lov om offentlige anskaffelser. Disse kravene er konkretisert i
forsyningsprosessen.

Lov om offentlig anskaffelser

Personer med
bestillingsfullmakt

- aktsomhetsplikten

Dersom Jernbaneverket importerer, omsetter, bruker eller på annen måte
behandler et produkt som kan skade helse eller miljø, skal det gjøres
rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader (jf produktkontrolloven § 3 Aktsomhetsplikten). Dette er utdypet i Produktforskriften.
RoHS-direktivet er et EU-direktiv med bestemmelser om bruk av stoffer for
ulike produktgrupper. RoHS-direktivet er implementert i norsk lov gjennom
produktkontrolloven og dens tilhørende forskrifter. Ved innkjøp skal det
vurderes om produktene er i henhold til RoHS standard. Det er få produkter
som i dag ikke produseres etter RoHS-standarden.
Produktkontrolloven ved § 3 aktsomhetsplikten, åpner for at man kan
unnvike fra å følge RoHS standard, dersom det å endre produktet til RoHS
versjon medfører reduksjon i sikkerhet eller betydelig kostnad.
Alle i Jernbaneverket som er involvert i anskaffelse skal påse at miljøkrav
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Produktkontrolloven
Forskrift om begrensning i bruk
av helse- og miljøfarlige
kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften)
RoHS – direktivet
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inngår i kravspesifikasjon og tilbudsinnbydelse.
I utbyggingsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter hvor det er etablert miljøoppfølgingsprogram for prosjekterings- og anleggsfasen, skal relevante
elementer fra programmet inngå i kontraktsforhold. For øvrige prosjekter
tas spesifikke miljøkrav inn i kontrakten etter behov.
I kontraktsforhold hvor miljørisiko er til stede, skal miljøstatus rapporteres i
alle faste møter som er regulert gjennom kontrakt.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Handlingsplan 2007-2010 Miljøog samfunnsansvar i offentlige
anskaffelser
Overordnede krav til
forsyningsprosessen(STY600323) se Kap 3.2
retningslinjer for ytre miljø.
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Kulturmiljø/-minner

Jernbaneverket skal unngå forringelse av verdifulle kulturmiljø og
kulturminner ved utbygging, drift og vedlikehold. Vurdering av påvirkning på
kulturmiljø/-minner skal inkluderes i planleggingsfasen og dokumenteres.
Jernbaneverket skal etterleve kulturminneloven og plan- og bygningslovens
bevaringsbestemmelser, samt landsverneplan for jernbanen.

Kulturminneloven

Banesjef Prosjektleder

Plan- og bygningsloven
Landsverneplan for jernbanen

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes
både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig
miljø- og ressursforvaltning. Kulturminneloven regulerer disse forholdene.
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig
kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige
generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Langsiktig
planlegging

Regjeringen har fastsatt overordna retningslinjer for forvaltning av statens
kulturhistoriske eiendommer i form av en kongelig resolusjon. Denne gir
retningslinjer for forvaltning av kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter i
bygninger.

Kgl. res. av 1. september 2006
om forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer

Nasjonal transportplan er den stortingsmelding som i størst grad virker
førende for utvikling og drift av jernbanen. Nasjonal transportplan
utarbeides hvert fjerde år og omhandler også føringer på miljøsiden. St.
meld.nr.16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 har følgende

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

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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hovedmål for miljø: Transportpolitikken skal bidra til å begrense
klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på
miljøområdet. Nasjonal transportplan inneholder også fem etappemål for
miljø som følger opp de nasjonale miljømålene.
Stortingsmelding om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
(RM) har vært lagt fram annethvert år siden 1999. RM er Regjeringens
viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøvernpolitikken. St meld
nr 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
gir blant annet oversikt over status for fire resultatområder ved hjelp av
nøkkeltall som viser utviklingen i miljøtilstanden og hvilke faktorer og
samfunnssektorer som påvirker miljøtilstanden innenfor hvert
resultatområde, og dokumentere om de nasjonale målene i miljøpolitikken
nås.
Drøfting av hvordan verdsettingsspørsmål knyttet til langsiktige bærekraftproblemstillinger, særlig knyttet til bl.a. klimaendring, tap av naturens
mangfold og global spredning av miljøgifter, skal tas hensyn til ved nytte/kostnadsanalyser i offentlig sektor finnes i NOU 09:16.

Miljøinformasjon

Jernbaneverket har gjennom miljøinformasjonsloven plikt til å ha kunnskap
om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

St meld nr 26 (2006-2007) om
Regjeringens miljøvernpolitikk
og rikets miljøtilstand

NOU 09:16 Globale
miljøutfordringer i norsk politikkHvordan bærekraftig utvikling
og klima bedre kan ivaretas i
offentlige beslutningsprosesser

Miljøinformasjonsloven

Ledere
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påvirkning på miljøet. Miljøinformasjon om disse forholdene skal gis ut til
enhver som spør.

Naturmiljø og
biologisk mangfold

Jernbaneverket skal arbeide for å stanse tapet av biologisk mangfold
gjennom alle planfaser, byggefasen og ved drift og vedlikehold av
transportnettet.
Naturmangfoldloven stiller strenge krav til bruk og vern av norsk natur, se
omtale av loven under tema arealbruk.

Banesjef
Prosjektleder
Naturmangfoldloven

Vannressursloven inneholder en rekke bestemmelser som gjelder bl.a. tørrlegging, forurensning og utnyttelse av vassdrag.

Vannressursloven

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) inneholder
bestemmelser om helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i
Norge.

Vannforskriften

I tillegg til de sentrale lover og forskrifter nevnt ovenfor fins en rekke lokale
forskrifter om områdevern som regulerer naturreservater, landskapsvernområder og nasjonalparker som grenser til jernbanenettet. Forskrifter om
områdevern ble tidligere fastsatt i medhold av naturvernloven, men fra juli
2009 er bestemmelsene i naturvernloven videreført i naturmangfoldloven.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Støy

Støy forekommer både ved utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneanlegg. Se lærebok i jernbaneteknikk (L521 kap. 5) for nærmere beskrivelse av jernbanestøy, strukturlyd og vibrasjoner. Ved ordinær togtrafikk på
eksisterende baner gjelder grenseverdi i forurensningsforskriftens kapittel
5. Dersom denne overskrides, må det gjøres tiltak. Tiltak kan gjøres på
boligfasade, direkte på kilden (tog/infrastruktur), eller ved å sette opp
støyskjermer. For støyskjermer gjelder krav i Teknisk regelverk (JD520
kap. 13). Støyende arbeider skal varsles dersom de er av en slik art at de
kan føre til plage for naboene.

Forurensningsloven

Banesjef

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (t-1442) skal legges
til grunn i forbindelse med planlegging av nye jernbaneanlegg samt
endringer og utbygginger som krever ny reguleringsplan eller fører til
vesentlig trafikkøkning.

Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (t-1442)

Kommunehelsetjenesteloven gir de kommunale helsemyndighetene
hjemmel til, via enkeltvedtak, å gi pålegg om tiltak for å redusere bl.a. støy
og annen forurensning fra miljøbelastende virksomhet, deriblant veg- og
jernbanetrafikk.
Forskrift om miljørettet helsevern har til formål å sikre at helsehensyn blir
ivaretatt i vanlig drift, og at biologiske, kjemiske, fysiologiske og sosiale

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Prosjektleder
Forurensningsforskriften kap. 5
støy
Prosedyre for varsling og oppfølging naboer ved støyende
arbeider (STY-601322)

Kommunehelsetjenesteloven
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faktorer i miljøet ikke har negativ innvirkning på helsen. Forskriften setter
også krav til at innemiljø (inneklima, lys, lyd, renhold o.l.) ikke skal påvirke
helsen negativt.

Forskrift om miljørettet
helsevern

Helligdagsfredloven sørger for å verne om det gudstjenestelige liv og den
alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet. Loven
kommer til anvendelse ved støyende arbeider på søn- og helligdager.

Lov om helligdagsfred

Støyforskriften i Oslo kommune begrenser støy som kan medføre fare for
helseskade. Forskriften setter bl.a. grenseverdier for støy fra bygge- og
anleggsvirksomhet. Forskriften gjelder kun i Oslo kommune.

Forskrift om begrensning av
støy - tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune

Nye bygninger nær jernbanen må oppfylle kravene til støy og vibrasjoner i
teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven. Disse kravene er gitt som
klasse C i norske standarder NS8175 og NS8176.

Plan- og bygningsloven

Ved måling av støy fra jernbane, kan metoden i NS8177 benyttes. Bruk av
standarden sikrer at målingene blir gjort på en faglig og juridisk forsvarlig
måte.

NS8177 Akustikk – Måling av
lydtrykknivå fra togtrafikk

Som forvaltningsorgan forholder Jernbaneverket seg dessuten til
regjeringens planer og intensjoner slik de blant annet kommer til uttrykk i
stortingsmeldinger, herunder meldinger om overordnet miljøpolitikk samt
spesifikke samferdselsmeldinger.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

NS8175
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Handlingsplan mot støy 2007–
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Transport av
masser

I arbeidet med å finne muligheter for deponering av overskuddsmassene
skal det legges vekt på å finne prosjekter der massene kan brukes som en
ressurs. I samarbeid med miljøvernmyndighetene og de aktuelle kommunene skal det velges mottakere som ligger så nære anlegget som mulig.
Det skal stilles krav til alle mottakere om at massene skal deponeres i
samsvar med gjeldende regulering på stedet. Deponiet skal være godkjent
og deponeringen skal ikke medføre fare for forurensning.

-trafikkavvikling

Kjøreruter med løsninger som tryggest mulig bringer transporten ut på
hovedvei skal velges. Trafikk inn og ut av anleggene vil medføre tilsøling av
veier i fuktige perioder og støv i tørre perioder. Dette er først og fremst et
forurensningsproblem, men det er også viktig i forhold til trafikksikkerhet.
Det skal derfor legges opp til renhold med vasking og kosting av veier der
det er behov.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Vegetasjonskontroll

Jernbaneverket anvender plantevernmidler for vegetasjonskontroll i spor og
sporområder. Bruk av plantevernmidler, samt hvilke krav som stilles til opplæring av personale, reguleres av plantevernloven og de tilhørende
forskriftene.

Plantevernloven

Ledere

Skogloven regulerer bl.a. hogst av skog.
Vegetasjonskontroll langs jernbanelinja består i å fjerne eller hindre fremvekst av trær, greiner og kratt som er eller kan ventes å bli farlige/være til
ulempe for jernbanedriften. Jernbaneverkets tekniske regelverk (JD522) gir
føring for hvordan dette skal utføres.

(se i tillegg punkt om
kjemikalier)

Skogloven

Teknisk regelverk (JD522,
JD532)

Vegetasjonskontroll i sporet består i å hindre at ballasten blir forurenset av
organisk materiale, noe som vil påvirke sporstabiliteten. Dette utføres med
bruk av ugrasmiddel. Når det sprøytes med ugrasmiddel, skal dette gjøres
behovs- og målrettet. Jernbaneverkets Teknisk Regelverk (JD532) gir
føringer for hvordan dette skal utføres.

Visuelt miljø

Alle anleggs- og riggområdene vil være midlertidige landskapsinngrep og
slik sett en ulempe for berørte nabolag. Både midlertidige veier, maskiner/
kjøretøy, brakker, tekniske installasjoner mv vil kunne bli opplevd negativt

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Forurensningsloven

Banesjef

sett fra omgivelsene. Av aktuelle tiltak vurderes krav til utforming, ryddighet
osv framfor avskjerming med høye gjerder. Det er også viktig at
omgivelsene ikke påføres unødvendige eller unødig langvarige sår.

Utslipp til luft, vann
og/eller grunn

Jernbaneverket skal unngå at aktiviteter og prosesser fører til forurensning i
form av utslipp til luft, vann og/eller grunn. Ved fare for forurensning skal
den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensning
skjedd, skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller
begrense virkningen av denne (forurensningsloven §§ 6 og 7). Hendelsen
skal rapporteres og følges opp etter gjeldende interne prosedyrer (se
prosessen for avvikshåndtering i styringssløyfen).

Prosjektleder
Forurensningsforskriften
Avfallsforskriften

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken vedlegg 3.2 Veileder til
relevante krav for ulike miljøaspekter/miljøtemaer (STY-0551).
Referanser rettet opp.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Vedlegg 3.3: Veileder til miljøindikatorer i Jernbaneverket
1. Indikator: Jernbanestøy
1.1 Antall boliger med døgnekvivalent innendørs støy over krav i § 5-4 i forurensningsforskriften.
1.2 Antall personer utsatt for døgnekvivalent innendørs støy over 38 dB(A).
1.3 Støyplageindeks (SPI).
Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge er utsatt for døgnekvivalente støynivåer over 55 dB(A) ved
boligen. For at støyproblemene skal forebygges og reduseres, har Regjeringen satt opp nasjonalt
mål for støy. Dette målet er todelt: Det første punktet er knyttet til SPI og tar for seg den generelle
støyplagen, mens det andre er rettet mot de mest støyutsatte. For å bidra til at det nasjonale målet
oppfylles, vil det bli gjennomført en innskjerpelse i kravene til innendørs støy i
forurensningsforskriften § 5-4. De innskjerpede kravene vil ha en trinnvis innføring fram mot 2020.
Mål
 Ingen boliger langs eksisterende banestrekninger skal utsettes for støynivå over krav i § 5-4
i forurensningsforskriften.
 Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent
innen 2020 i forhold til 2005.
 Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

1.1

Årlig

Banesjef

1.2

Årlig

Seksjonssjef analyse og miljø

1.3

Årlig

Seksjonssjef analyse og miljø

Referanser
Støyeksponering og støyplage i Norge, 1999-2007, SSB 14.5.2009.
http://www.ssb.no/magasinet/miljo/kopi.html
Stortingsmelding. nr. 26, 2006-2007, Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md/dokument/proposisjonar-ogmeldingar/Stortingsmeldingar/2006-2007/Stmeld-nr-26-2006-2007-/9/5.html?id=465428
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2. Indikator: Antall påkjørte dyr
Årlig påkjøres det et stort antall dyr på jernbanen. Av det totale antallet er det elg som utgjør den
største andelen. Elgstammen i Norge har økt kraftig siden begynnelsen av 1970-årene. Dette har
sammen med økte trafikkmengder ført til at antall elg påkjørt av tog og bil har økt i omfang.
Påkjørsler representerer store lidelser for dyrene, en belastning for lokførere samt økonomiske tap
for Jernbaneverket, grunneiere og andre. Dyrepåkjørsler påvirker også punktligheten i togtrafikken.
Tiltak som kan gjøres for å redusere antall dyrepåkjørsler er bl.a.: Rydding av vegetasjon langs
linja, faunapassasjer, gjerder og fôring, redusere bestanden av vilt. Antall påkjørte dyr varierer blant
annet med snøforhold. Det er derfor viktig at effekten av ulike tiltak sees over tid.
Med påkjørte dyr menes det som rapporteres i BaneData (elg, hjort, rådyr, reinsdyr, rev, ulv, jerv,
bjørn, gaupe, moskus, villsvin, gris, hest, ku, sau, geit, hund, grevling, ørn, annet (spesifiseres)).
Dyrepåkjørsler skal registreres iht mal i Banedata innen den 10. i påfølgende måned.
Mål
Dyrepåkjørsler skal reduseres med 25 % i forhold til 2007-nivå slik at antall påkjørte dyr er
maksimalt 1400 i 2013.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

2

Hver måned

Banesjef

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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3. Indikator: Antall stasjoner som er ryddige denne måned (år)
Hærverk, forsøpling, tagging, henlagt materiell m.m. bidrar til å ødelegge det visuelle miljøet, trivsel
for de reisende, forbipasserende og naboer til stasjonsområder. Selv om en stasjon er gammel vil
en ryddig stasjon formidler at jernbanen er en kvalitets- og miljøbevisst virksomhet.
Jernbaneverkets medarbeidere som er på befaring, vernerunder og liknende, må oppfordres av
linjeledere til å kontinuerlig registrere uønsket tilstand på stasjonene. Registrering kan gjøres direkte
inn i månedsrapporteringsskjema for miljø. Dette vil redusere behovet for befaring i forbindelse med
månedsrapportering. Driftsavtaler bør brukes aktivt for registrering av status for ryddighet på
stasjoner. Status for ryddighet og mål bør gå fram av virksomhetsplaner.
Mål
Alle stasjoner skal være ryddige.
Definisjon av stasjon
I dette dokumentet menes det et sted der tog stopper eller kan stoppe for av eller påstigning. Det
tekniske skillet mellom stasjoner (der man kan sende eller motta togmelding) og holdeplasser
(stoppested på linjen) er ikke relevant for kundens opplevelse av en stasjon og det skilles derfor
ikke på (stasjonhåndboken kap. 1.7). Indikatoren gjelder for persontrafikkstasjoners publikumsareal,
og ikke for linjegrunn utenfor publikumsareal.
Definisjon av ryddig
Det er ryddig på stasjonen når 4 av de 6 punktene nedenfor er oppfylt. Punkt 1, 2 og 3 må være
blant de 4 punktene.
1. Avfall/søppel er fjernet eller skjult i godkjente beholdere/søppelkasser og stasjonen er
tilfredsstillende rengjort.
2. Publikumsarealer er fri for hensatt og lagret materiell. Nødvendige lager av maskiner, utstyr
m.m. er samlet på et definert og begrenset område.
3. Stasjonen er tilnærmet fri for tagging (taggingen har vært fjernet i løpet av den siste
måneden).
4. Det er ikke hull i asfalt og grusdekker. Gjerder og plattformer er hele.
5. Vegetasjonsarealer er vedlikeholdt i henhold til eventuell skjøtselsplan. Begroing av faste
belegg, dekker og grusarealer er fjernet. Vegetasjonsavfall er fjernet eller kvernet eller fliset
opp.
6. Strøsand og grus ligger i kasser. Sandhauger forekommer ikke. Snøhauger ligger ikke i
veien for publikum.
Tilgjengelighet for reisende og arbeidstakere (brøyting, sandstrøing osv.) eller sikkerhet for
trafikkutøvere (ugrasbekjempelse i sporet) er ikke inkludert i begrepet ryddig.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

3

Årlig

Leder for stasjoner
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4. Indikator: Antall km av jernbanenettet som er ryddig denne måned (år)
Hærverk, forsøpling, tagging og henlagt materiell bidrar til å ødelegge det visuelle miljøet, trivsel for
de reisende, forbipasserende og naboer til jernbanenettet. Selv om jernbanenettet er gammelt, vil
ryddige jernbanestrekninger formidle at jernbanen er en kvalitets- og miljøbevisst virksomhet.
Mål
Hele jernbanenettet skal være ryddig.
Definisjon av jernbanenettet
I dette dokumentet defineres jernbanenettet som den delen av jernbanen som ikke inngår i
definisjon av stasjon (se indikator 3 om stasjoner). Det vil si all linjegrunn som ikke er
publikumsareal.
Ved rapportering skal man telle opp km for km. For eksempel hvis et punkt på km 35,4 er uryddig,
skal det rapporteres at hele km 35 er uryddig. Dette inkluderer både hovedspor og sidespor i
banesjefens område. Dobbeltspor skal ikke telles to ganger.
Definisjon av ryddig
Det er ryddig langs jernbanenettet når 3 av de 6 punktene nedenfor er oppfylt. Punkt 1 og 2 må
være blant de 3 punktene:
1. 1Avfall/søppel, inkludert farlig avfall er fjernet eller skjult i godkjente beholdere/containere.
2. Lager av materiell, maskiner m.m. skjer i et definert og begrenset område.
3. Jernbaneverkets anlegg er tilnærmet fri for tagging.
4. I tettbebyggelse er vegetasjonsavfall fjernet eller kvernet eller fliset opp.
5. Gjerder og støyskjermer er hele.
6. Det er ikke dieselsøl rundt/ved dieseltankene.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

4

Årlig

Banesjef
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5. Indikator: Antall lokaliteter med forurenset grunn hvor tiltak gjenstår
I st.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand vises det til
følgende nasjonale resultatmål for forurenset grunn: Spredning av miljøgifter fra forurenset grunn
skal stanses eller reduseres vesentlig. Spredning av andre helse- eller miljøfarlige kjemikalier skal
reduseres på bakgrunn av en konkret risikovurdering
Med grunnforurensning menes her områder forurenset med
1. Olje og drivstoff (særlig i nærheten av tanker og verksteder)
2. Avrenning fra avfallsdeponier
3. Kreosot (fra gamle impregneringsverk eller lager av større mengder nye sviller)
4. Annet

Forurenset grunn er et uheldig resultat av aktiviteter som har funnet sted ofte langt tilbake i tid, og
av driftsformer og avfallshåndtering som ikke er akseptert i dag. Flere steder på jernbanens område
er det drevet virksomhet som har ført til at grunnen har blitt forurenset. Jernbaneverket må holde
oversikt over hvor forurensninger forekommer. Jernbaneverket avsluttet i 2007 en kartlegging av
kilder til lokal grunnforurensning fra dieselpåfyllingsanlegg, avløp fra lokomotivstaller og
avfallsdeponi. Kartleggingen viste at det i 2007 var 112 gjenstående lokaliteter med forurenset
grunn. På bakgrunn av gjennomførte tiltak var antallet redusert til 76 i 2009. Indikatoren tar
utgangspunkt i denne listen men dersom det oppdages nye lokaliteter med forurenset grunn skal
disse også telles med.
Mål
Jernbaneverket skal ha kontroll med og sikre at avrenning fra grunnforurensing ikke fører til helseeller miljøskader.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

5

Årlig

Banesjef
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6. Indikator: Energiforbruk for Jernbaneverket
6.1 Energiforbruk per hovedsporkm
6.2 Energiforbruk per m2 verksted som Jernbaneverket eier
Utvikling av bærekraftige transportsystemer handler i stor grad om å redusere energiforbruk. Av
flere energireduserende tiltak som Jernbaneverket har iverksatt er regulering av sporvekselvarme
kanskje det viktigste. Gjennom Jernbaneverkets tekniske regelverk er det bestemt at alle nyanlegg
fra 01.01.99 skal installeres med regulering, noe som kan gi et innsparingspotensial på over 50 %.
Andre ENØK-tiltak som gjennomføres/skal gjennomføres er f. eks regulering/fjerning av tomtelys,
regulering av varme og kjøling i el-tekniske hus, utskifting av omformere i signalanlegg, utskifting av
gamle lysarmaturer til mer moderne og energieffektiv teknologi.
Indikatoren 6.1 Energiforbruk per hovedsporkm gjelder elektrisk kraft (GWh). Kjørestrøm er ikke
inkludert, kun 50 Hz forbruk.
Mål
Energibruk reduseres. Mål i perioden 2010–2013 er å ytterligere redusere det elektriske forbruket
med minst 5 % i forhold til 2008.
Definisjon av hovedspor
Spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog.
Herunder energiforbruk til togekspeditørrom, belysning og istiningsanlegg på plattform, el. tekniske
hus samt sporvekselvarme.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

6.1

Årlig

ENØK prosjektleder
koordinerer rapportering i
samarbeid med BaneEnergi

6.2

Årlig

ENØK prosjektleder
koordinerer rapportering i
samarbeid med maskinsentralen

Referanser
Togfremføringsforskriften (JD 340), kap 1.6.1
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7. Indikator: Antall liter glyfosat brukt per år

Jernbaneverket benytter i dag ugressmidler for å holde sporets overbygning, underbygning og
sideterreng fri for uønsket vegetasjon. Myndighetene stiller stadig strengere krav til bruk av
kjemiske sprøytemidler, bl.a. annet skal arealer i nærheten av drikkevann, brønner andre
vannkilder mv. ikke behandles med ugrasmidler.
Jernbaneverket bruker ugrasmiddelet Roundup med det virksomme stoffet glyfosat (36 %).
Glyfosats virkning som ugrasmiddel skyldes at stoffet hindrer dannelsen av visse aminosyrer i
planten. Glyfosat har lav til moderat akutt giftighet i dyreforsøk og er ikke hudirriterende eller
allergifremkallende. Stoffet er noe øyeirriterende. Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi
genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet. Ingen alvorlige effekter ble
funnet ved kronisk eksponering. Glyfosatholdige preparater er ikke merkepliktige for helse.
Jernbaneverket har startet arbeid med å se på alternative metoder og utstyr for behandling av
problemvegetasjon i ballasten/sporområdet f. eks selektiv sprøyting, ballastmatter. Bruken av
plantevernmidler skal være behovs- og målrettet.
Mål

Bruken av ugrasmidler skal reduseres ved å sprøyte behovs- og målrettet.

Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

7

Årlig

Banesjef
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8. Indikator: Sorteringsgrad av avfall generert av Jernbaneverket.
Avfall er etter forurensningsloven definert som kasserte eller overflødige løsøregjenstander eller
stoffer. Avløpsvann og avgasser går ikke inn under denne definisjonen.
Materialer som blir gjenbrukt internt i Jernbaneverket er ikke avfall.
Avfall fra stasjoner som genereres av reisende, er ikke avfall generert av Jernbaneverket. og skal
ikke inngå i Jernbaneverkets avfall.
En av Jernbaneverkets målsetninger er å redusere avfallsproduksjonen og behandle avfall som en
ressurs. En stor andel av materialer som fjernes i forbindelse med oppgradering av jernbanenettet,
gjenbrukes i andre deler av nettet. Metall- og treavfall som ikke kan gjenbrukes internt, selges
videre til gjenbruk og utgjør dermed en inntektskilde.
Jernbaneverket skal rapportere på andel kildesortert avfall, som er levert til godkjent mottak. Det er
mottakets ansvar å sørge for gjenvinning av avfallet.
Definisjon av sorteringsgrad

Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall generert.
Eksempel: Hvis den totale mengden avfall i en enhet, i en gitt periode er 1000kg metallavfall,
1500kg betongavfall, 500 kg blandet avfall gir dette en sorteringsgrad på:
(1000kg + 1500kg)/(1000kg+1500kg+500kg)=83 %. Sorteringsgraden for enheten den gitte
perioden er 83 %.

Avgrensning
Avfall fra stasjoner, stein/grus/rene og forurensede masser, (herunder ballastrensemasser) samt
farlig avfall skal holdes utenfor sorteringsgraden.

Mål
Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Andelen kildesortert avfall skal ligge på minst 70 %.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

8

Årlig

Banesjef
Prosjektleder
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9. Indikator: Antall utslipp av diesel, olje e.l. som fører til forurensning

Utslipp av olje og diesel er forhold som medfører eller kan medføre skader på miljøet. I tillegg til
de toksiske virkningene bidrar utslippene negativt på det visuelle miljøet. Utslippene er forhold
som skal behandles som avvik (uønsket hendelse). Utslipp over 1 liter skal rapporteres og
registreres i Synergi. Det gjelder også gjentagende søling ved dieseltanker, fra maskiner eller
lignende som til sammen utgjør mer enn 1 liter per år.
Medarbeider/arbeidstaker er ansvarlig for å rapportere i Synergi.
Banesjef og prosjektleder er ansvarlig for å påse at dette gjøres og analysere årsaker og
iverksette forbedringstiltak.
I forbindelse med rapportering, vil data bli tatt ut fra Synergi av seksjon for analyse og miljø.
Mål

Ingen utslipp av olje/diesel.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

9

Årlig

Seksjonssjef analyse og miljø
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10. Indikator: Kontrakter der miljø er del av tildelingskriteriet
10.1 Totalt antall anskaffelser med miljø som del av tildelingskriterier.
10.2 Anskaffelser der miljø er vektet mer enn 20 % av tildelingskriteriet.
Retningslinjer for ytre miljø for anskaffelser er beskrevet i overordnede krav til forsyningsprosessen
kap 3.3 (STY-2751).
Jernbaneverket skal under planlegging av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader
og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen (lov om offentlige anskaffelser § 6). Krav om
miljøledelse og miljøpolitikk i form av ISO 14001, EMAS eller lignende, og krav om miljømerking
(ISO 1420-1429) eller tilsvarende skal stilles der det er relevant for oppfyllelsen av de krav som
stilles til produktet.
Grunnleggende krav om forholdsmessighet som fremgår av forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
§ 3-1 femte ledd, innebærer at de miljøkrav og miljøkriterier som stilles skal stå i forhold til
kontrakten som skal inngås.
Jernbaneverkets forsyningsavdeling har som mål at anskaffelser med miljø som et av
tildelingskriteriene skal ha en positiv utvikling i forhold til foregående år.
Anskaffelser der miljø er vektet mer enn 20 % av tildelingskriteriet skal synliggjøres på Banenettet,
og det skal beskrives hvilke kriterier som er benyttet, slik at man kan nyttegjøre disse for
erfaringsoverføring.
Kontrakter der miljø er del av tildelingskriteriet, skal merkes spesielt i kontraktsregisteret ProArc.
Mål
Miljøhensyn skal ivaretas ved kjøp av varer og tjenester.

Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

10.1

Årlig

Forsyningsdirektør

10.2

Årlig

Forsyningsdirektør
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11. Indikator: Miljøvennlig kontordrift i Jernbaneverket – Grønt kontor
11.1. Innkjøp: Årlig innkjøpt mengde papir
11.2. Transport: CO2-utslipp fra tjenestereiser (fly)
11.3. Transport: CO2-utslipp fra tjenestebiler
Alle Jernbaneverkets ansatte kan bidra til en mer miljøvennlig kontordrift.
Energiøkonomisering i administrasjonsbygg har stort potensial. I forbindelse med innføring av
energiloven, og forskrift om energimerking av bygninger og energivurderinger av tekniske anlegg av
1. januar 2010, er det utarbeidet karakterer i energimerking av forskjellig type bygg.
Karakterskalaen er fra A-G, der A er best. For å oppnå ett A-merket kontorbygg, må ikke
energiforbruket overskride 84 kWh/m2. Bygninger bygget etter minimumskravene i byggteknisk
forskrift TEK 2007 vil oppnå karakteren C = 168 kWh/m2. Det betyr at de aller fleste eksisterende
bygg vil få en karakter mellom D og G. Energiøkonomiserende tiltak kan sikres i kontrakter med
utleier, opplæring av ansatte og lignende.
Jernbaneverket rapporterer flyreiser foretatt av de ansatte i forbindelse med tjenestereiser til
Samferdselsdepartementet hvert halvår. Det skilles på utenlands og innenlands flyreiser, og CO2utslipp fra flyreisene beregnes etter en standard gitt fra departementet.
Når det gjelder tjenestebiler, har Jernbaneverket avtale med Leaseplan. I henhold til kontrakten
registreres antall km kjørt og drivstofforbruk ved hver reise. Leaseplan har dermed oversikt over
CO2-utslippet fra Jernbaneverkets tjenestebiler.
Miljøbelastning fra tjenestereiser kan for eksempel reduseres ved å erstatte flyreiser med
videokonferanser eller benytte alternative miljøvennlige transportmidler.
Mål
Miljøbelastning fra kontordrift skal reduseres.
Indikator

Når skal det rapporteres

Rapporteringsansvarlig

11.1

Årlig

Leder for servicesenteret

11.2

Årlig

Leder for lønn- og personal

11.3

Årlig

Leder for maskinsentralen
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4.Ansvar og myndighet
4.1 Hensikt og omfang
Hensikten med dette kapitlet er å bevisstgjøre ledere på alle nivåer om at de har et ansvar for å ta
initiativ, motivere og legge forholdene til rette for systematisk arbeid med ytre miljø.
4.2 Målgruppe
Alle linjeledere.
4.3 Linjeleder
Miljø er et linjelederansvar.

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Sikre at alle ansatte har eller blir opplært
slik at de kan utføre sitt arbeid på en
miljømessig forsvarlig måte (gjelder også
innleide konsulenter)

Linjeleder

Internkontrollforskriften

2

Sette av tilstrekkelige ressurser med
riktig kompetanse, økonomiske midler og
investere i miljøsikker teknologi for å
følge opp relevante krav.

Linjeleder

Internkontrollforskriften

Krav i denne håndboken og relevante
underliggende miljøplaner skal følges
opp slik at fastsatte miljømål nås.

Linjeleder

3

Prosjektleder

4.4 Arbeidstakere

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Følge opp fastsatte bestemmelser for
miljøarbeidet som til enhver tid er gjeldende i Jernbaneverket.

Arbeidstakere

Internkontrollforskriften

2

Være oppmerksom på varslingsplikten
dersom ytre miljø er truet.

Arbeidstakere

Internkontrollforskriften
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4.5 Ansvar for overordnet koordinering av Jernbaneverkets miljøarbeid

Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Systematisk tilsyn med styringssystemet og på vegne av
Jernbanedirektøren.

Plan- og
utviklingsdirektør

2

Påse at miljøstyringen fungerer og at definerte miljømål nås.

Plan- og
utviklingsdirektør

3

Koordinere og legge til rette for rammer og utvikle disse for
miljøarbeidet. Dette innebærer å:

Seksjonssjef analyse
og miljø

Oppdatere og vedlikeholde miljøhåndboken, utarbeide
overordnet miljøplan for Jernbaneverket og den årlige
miljørapporten.
Formidle relevante endringer i lovverket internt i
Jernbaneverket.
Koordinere miljørelaterte FoU-prosjekter.
Gi innspill til temaer som bør tas med i revisjonsplanen.
Sikre at miljøhensyn ivaretas i regelverk for utforming og drift
av tekniske anlegg som inngår i det offentlige jernbanenettet
og nødvendig læremateriell knyttet til dette.
Koordinere innspill om miljø til langsiktige planer (for
eksempel nasjonal transportplan og handlingsprogram).
Aktivt delta i nasjonalt miljøarbeid og kommunisere
jernbanens bidrag.

4.6 Kommunikasjon

Jernbaneverket har plikt til å gi ut miljøinformasjon om forhold ved virksomheten, blant annet
innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, til alle som
spør om slik informasjon.

Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Informasjon om planlagte aktiviteter og
iversatte tiltak som kan påvirke miljø.

Leder

Referanse

Prosjektleder
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2

Informasjon om forhold ved drift og
vedlikehold som kan påvirke miljø.

Leder

Miljøinformasjonsloven

3

Informasjon om administrative avgjørelser
og tiltak, herunder enkeltavgjørelser og
avtaler som kan påvirke miljø.

Leder

Miljøinformasjonsloven

For regelverk, planer eller programmer
som kan ha vesentlige konsekvenser for
miljøet skal det alltid gjennomføres
offentlig høring.

Leder

5.

Lage oversikt over miljøpåvirkning blant
annet for å dokumentere jernbanens
påvirkning i forhold til andre transportformer.

Seksjonssjef
analyse og miljø

6

I forbindelse med utbyggingsprosjekter og
større vedlikeholdsprosjekter, skal
kommunikasjon med berørte parter
ivaretas.

Prosjektleder

7

Kommunikasjon om miljøforhold skal
inngå i de prosessene som igangsettes
ved planlegging og anleggsaktivitet.

Leder

Sørge for at viktige miljøsaker behandles
på Jernbaneverkets ledermøter og
ledermøter i hovedenhetene.

Enhetsleder

4

8

Prosjektleder

Plan- og bygningsloven

Prosjektleder

Miljøinformasjonsloven

Prosjektleder

4.7 Dokumentstyring

Prinsippene for dokumentstyring er beskrevet i delprosessen «styre dokumenter» (se styringssløyfen). Seksjonssjef analyse og miljø skal påse at miljøhåndboken håndteres i henhold til disse
bestemmelsene.
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4.8 Virksomhetskontroll

Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Følge opp vedtatte målsetninger ved å
etablere og vedlikeholde nødvendige
rutiner knyttet til aktiviteter med betydning
for miljø.

Enhetsleder

2

Rangere enhetens miljøaspekter ved
bruk av miljørisikoanalyse og deretter
iverksette operasjonelle rutiner og tiltak.

Enhetsleder

Referanse

Vedlegg 3.1 Veileder til
miljøaspekter
(STY-601275)
Vedlegg 3.2 Veileder til
relevante krav i ulike
miljøaspekter/ miljøtemaer (STY-601278)

4.8.1 Miljørisikoanalyse og risikoakseptkriterier for miljø

Nr

Krav

Ansvar

Referanse

1

Miljørisikoanalyse skal gjøres ved
all planlegging, prosjektering,
bygging, drift og vedlikehold i
henhold til eksterne og interne krav.

Leder

Internkontrollforskriften

Prosjektleder

Som ledd i dette skal
miljøkonsekvenser av alternative
løsninger utredes og tillegges vekt
ved beslutninger.
2

Miljørisikoanalyser i Jernbaneverket
skal gjennomføres i henhold til krav
til risikoanalyse i sikkerhetshåndbok

Leder
Prosjektleder

Delprosess risikovurdering, krav til risikoanalyse (STY-600533)
Sikkerhetshåndbok,
metode for risikoanalyse (STY-601418).
Se også vedlegg i
sikkerhetshåndbok om
nytte/kostvurderinger
(STY-601424).
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Følgende risikoakseptkriterium for
miljø skal legges til grunn:

Leder
Prosjektleder

Sikkerhetshåndbok,
risikoakseptkriterier
(STY-600533)

alle tiltak som med rimelighet kan
iverksettes skal iverksettes
(ALARP).
Dette kriteriet kommer i tillegg til
andre krav i lover, forskrifter og
interne krav.
4

5

Det skal alltid vurderes risikoreduserende tiltak.

Leder

Ved endrede forutsetninger for
eksempel ved nye lovkrav, forutsetninger i prosjekter, endring i drift
osv. må miljørisiko vurderes på nytt.

Banesjef

Internkontrollforskriften

Prosjektleder
Internkontrollforskriften

Prosjektleder

For mer informasjon om miljøaspekter i de ulike prosessene, se vedlegg 3.1: Veileder til
miljøaspekter (STY-601275).

4.8.2 Miljøoppfølging i alle faser, bruk av miljøoppfølgingsprogram

Nr

Krav

Ansvar

Referanse

1

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram dersom plan- eller
tillatelsesmyndigheten har bestemt at
det skal utarbeides
miljøoppfølgingsprogram.

Banesjef

Forskrift om
konsekvensutredninger

Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram dersom miljørisikoanalysen viser at det er behov.

Banesjef

Dersom det ikke er behov for et
omfattende miljøoppfølgingsprogram
skal dette omtales i et eget
avsnitt/kapittel i HMS-planen der det

Banesjef

2

3

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder
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prosjekter (tidligere
STY-0159)

dokumenteres at miljørisikoanalysen
faktisk er gjennomført, og hvilke
miljøhensyn som må ivaretas i
forbindelse med aktiviteten.
4

Hvis miljørisikoanalysen viser at
aktiviteten ikke har noen påvirkning
på det ytre miljøet, må dette komme
fram i avsnittet/kapitlet om ytre miljø i
HMS-planen.

Banesjef
Prosjektleder

HMS-håndbok, HMSprosedyrer for arbeid,
kap. 2.1 Vedlegg 5:
Krav til HMS-plan i
prosjekter (tidligere
STY-0159)

For mer informasjon om miljøaspekter i de ulike prosessene, se vedlegg 3.1: Veileder til
miljøaspekter (STY-601275).
4.9 Referanser
Plan- og bygningsloven
Miljøinformasjonsloven
Internkontrollforskriften
Forskrift om konsekvensutredninger
Delprosess risikovurdering, krav til risikoanalyse (STY-600533)
Sikkerhetshåndbok, metode for risikoanalyse (STY-601418)
Vedlegg i sikkerhetshåndbok om nytte/kostvurderinger (STY-601424)
Sikkerhetshåndbok, risikoakseptkriterier (STY-600533)
HMS-håndbok, HMS-prosedyrer for arbeid, kap. 2.1 Vedlegg 5: Krav til HMS-plan i prosjekter
(tidligere STY-0159)

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 4 Ansvar og
myndighet (STY-0547). Referanser og navn på enheter oppdatert.
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5. Oppfølging og korrigerende tiltak

5.1Hensikt og omfang

Resultatrapportering gjennomføres for å følge opp at Jernbaneverket når fastsatte mål.
Rapporteringen skal ha en form som gjør at den tjener som et best mulig grunnlag for å følge opp
målene.

5.2 Overvåking og måling

Jernbaneverket har etablert miljøindikatorer som skal danne grunnlag for oppfølging av
miljøarbeidet i Jernbaneverket, se vedlegg 3.3: Veileder til miljøindikatorer i Jernbaneverket (STY601141).

Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Rapportere i henhold til aktuelle miljøindikatorer.

Banesjef
Prosjektleder
Seksjonssjef analyse
og miljø
Leder for stasjoner
ENØK-prosjektleder
Forsyningsdirektør
Leder for servicesenteret
Leder for lønn og
personal
Leder for maskinsentralen

2

I den utvidede statusrapporten for desember skal det, i tillegg til
miljøindikatorene, også rapporteres om status for aktivitetene
for utøvelse av strategiene for bl.a. miljø.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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3

Handlingsplaner, miljøoppføringsprogrammer osv. som er
utarbeidet som en del av aktivitetene for utøvelse av
miljøstrategiene, må vedlegges desember-rapporten.

Enhetsleder
Prosjektleder

4

Underlaget for tallene som rapporteres i statusrapportene, skal
arkiveres i henhold til krav i aktuelle prosedyrer.

Enhetsleder
Prosjektleder

5.3 Avvikshåndtering, korrigerende tiltak og læring av uønskede hendelser
5.3.1 Avvikshåndtering
Et avvik er en identifisert uoverensstemmelse mellom regelverk, spesifikasjoner eller bestemmelser
og faktisk situasjon. Avvikshåndtering er beskrevet i prosessen avvikshåndtering. Akutt håndtering
av en hendelse er beskrevet i Beredskapshåndboken.
Eksempler på forhold som er å betrakte som uønskede hendelser er:
 Dyrepåkjørsler
 Branner/branntilløp
 Uønskede utslipp
 m.m.

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Forhold som er i strid med lover, forskrifter,
interne prosedyrer eller regelverk skal
registreres som avvik i Synergi.

Leder

Prosess 0210
Avvikshåndtering

Avviket skal håndteres i henhold til
Jernbaneverkets prosess for avvikshåndtering

Leder

Dyrepåkjørsler skal registreres i Banedata

Leder

2

3

Prosjektleder
Arbeidstaker

Prosjektleder

Prosess 0210
Avvikshåndtering

5.3.2 Korrigerende tiltak
Budsjettansvarlig leder/prosesseier skal påse at det utarbeides årsaksanalyse og tiltaksplan i
henhold til Jernbaneverkets prosess for avvikshåndtering.
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5.3.3 Læring av uønskede hendelser
Det er viktig å fokusere på læring og forbedring basert på erfarte hendelser.

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Analysere trender, se sammenhenger og
vurdere behov for forbedring.

Leder

Sikkerhetshåndbok,
Læring av uønskede
hendelser

Prosjektleder

(tidligere STY-0360)

Alle uønskede hendelser med stort risiko/tapspotensial skal informeres om og
behandles i første ledermøte etter
hendelsen.
Hendelser med stor læringseffekt skal, selv
om risiko-/tapspotensialet er vurdert å være
lavt, informeres om og behandles i første
ledermøte etter hendelsen
5.4 Registreringer

Delprosess «Styre dokumenter» beskriver system for arkivering av dokumenter.
Når det gjelder månedsrapportering, vises det til punkt 5.2 i dette dokumentet.
5.5 Revisjon
Jernbaneverket har etablert virksomhetskontroll i form av interne revisjoner, se prosess 0212
Revisjoner i styringssløyfen. I tillegg skal det gjennomføres ekstern revisjon av miljøarbeidet i
Jernbaneverket.

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Påse at miljø inngår som tema i revisjonsplanen.

Revisjonssjef

Prosess 0212
Revisjoner

2

Fagrevisorer med miljøkompetanse skal
inngå i revisjonsteam når miljø er et uttrykt
tema.

Revisjonssjef
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Påse at det gjennomføres ekstern revisjon av
miljøarbeidet.

Seksjonssjef
analyse og miljø

Mål og strategier i
Jernbaneverket
(STY-601318)

5.6 Referanser
Prosess 0210 Avvikshåndtering
Prosess 0212 Revisjoner
Sikkerhetshåndbok, Læring av uønskede hendelser (tidligere STY-0360)
Mål og strategier i Jernbaneverket (STY-601318)

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 5 Oppfølging og
korrigerende tiltak (STY-0548). Referanser og navn på enheter
oppdatert.
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6. Ledelsens gjennomgåelse

Formål med ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet er å sikre at det fortløpende er
velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt.

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Miljø skal inngå som en del av
Jernbaneverkets ledelsens gjennomgåelse
av styringssystemet.

Plan- og
utviklingsdirektør

Internkontrollforskriften
Instruks for
ledelsens og
enhetenes
gjennomgåelse
(STY-601482)
Ledelsens
gjennomgåelse
detaljert skjema
(STY-601523)

2

Påse at det utarbeides en årlig miljørapport
som underlegges ekstern revisjon og
behandles av ledelsen.

Seksjonssjef
analyse og miljø

6.1 Referanser
Internkontrollforskriften
Instruks for ledelsens og enhetenes gjennomgåelse (STY-601482)
Ledelsens gjennomgåelse detaljert skjema (STY-601523)
Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 6 ledelsens
gjennomgåelse (STY-0549). Referanser og navn på enheter oppdatert.
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Veileder til miljøoppfølgingsprogram for bygge og anleggsperioden
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Forord
For å ivareta hensynet til omgivelsene i en bygge- og anleggsperiode, er det avgjørende at vi
vektlegger dette gjennom planlegging og kvalitetssikring av forhold som angår omgivelsene.
Denne veilederen er ment å være en håndbok som gir en innføring i etablering av miljøoppfølgingsprogram for bygge- og anleggsperioden.
Her beskrives prosessen for det å utarbeide miljøoppfølgingsprogram for bygge- og anleggsperioden. Det fokuseres på sporbare vurderinger underveis, for å kunne sikre erfaringsgrunnlag fra
tidligere prosjekter for forbedringer i nye prosjekter.
Veilederen tar utgangspunkt i kartlegging og risikovurdering av detaljplanens miljøpåvirkninger i
anleggsfasen. Når det gjelder metodikk for risikovurdering henvises det til sikkerhetshåndboken
som beskriver prinsipper for sikkerhetsstyring, se Sikkerhetsstyring i Jernbaneverket (STY-600865),
risikoakseptkriterier, se miljøhåndbok kap. 4.8.1 (STY-601071), og anbefalt praksis: metode for
risikoanalyser, se Metode for risikoanalyse (STY-601418).
Gjennomføring av risikoanalyser er påkrevet iht. sikkerhetshåndboken. Da dette systemet fremdeles
er under utvikling vil det inntil videre være aktuelt å gjøre kvalitative (grove) risikoanalyser. Disse
kan anvendes til detaljert fareidentifikasjon og en klassifisering av faresituasjoner for identifisering
og prioritering av risikoreduserende tiltak.
Målgruppe for denne veilederen er den enhet som fungerer som byggherre/byggherreombud, samt
kontraherte rådgivere for innarbeiding av miljøhensyn i byggeplan/konkurransegrunnlag.
Veileder for miljøoppfølging i planfase og prosjekteringsfase er under utarbeidelse.
1. Sammenheng mellom ulike planfaser og miljøprogrammer
1.1 Planbeskrivelse og Konsekvensutredning (KU)
Konsekvensutredning beskriver virkninger av tiltak som utbygging av og det ferdige jernbaneanlegg
har på miljø, naturressurser eller samfunnet.
Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å klargjøre virkninger av planer eller tiltak som kan ha
vesentlig betydning for miljø, naturressurser eller samfunnet. Konsekvensutredninger skal sikre at
disse virkningene blir tatt i betraktning under forberedelse av planer eller tiltak.
For tiltak som kommer inn under bestemmelsene om konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven lages planprogram og konsekvensutredning som vist i forskrift om konsekvensutredninger. Forskriftens vedlegg I viser planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes deriblant
jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Infrastruktur med investeringskostnader på mer enn 500
millioner kr. Forskriftens vedlegg II viser planer og tiltak som skal vurderes etter § 4, deriblant
jernbanelinjer. For øvrige tiltak stiller Jernbaneverket krav om at miljøforhold skal beskrives.
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1.2 Miljøprogram1 for prosjektering
«Miljøprogram» for prosjektering tar sikte på å håndtere de miljøkonsekvensene som tidligere
planfase har vist at følger av utbyggingen og det ferdige anlegg. Miljøprogrammet skal sikre at disse
miljøkonsekvensene blir ivaretatt i videre planfaser (f.eks. ved utarbeidelse av reguleringsplan).
Gjennom miljøprogram for prosjektering styres Jernbaneverkets håndtering av miljøspørsmål i
prosjektets detaljplanfase. Miljøprogrammet er en del av avtalegrunnlaget i det detaljplanarbeidet
som rådgivende ingeniører skal utføre for Jernbaneverket og er et styringsredskap for
oppdragsgiver (Jernbaneverket). Miljøprogrammet tar utgangspunkt i:
 Faglige konklusjoner fra arbeidet med konsekvensutredning og kommunedelplaner,
herunder alle avbøtende tiltak som er angitt i KU.
 Sentrale lover og retningslinjer (lover, forskrifter og fastsatte normer for øvrig).
 Jernbaneverkets overordnede miljømål slik de framgår av Jernbaneverkets
miljøstyringssystem.
 Miljørisikoanalyse.
Miljøprogrammet etableres normalt av oppdragsgiver i samarbeid med de som har utarbeidet
konsekvensutredningen.
1.3 Miljøoppfølgingsprogram (MOP) for bygge- og anleggsperioden
Formålet med et eget miljøoppfølgingsprogram (MOP) for bygge- og anleggsperioden er å sikre at
premisser, krav og tiltak ivaretas i bygge- og anleggsperioden. Miljøoppfølgingsprogrammet skal
også sikre at relevante vedtak og beslutninger fra tidligere planfase (f.eks. konsekvensutredning og
reguleringsplan) om på hvilke vilkår tiltaket skal gjennomføres ivaretas i bygge- og anleggsperioden.
Videre vil MOP ha en viktig funksjon gjennom å redusere den usikkerheten som oppleves i
tilknytning til bygge- og anleggsperioden i form av informasjon og oppfølging overfor omgivelsene.
Gjennom MOP for bygge- og anleggsperioden styres Jernbaneverkets håndtering av miljøspørsmål
i prosjektets bygge- og anleggsperiode. MOP er vedlagt som en del av avtalegrunnlaget i det
byggeplanarbeidet som skal utføres for Jernbaneverket og er et styringsredskap for oppdragsgiver
Jernbaneverket.
MOP utarbeides av Jernbaneverket i samarbeid med kontraherte rådgivere.
Alle premisser, krav og tiltak i MOP skal innarbeides som prisbærende poster i kontrakt med
entreprenør jf. 2.3.8.

Begrepet «miljøprogram» er foreløpig. Valg av begrep samt definisjon vil bli nærmere avklart i
forbindelse med utarbeidelse av veileder for utarbeidelse av miljøprogram for prosjektering.

1
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2. Organisering av arbeidet med MOP
2.1 Miljøstrategi
For å lykkes med miljøarbeidet, er det avgjørende at man har en strategi for arbeidet. Strategien bør
bygges opp med miljømål for prosjektet (avledet av Jernbaneverkets overordnede miljømål), og
hvordan disse målene skal omsettes for det praktiske miljøarbeidet. Videre må det til virkemidler for
hvordan man skal planlegge og styre mot målet.
2.2 Forankring
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med bl.a. teknikk, økonomi og sikkerhet. Dette betyr
at ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp mål og virkemidler som er satt til ytre miljø. I
utbyggingsprosjekter hvor det etableres egne prosjektorganisasjoner vil det være prosjektansvarlig
som har ansvar for at hensynet til ytre miljø ivaretas i prosjektet.
Videre er det avgjørende at alle fag som er berørt er med i utarbeidelsen av mål og virkemidler, slik
at avgjørelser som tas ikke har motstridende interesser fra det som legges til grunn i MOP.
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2.3 Prosessen for etablering av MOP i ti trinn

Utgangspunkt, KU, MOP
prosjektering, strategi

1

Kartlegging og risikovurdering av
miljøpåvirkninger i anleggsfasen, iht.
detaljplan

2

Foreløpig utgave av MOP etableres

3

Vedlegge foreløpig MOP til
reguleringsplan  ut til offentlig
ettersyn + informasjonsmøter

4

Kartlegging og risikovurdering av
miljøpåvirkninger i anleggsfase iht.
byggeplan. Innarbeide merknader fra
offentlig høring

5

Tiltak for å redusere/kompensere
/kontrollere miljøkonsekvensene

6

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Utskriftsdato:

HÅNDBOK FOR MILJØ - KAPITTEL 7.1 VEILEDER
TIL MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM FOR BYGGEOG ANLEGGSPERIODEN
Styringssystem

Dokumentansvarlig: NYGÅRD, SIGRUN
Dokument-ID: STY-601297

Side: 6 av 10
Rev.: 000

Godkjent av: SKAUGE, ANITA

Gyldig fra: 01.07.2011

Utarbeidelse av MOP tilpasset
byggeplan

7

Inkludere krav fra MOP i
konkurransegrunnlaget

8

Følge opp at MOP inngår i kontrakt
med entreprenør

Oppfølging/overvåking/rapportering

9

10
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2.3.1 Utgangspunkt; KU, MOP prosjektering, strategi, detaljplan
Først når foreløpig detaljplan er utarbeidet, alternativt fagrapport for anleggsteknikk har man et
grunnlag for å starte opp arbeidet med å etablere MOP for bygge- og anleggsfasen.
2.3.2 Kartlegging og risikovurdering av miljøpåvirkninger i anleggsfasen iht. detaljplan
Kartleggingen består av å lage en oversikt over hvilke miljøpåvirkninger anleggsfasen utgjør for
omgivelsene på et tidlig stadium for å redusere den usikkerhet som berørte omgivelser opplever i
tilknytning til anleggsfasen, samt for styring av det videre arbeid med planlegging og gjennomføring
av anleggsfasen. Når det gjelder metodikk for risikovurdering henvises det til sikkerhetshåndboken
anbefalt praksis: metode for risikoanalyse (STY-601418), og for risikoakseptkriterier til kapitel 4.8.1 i
håndbok for miljø.
2.3.3 Foreløpig utgave av MOP etableres
Foreløpig utgave av MOP blir mer overordnet og generell enn endelig MOP, men må likevel være
så konkret og så tilpasset den aktuelle fysiske/geografiske situasjonen at den har informasjonsverdi
og at den kan videreføres og detaljeres på byggeplannivå. Det er viktig at det tas kontakt med
lokale og sentrale helse, ytre miljø- og arbeidsmiljømyndigheter for å avdekke forhold som kan få
betydning for miljøoppfølging i bygge- og anleggsperioden.
2.3.4 Vedlegge foreløpig MOP til reguleringsplan  ut til offentlig ettersyn +
informasjonsmøter
For å redusere omgivelsenes usikkerhet bør en foreløpig utgave av MOP for bygge- og
anleggsperioden følge den enkelte reguleringsplan når denne sendes på høring, bla. for å kunne
dokumentere overfor berørte parter (eks. miljømyndigheter eller berørte naboer) hvordan prosjektet
har til hensikt å redusere forhold som kan være til skade eller ulempe for berørte omgivelser. MOP
kan med fordel også presenteres for relevante fagetater i kommunene, fylkesmann og
fylkeskommunene. Utarbeidelse av informasjonsstrategier er et eksempel på en aktivitet som bør
utføres i samråd med berørte kommuner.

2.3.5 Kartlegging og risikovurdering av miljøpåvirkninger i anleggsfasen iht. byggeplan,
samt innarbeide merknader fra offentlig høring.
Kartleggingen består av å lage en mer detaljert oversikt over hvilke miljøpåvirkninger anleggsfasen
utgjør for omgivelsene samt for justering av løsninger og tiltak basert på innkomne merknader.
Hensikten er å vurdere de lokale forholdene, og kunne spore tilbake hvilke vurderinger som er gjort
underveis. Når det gjelder metodikk for risikovurdering henvises det til sikkerhetshåndboken
anbefalt praksis: metode for risikoanalyser (STY-601418) og til miljøhåndbok for risikoakseptkriterier
(se kap. 4.8.1).
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2.3.6 Tiltak for å redusere/kompensere/kontrollere miljøkonsekvensene.
Tiltak for å redusere/kompensere/kontrollere miljøkonsekvensene skal tilpasses lokale behov.
2.3.7 Utarbeidelse av endelig MOP tilpasset byggeplan
Endelig MOP baseres på den foreløpige MOP. Endringer i miljøpåvirkninger fra byggeplan som
følge av økende detaljeringsgrad og merknader fra offentlig høring inntas og vurderes.
2.3.8 Inkludere krav fra MOP i konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlaget må inneholde miljøspesifikasjoner i alle relevante poster. Alle miljøtiltak og
krav til utførelse må spesifiseres i tekniske beskrivelser og gis prisbærende poster. Miljøkrav og
miljøtiltak må beskrives presist og entydig, slik at entreprenøren enkelt skal kunne prissette
postene.
2.3.9 Følge opp at MOP inngår i kontrakt med entreprenør
Gjennom kvalitetssikring av tilbud og utarbeidelse av kontrakt med entreprenør må det følges opp at
MOP er ivaretatt.
2.3.10 Oppfølging/overvåking
Oppfølging skjer gjennom miljøgrupper med representant fra byggherre og entreprenør. Mot slutten
av anleggsperioden skal miljøoppfølgingsprogrammet revideres og tilpasses driftsfasen.
2.4 Aktuelle tema i et miljøoppfølgingsprogram for bygge- og anleggsperioden.
 Visuelt miljø
 Naturmiljø og friluftsliv
 Kulturmiljø og kulturminner
 Støy og vibrasjoner
 Utslipp til luft, vann og grunn
 Avfall
 Setninger og massestabilitet
 Arealbruk
 Trafikkavvikling, massetransport og deponier
 Helse og trivsel
2.5 Mal for miljøoppfølgingsprogram for bygge- og anleggsperioden, med aktuelle
underpunkter
2.5.1 Prosjektbeskrivelse
 Det ferdige anlegget
 Om anleggsarbeidene
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 Gjennomføring
 Dokumentasjon
2.5.2 Hovedmål og prinsipper
 Hovedmål
 Hensikten med miljøoppfølgingsprogrammet
 Prinsipper
2.5.3 Oppsummering av merknader
 Fra offentlig høring av reguleringsplan som det tas hensyn til i MOP
2.5.4 Mål og tiltak
 Mål og premisser for de aktuelle arbeider
 Beskrivelse – hva er vurdert og hvordan vil dette forhold angå omgivelsene
 Tiltak og oppfølging
2.5.5 Virkemidler
 Organisering av miljøarbeidet
 Forholdet til allmennheten og eksterne myndigheter
 Informasjon
 Styring av entreprenørens virksomhet
 Miljørevisjoner og evaluering
 Beredskap
2.5.6 Referanser

2.6 Miljørapportering
God miljøstyring krever systematisk oppfølging og rapportering. Miljørapportering må inngå som en
del av rapporteringen fra entreprenør i prosjektet.
Miljørapporteringen skal beskrive:
 Hvordan mål og tiltak for hvert tema i MOP er ivaretatt i den aktuelle tidsperiode
 Hvilke tiltak som er utestående, og planer for iverksetting av disse
 Antall uønskede hendelser og beskrivelse av hendelsesforløp, konsekvenser og eventuelle
tiltak.
 Beskrivelse av evt. avvik i forhold til krav i kontrakt (herunder ligger at avvik skal gjennom en
avviksbehandling, mens rapporteringspunktet går på å beskrive oversikt og status).

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Utskriftsdato:

HÅNDBOK FOR MILJØ - KAPITTEL 7.1 VEILEDER
TIL MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM FOR BYGGEOG ANLEGGSPERIODEN
Styringssystem

Dokumentansvarlig: NYGÅRD, SIGRUN
Dokument-ID: STY-601297

Side: 10 av 10
Rev.: 000

Godkjent av: SKAUGE, ANITA

Gyldig fra: 01.07.2011

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 7.1 Veileder til
miljøoppfølgingsprogram for bygge og anleggsperioden (STY-0552).
Referanser oppdatert.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Utskriftsdato:

HÅNDBOK FOR MILJØ - VEDLEGG 7.2.1
REGISTRERINGSSKJEMA FOR OLJETANKER I
JERNBANEVERKET
Styringssystem

Dokumentansvarlig: NYGÅRD, SIGRUN
Dokument-ID: STY-601308

Side: 1 av 2
Rev.: 000

Godkjent av: SKAUGE, ANITA

Gyldig fra: 01.07.2011

Vedlegg 7.2.1: Registreringsskjema for oljetanker i Jernbaneverket

REGISTRERINGSSKJEMA FOR OLJETANKER I JBV
Adresse/ Navn på lokalitet

Tanknummer

Bane

Eier av tanken

Bane nr.

Leietaker

Km

Bruker av tanken

H/V side fra Oslo

Nærmeste stasjon

Avstand fra sporet
Opplysning om
tanken

Kommune
Modell

Produksjonsår

Produsent

År tatt i bruk

Tankvolum

Årlig forbruk

Plassering
Materiale

Er tanken i bruk?

Innomhus

på bakken

Utenomhus

nedgravd

Enkeltbunnet ståltank

Rekondisjonert ståltankt

Dobbeltbunnet ståltank

Dobbeltvegget ståltank

Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank

GUP (Glassfiberarmert polyester)

ja

Det er mer olje igjen på tanken

Nei
vet ikke

Det finnes plan for sanering

Er der oppsamlingsarrangement rundt tanken?

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

Har tanken overfyllingsvarsel/overfyllingsvern?

ja

nei

vet ikke

Er tanken flyttbar?

ja

nei

vet ikke

Er det oljeutskiller under tanken?
Har tanken pumpe med trykk på slangen og autostopp?

Tilstandskontroll Siste kontroll

utført dato
utført av
Tilfredsstiller tanken gjeldende forskrifter
(Forurensingsforskriften og brannfarlig vare)
ja

nei

journal foreligger
Er grunnen rundt tanken forurenset

vet ikke

det gjelder ingen forskrift for tanken

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

2

Hvor mange m er forurenset ?
Er det fare for spredning av forurensningen?
Tilstand på tanken

God

Dårlig

Neste kontroll skal utføres innen
Merknader (avrenning til drikkevann, nærhet til bebyggelse etc.)
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7.2 Prosedyre for registrering og tilstandskontroll av oljetanker på Jernbaneverkets grunn
7.2.1 Hensikt og omfang
Hensikt med prosedyren er å unngå forurensning fra olje- og drivstofftanker. Prosedyren skal sikre
at tankanlegg for olje og drivstoff, herunder diesel, parafin mv., som befinner seg på
Jernbaneverkets grunn er registrert og kontrollert i henhold til forskrift om begrensing av
forurensning kap. 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.
7.2.2 Målgruppe
Banesjef er prosess- og iverksettelsesansvarlig.
7.2.3 Beskrivelse
Trinn

Krav til registrering og tilstandskontroll

Ansvar

Referanse

1

Det skal kartlegges og dokumenteres
nøyaktig plassering, eierskap/ kontrollansvar og tilstand av alle oljetanker på
Jernbaneverkets grunn. Vedlagte
registreringsskjema skal brukes.
Dokumentasjonen vedrørende oljetankene
skal være tilgjengelig og oversikten skal
oppdateres minst en gang per år.

Banesjef

Forskrift om brannforebyggende tiltak
og tilsyn § 3-1

2

Lage plan for gjennomføring av
tilstandskontroller i henhold til
forurensingsforskriften Kap. 1. Kontrollen
skal gjennomføres som periodiske
tilstandskontroller eller ved et system for
automatisk lekkasjeovervåkning.

Banesjef eller
kontrollansvarlig

Forurensningsforskriften § 1-5

3

Gjennomføre tilstandskontroll i henhold til
planen. Kontrollen skal dokumenteres
skriftlig. Dokumentasjonen skal oppbevares
av den ansvarlige og kontrolløren.
Kontrolløren skal forelegge
dokumentasjonen for kommunen etter
gjennomført tilstandskontroll.

Banesjef eller
kontrollansvarlig

Forurensnings
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En oljetank som ikke er i betryggende
stand, skal enten tas ut av bruk eller
utbedres etter alminnelig aksepterte
metoder. En oljetank som har vært
gjenstand for slik utbedring, kan ikke tas i
bruk før det er gjennomført ny
tilstandskontroll.

Banesjef
Eier

Forurensningsforskriften § 1-5

Gjennomførte tiltak skal dokumenteres.

7.2.4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering
Nr

Beskrivelse

Ansvar

1

Data fra registreringsskjema for oljetanker i Jernbaneverket skal
registreres i Banedata slik:

Banesjef

All info om selve tanken og dens tilstand registreres i Banedata
på objektet Drivstofftanker (OIL).
Info om eventuelt søl og forurensning rundt tanken registreres
på objekt Forurenset grunn (FGR).
2

Følgende skal arkiveres på sak i Doculive:

Banesjef

Dokumentasjon om tilstandskontroll
Evt. dokumentasjon av gjennomførte tiltak
Annen relevant dokumentasjon, f.eks. tegninger

7.2.5 Referanser
Forskrift om begrensning av forurensning, forurensningsforskriften kap. 1: Tiltak for å motvirke fare
for forurensning av nedgravde oljetanker
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
7.2.6 Vedlegg
Vedlegg 7.2.1: Registreringsskjema for oljetanker i Jernbaneverket (STY-601308)
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Vedlegg 7.2.1: Registreringsskjema for oljetanker i Jernbaneverket

REGISTRERINGSSKJEMA FOR OLJETANKER I JBV
Adresse/ Navn på lokalitet

Tanknummer

Bane

Eier av tanken

Bane nr.

Leietaker

Km

Bruker av tanken

H/V side fra Oslo

Nærmeste stasjon

Avstand fra sporet
Opplysning om
tanken

Kommune
Modell

Produksjonsår

Produsent

År tatt i bruk

Tankvolum

Årlig forbruk

Plassering
Materiale

Er tanken i bruk?

Innomhus

på bakken

Utenomhus

nedgravd

Enkeltbunnet ståltank

Rekondisjonert ståltankt

Dobbeltbunnet ståltank

Dobbeltvegget ståltank

Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank

GUP (Glassfiberarmert polyester)

ja

Det er mer olje igjen på tanken

Nei
vet ikke

Det finnes plan for sanering

Er der oppsamlingsarrangement rundt tanken?

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

Har tanken overfyllingsvarsel/overfyllingsvern?

ja

nei

vet ikke

Er tanken flyttbar?

ja

nei

vet ikke

Er det oljeutskiller under tanken?
Har tanken pumpe med trykk på slangen og autostopp?

Tilstandskontroll Siste kontroll

utført dato
utført av
Tilfredsstiller tanken gjeldende forskrifter
(Forurensingsforskriften og brannfarlig vare)
ja

nei

journal foreligger
Er grunnen rundt tanken forurenset

vet ikke

det gjelder ingen forskrift for tanken

ja

nei

vet ikke

ja

nei

vet ikke

2

Hvor mange m er forurenset ?
Er det fare for spredning av forurensningen?
Tilstand på tanken

God

Dårlig

Neste kontroll skal utføres innen
Merknader (avrenning til drikkevann, nærhet til bebyggelse etc.)
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Prosedyre for håndtering av kreosotbehandlet trevirke

7.3.1 Hensikt og omfang
Prosedyren skal sikre at håndtering av kreosotbehandlet trevirke ikke fører til forurensning av grunn
og vann. Prosedyren beskriver både håndtering av nyinnkjøpt samt utrangert kreosotbehandlet
trevirke.
Når det gjelder instruks for å sikre at arbeid med kreosotimpregnert trevirke ikke fører til
helseskade, vises det til instruks for håndtering av kreosotimpregnert trevirke (STY-600993).
7.3.2 Målgruppe
Banesjefene og prosjektlederne har ansvar for å påse at krav i denne prosedyren etterleves,
herunder også av innleide entreprenører.
7.3.3 Beskrivelse
Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Kreosotbehandlet trevirke skal være tørt på
overflaten når det leveres fra leverandør.

Banesjef

EN 13145

Prosjektleder

DIN 68811

Nyimpregnert trevirke skal lagres på
betongplatting, plastduk eller lignende og
under tak eller presenning for å sikre at
eventuell avrenning ikke fører til forurensning.

Banesjef

3

Ved eventuell avrenning fra kreosotimpregnert
trevirke, og forurensning av grunn, må dette
saneres umiddelbart. Avrenningen må
samles, merkes, og leveres til godkjent
mottak.

Banesjef
Prosjektleder

Prosedyre for
avfallshåndtering
(STY-601325)

4

Ved mellomlagring av større mengder
kreosotimpregnert trevirke, skal muligheten for
avrenning/forurensning vurderes og
forebyggende tiltak eventuelt iverksettes for å
hindre forurensning.

Banesjef
Prosjektleder

Avfallsforskriften §
11-5

5

Nyimpregnerte sviller skal ikke mellomlagres i
nærhet til drikkevannskilder eller
boligområder.

Banesjef

Kreosotimpregnert trevirke kjøpt etter
01.07.03 kan ikke omsettes eller gjenbrukes til
annet enn jernbaneformål.

Banesjef
Prosjektleder

2

6

Prosjektleder

Prosjektleder

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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7

Kreosotimpregnert trevirke kjøpt før 01.07.03
kan omsettes kun hvis restriksjoner innført av
Klima og forurensningsdirektoratet følges, jf.
vedlegg 1.

Banesjef
Prosjektleder

Produktforskriften
§ 3-7

8

Kassert kreosotimpregnert trevirke er farlig
avfall og skal leveres til godkjent mottak.

Banesjef

Avfallsforskriften §
11-4

Prosjektleder

Prosedyre for
avfallshåndtering
(STY-601325)
7.3.4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering
Ved levering av utrangert kreosotimpregnert trevirke skal regler om merking og utfylling av
deklarasjonsskjema for farlig avfall følges. Gjenpart av deklarasjonsskjemaet for farlig avfall må
lagres på egen sak i Doculive, saksnr 200601360.
Dokumentasjon vedrørende håndtering av vraksviller må lagres med resten av dokumentasjon for
prosjektet.
7.3.5 Referanser
 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften).
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
 SFT informasjon TA-nummer 2018/2004
 Prosedyre for avfallshåndtering (STY-601325)
 Instruks for arbeid/håndtering av kreosotimpregnert trevirke (STY-600993)
7.3.6 Vedlegg
Vedlegg 7.3.1: Informasjon ved salg av kreosotbehandlede sviller (STY-601313)
Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 7.3 Prosedyre for
håndtering av kreosotbehandlet trevirke (STY-2091). Referanser rettet
opp.
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VIKTIG INFORMASJON!
 Jernbaneverket er pålagt å informere kjøpere av kreosotimpregnert trevirke om kravet som
stilles til dem ved bruk av dette, og ansvar ved senere kassering:
 Det er forbudt å installere kreosotbehandlet trevirke til følgende funksjoner:
- på lekeplasser eller andre steder der trevirket kan komme i kontakt med hud som f.eks.
parkbenker og bord, rekkverk på broer, brygger osv.
- inne i bygninger
- til beholdere for dyrkingsformål
 I gammelt kreosotimpregnert trevirke er kreosotinnholdet redusert slik at det ikke er fare for
direkte avrenning. Avdampingen er liten. Man skal likevel utvise forsiktighet ved bruk av
kreosotimpregnert trevirke i større mengder der det kan forekomme avrenning til drikkeog grunnvannskilder.
 Brenning av kreosotimpregnert trevirke er kun tillatt i godkjente forbrenningsanlegg fordi det
kreves høye temperaturer for å unngå dannelse av miljø- og helsefarlige gasser.
 Kreosotimpregnert trevirke som ønskes kassert, er farlig avfall og skal leveres separat til
godkjent mottak med beskjed om at dette er kreosotbehandlet materiale.

For mer informasjon se Klif-informasjon TA-nummer 2018/2004

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken Vedlegg 7.3.1 Informasjon
ved salg av kreosotbehandlet trevirke (STY-2092).
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7.4 Prosedyre for varsling og oppfølging av støyende arbeider
7.4.1 Hensikt og omfang
Hensikten med denne prosedyren er å beskrive hvordan berørte parter (naboer og det lokale
politikontor/lensmannskontor) skal varsles når det skal utføres støyende arbeider som kan føre til at
naboer (boliger/gårdsbruk, annen næringsvirksomhet etc.) blir støyutsatte.
Banesjef og prosjektleder skal bruke prosedyren i forbindelse med varsling av arbeider som
vurderes/er målt eller beregnet til å overstige gjeldende grenseverdier.
Denne typen støy reguleres av ulike lovverk. Generelt gjelder Miljøverndepartementets retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (t-1442, kap. 4) der denne er implementert i kommunens
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. I Oslo kommune gjelder spesielt forskrift om
begrensning av støy.
Prosedyren omfatter arbeid som vist i vedlegg 1 (STY-601323).
7.4.2 Målgruppe
Ansvaret for at prosedyren gjennomføres påligger banesjef, eller prosjektleder. Støttepersonale
(Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver og informasjonskonsulent) kan bistå banesjef/prosjektleder ved
faglige vurderinger og utarbeidelse av informasjon til naboer og ev. søknader for dispensasjon.
7.4.3 Beskrivelse

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Følgende grunnlagsinformasjon skal samles inn:

Banesjef/

t-1442 kap. 4.4

 Starttidspunkt og forventet varighet for
arbeidene
 Hvor arbeidene skal utføres
 Type arbeid som er planlagt
 Type utstyr (anleggsmaskiner og liknende)
som forventes brukt
 Kontaktperson for arbeidene

Prosjektleder

Dersom arbeidene er omfattende, skal grunnlagsinformasjonen sendes støttepersonale i prosjektet
(Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver og informasjonskonsulent) minimum 15 dager før arbeidene etter
planen skal starte.
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Ut fra grunnlagsinformasjonen skal det vurderes om
støyutslippene fra arbeidene vil føre til overskridelse
av lovverkets bestemmelser. Dersom dette er
tilfelle, må tiltak vurderes

Banesjef/

t-1442 kap. 4.2

Prosjektleder

Lov om helligdagsfred § 4

Varsel om arbeidene sendes før oppstart. Frist for
utsendelse skal fastsettes iht. t-1442

Banesjef/

Støyforskriften i
Oslo § 12
t-1442 kap. 4.4

Prosjektleder

Dersom det er praktisk mulig, bør varslingen også
omfatte oppslag på byggeplassen
4

5

6

7

8

For Oslo kommune skal det i tillegg sendes søknad
til bydelsoverlegen/helseavdelingen om
dispensasjon.

Banesjef/
Prosjektleder

Støyforskriften i
Oslo § 16

Varsel må inneholde følgende:

Banesjef/

t-1442 kap. 4.4

 Hvor arbeidene skal utføres
 Tidspunkt for oppstart og varighet
 Daglig arbeidstid og type aktivitet
 Konsekvenser for omgivelsene (støy)
 Hvorfor arbeidene evt. må utføres på
natt/helligdager
 Hvem som er ansvarlig og hvor eventuelle
klager kan rettes (også telefonnummer)
 Henvisning til regelverket
 At man kan få innsyn i eventuelle
støyprognoser som er utarbeidet.
 Eventuelle tiltak som er gjort for å redusere
støyen (for eksempel valg av støysvak
metode/maskin, skjerming, redusert
driftstid, mv.).

Prosjektleder

For langvarige arbeider skal informasjon utarbeides
og distribueres ved spesielle hendelser (faseskifter
o.l.)

Banesjef/

Politimyndighet i kommunen/by/ bydel (der
arbeidene skal utføres) skal informeres ved arbeider
på helligdager.

Banesjef/

Prosjektleder

Prosjektleder

Ved arbeidsoperasjoner der det over lengre tid ikke
er mulig å overholde gjeldende grenseverdier (jf. ta2115 kap. 4.5), skal/bør naboer få tilbud om
alternativt oppholdssted
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7.4.4 Rapportering, dokumentasjon, arkivering
All korrespondanse og øvrig dokumentasjon skal arkiveres på sak. For større anleggsarbeider skal
kopi av søknader og svar fra berørte myndigheter sendes prosjektleder, byggeleder og
sporkoordinator, samt til saken og kopiboka på dokumentsenteret. Kopi sendes samtidig til
informasjonskonsulent som grunnlag for informasjon til berørte parter.
7.4.5 Referanser
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, t-1442
Lov om helligdagsfred
Forskrift om begrensning av støy – tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune
Lov om planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, ta-2115
7.4.6 Vedlegg
Vedlegg 7.4.1: Oversikt over type arbeid som kommer inn under prosedyren (STY-601323).

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 7.4 Prosedyre for
varsling og oppfølging av støyende arbeider (STY-2093).
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Vedlegg 7.4.1: Oversikt over type arbeid som kommer inn under prosedyren
 Arbeider hvor det benyttes støyende arbeidsmaskiner. Herunder skinnegående lastetraktor,
LM, pakkmaskin, shovel, graver og øvrige motoriserte arbeidsmaskiner som er i samme
støykategori.
 Arbeider hvor det benyttes støyende håndverktøy. Herunder luftverktøy, slipemaskiner,
bormaskiner og lignende.
 Arbeider hvor det forekommer skinnekutting og lignende.

 Arbeider hvor det forekommer impulsiv støy som sprengning, slag med hammer eller slegge
mot stål, fallhammer og lignende.
 Støyende opplasting og avlasting.

 Andre arbeider i samme støykategori som nevnt ovenfor.

Arbeider som må iverksettes på kort varsel på grunn av driftsuhell eller lignende omfattes ikke av
denne prosedyren. Likevel skal politiet varsles om at arbeidet pågår dersom arbeidet er av en slik
art som nevnt ovenfor.

Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken vedlegg 7.4.1 Oversikt
over type arbeid som kommer inn under prosedyren (STY-2094).
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7.5 Prosedyre for avfallshåndtering
7.5.1 Hensikt og omfang
Hensikten med prosedyren er å ivareta krav samt nasjonale og egne målsettinger for
avfallshåndtering, herunder:
 Redusere avfallsmengde.
 Legge til rette for kildesortering slik at mer avfall kan gjenvinnes.
 Sikre at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent mottak.
 Andel kildesortert avfall skal ligge på minst 70 %.
Med avfall menes kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Avløpsvann og avgasser regnes ikke
som avfall (forurensningsloven § 27). Materialer som blir gjenbrukt internt i Jernbaneverket er ikke
avfall. Lagring av slike materialer skal avtales med lagerstyreren i baneområdet i forkant av
inngåelse av kontrakt med entreprenør.
7.5.2 Målgruppe
Leder, prosjektleder, og prosjekteringsleder.
7.5.3 Håndtering av avfall for utbygging, drift og vedlikehold
Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Ved prosjektering og bygging av
jernbaneinfrastruktur skal det legges
vekt på løsninger som hindrer at
avfall oppstår.

Banesjef
Prosjektleder
Prosjekteringsleder

Overordnede krav i
forsyningsprosessen kap.
3.2 (STY-600323)

2

Ved inngåelse av avtaler/ kontrakter
skal oppdragsgiveren/-byggherren
stille krav til at entreprenøren
utarbeider avfallsplan og rutiner for
å sikre forsvarlig håndtering av
avfall i henhold til gjeldende regler,
inklusive Jernbaneverkets egne
prosedyrer. HMS-rapporteringsskjema (STY-600316) skal legges
ved i forbindelse med inngåelse av
avtaler/kontrakter.

Banesjef
Prosjektleder

Vedlegg til kontraktsmaler
i forsyningsprosessen
HMS-rapport (STY600316)

3

Det skal sikres at avfall fra stasjoner
som genereres av de reisende, blir
hentet regelmessig av godkjent
avfallsaktør.

Leder for stasjoner
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7.5.4 Disponering av avfall
Disponering av farlig avfall
Trinn

Aktivitet

Ansvarlig

Referanse

1

Farlig avfall skal leveres mottak for
farlig avfall godkjent av
miljøvernmyndighetene.

Linjeledere

Avfallsforskriften § 11-5

Prosjektleder

Vedlegg 7.5.1: Veileder
til håndtering av farlig
avfall (STY-601336)

Den ansvarlige skal vurdere om
avfallet som oppstår er farlig avfall,
og om det faller inn under
bestemmelsene i avfallsforskriften.

Linjeledere

Avfallsforskriften § 11-4

Dersom farlig avfall lagres før det
leveres, plikter den som har
produsert det farlige avfallet å
oppbevare avfallet på en slik måte
at det ikke medfører fare for
forurensning, søl, spill eller skade
på personer.

Linjeledere

Farlig avfall skal leveres minimum
én gang per år.

Linjeledere

Deklarasjonsskjema skal fylles ut
ved levering av farlig avfall. Den
som leverer avfallet, skal sørge for
å få tilbake gul del av
deklarasjonsskjema, som skal
lagres i DocuLive på saksnr.
200601360, og merkes med
stedsnavn og organisasjonsnummer.

Linjeledere

Prosjektleder skal sikre at
entreprenører benytte Jernbaneverkets organisasjonsnummer hvis
avfallet har oppstått innenfor
Jernbaneverkets anleggsområde.

Linjeledere

2

3

4

5

6

Prosjektleder

Avfallsforskriften § 11-5

Prosjektleder

Avfallsforskriften § 11-3

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Følgende organisasjonsnummer
gjelder for Jernbaneverket:
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Banedivisjonen = 982.95.4959
Utbyggingsdiv. = 982.95.5009
Trafikkdivisjonen = 986.52.4940
Norsk Jernbanemuseum =
982.95.4886
7

Kassert asbest, emballasje som har
inneholdt asbest og asbestholdig
materiale er farlig avfall. Slikt avfall
skal merkes med følgende tekst:

Banesjef

Forskrift om asbest

Prosjektleder

Inneholder asbest. Innånding av
støv fra dette materialet kan
forårsake kreft. Bruk egnet
verneutstyr.
Disponering av EE-avfall
Trinn

Aktivitet

Ansvarlig

Referanse

1

Kasserte elektriske og elektroniske
produkter, inkludert kabler skal
leveres til forhandlere av elektriske
produkter, skraphandlere eller
sorteringsanlegg godkjent av
miljøvernmyndighetene som
mottaker av EE-avfall.

Linjeledere

Avfallsforskriften kap. 1

Referanse

Disponering av vanlig produksjonsavfall
Trinn

Aktivitet

Ansvarlig

1

Uimpregnert treavfall, metallavfall
og betongavfall skal leveres til
gjenbruk eller til avfallsanlegg
godkjent av miljøvernmyndighetene.

Linjeledere

Disponering av masser
Trinn

Aktivitet

Ansvarlig

Referanse

1

Masser fra ballastrensing skal
håndteres i henhold til intern
prosedyre.

Banesjef

Prosedyre for Håndtering
av ballastavfall
(STY-601182)
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Andre masser/forurenset jord skal
håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2 nærmere
beskrevet i intern prosedyre om
håndtering av ballastavfall.

Linjeledere
Prosjektleder

Forurensningsforskriften
kap. 2.
Prosedyre for Håndtering
av ballastavfall
(STY-601182)

7.5.5 Rapportering, dokumentasjon, arkivering
Linjeledere og prosjektledere har ansvar for å påse at rutiner og rapportering av mengder og
håndtering av avfall skal etableres internt, samt innarbeides i kontrakter (se punkt 7.5.3). Avfallstall
skal arkiveres i henhold til de samme bestemmelsene som er fastsatt for det økonomiske
regnskapet (se kap. 5.1 Oppfølging og korrigerende tiltak), og i henhold til mal for
avfallsrapportering, se vedlegg 7.5.2 (STY-601706).
Kvittering fra deklarasjonsskjema for farlig avfall skal lagres på sak 200601360 i Doculive. Saken
skal merkes med stedsnavn og organisasjonsnummer.
7.5.6 Referanser
Forurensingsloven
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om asbest
Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift TEK 10)
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften SAK 10)
Vedlegg 7.5.1: Veileder til håndtering av farlig avfall (STY-601336)
Prosedyre for håndtering av ballastavfall (STY-601182)
7.5.7 Vedlegg
Vedlegg 7.5.1: Veileder til håndtering av farlig avfall (STY-601336)
Vedlegg 7.5.2: Mal for avfallsrapportering (STY-601706)
Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011

Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken kapittel 7.5 Prosedyre for
avfallshåndtering (STY-2096). Referanser oppdatert.
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Vedlegg 7.5.1: Veileder for håndtering av farlig avfall
1. Hensikt og omfang
Hensikten er å gi veiledning til håndtering av farlig avfall.
2. Målgruppe
Linjeledere, prosjektledere, prosjekteringsledere og andre som håndterer farlig avfall i
Jernbaneverket.
3. Beskrivelse
Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det
kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr (avfallsforskriften §
11-3), Årsaken til dette kan være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller
fremkaller allergiske reaksjoner. Det er forbudt å levere farlig avfall blandet med annet avfall
(avfallsforskriften § 11-5).
Aktivitet

Forklaring

Hvem eier avfallet?

Farlig avfall fra Jernbaneverkets anleggsområder er å betrakte som farlig
avfall produsert av Jernbaneverket jf Norsas1,

Identifisering av
farlig avfall

Enhver som håndterer avfall har ansvar for å vurdere om avfallet som
oppstår i virksomheten er farlig avfall, og om det faller inn under
bestemmelsene i avfallsforskriften Kap. 11 (jf avfallsforskriften § 11-4).
Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall er delt inn i fem deler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forskriftsteksten
Vedlegg 1. Den europeiske avfallslisten (EAL)
Vedlegg 2. Standardiserte krav for kommunale mottak
Vedlegg 3. Kriterier som gjør avfall til farlig avfall
Del A. Betingelser som gjør avfall til farlig avfall.
Del B. Spesifikke grenseverdier for utvalgte stoffer

Det viktigste hjelpemiddelet er oppføringene i den Europeiske
AvfallsListen (EAL). Dersom avfallet er merket med stjerne (*) er avfallet
farlig.
For mer veiledning om identifisering av farlig avfall, se veiledningsmateriale fra Klif eller Norsas (jf referanselisten under punkt 4)

1

Norsas As – Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning. Selskapet er opprettet av Miljøverndepartementet og har som
formål å utvikle og drifte et nasjonalt system for innsamling og behandling av farlig avfall, med tilhørende registreringssystem for
disse avfallsstrømmene.
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 Kreosotimpregnert trevirke (se også egen prosedyre for
håndtering av kreosotimpregnert trevirke STY-601310)
 Kobber-, krom-, og arsen- (CCA) impregnert trevirke
 Olje- og fettavfall, spillolje og oljefilter
 Blybatterier, nikkelkadiumbatterier og oppladbare batterier
 Sprøytemiddelrester
 Maling, lakk, lim og løsemiddelbaserte rensevæsker
 Blymønje
 PCB-holdig lysarmatur
 Asbest eller asbestholdig materiale
 Farlig kjemikalierester
 Brukt blåsesand (hvis innholdet ikke kan dokumenteres å være
uten for farlige stoffer)
 Forurensede masser som overskrider normverdiene i vedlegg 3
til § 11 i avfallsforskriften. Se også Klifs veileder Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009.

Praktisk eksempel

Hvis olje og oljefilter på maskiner skiftes på Jernbaneverkets egne
verksteder eller på Jernbaneverkets anleggsområde, eier
Jernbaneverket avfallet. Hvis olje og oljefilter på maskiner skiftes på
eksterne verksteder eller utenfor Jernbaneverkets anleggsområde, eier
Jernbaneverket ikke avfallet. Hvem som eier maskinene er uvesentlig.

Leveringsplikt

Farlig avfall skal leveres minimum én gang per år jf. leveringsplikt § 11-3
i avfallsforskriften.

Plikt til sikker
oppbevaring

Dersom farlig avfall lagres før det leveres, skal det oppbevares slik at det
ikke medfører fare for forurensning, søl, spill eller skade på personer (jf
avfallsforskriften § 11-5).

Deklarasjonsskjema
for farlig avfall

Den som samler inn eller tar imot farlig avfall skaffer deklarasjonsskjema
som en del av sin kundeservice. Skjemaet er utarbeidet av Kima og
forurensningsdirektoratet (Klif), og skal følge farlig avfall til det oppstår
og til det er levert til godkjent behandling.
Det er den som eier avfallet sin plikt å sørge for at et slikt skjema blir fylt
ut ved levering av farlig avfall (jf. avfallsforskriften § 11-12). Hvis den
som eier avfallet ikke selv leverer det farlig avfallet, men dette gjøres av
en transportør, er transportøren pliktet til å medbringe
deklarasjonsskjema.
Sørg for å få tilbake GUL del som kvittering. Den er et bevis på at
krav i avfallsforskriften er oppfylt. Gul del skal derfor lagres på
egen sak i Doculive 200601360 jf prosedyre for avfallshåndtering
STY-601325.
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Klassifisering
Farlig avfall skal klassifiseres i henhold til avfallsstoffnummer og EALkode2. Det finnes ca. 50 forskjellige avfallsnummer, og disse finnes på
baksiden av del 1 av deklarasjonsskjemaet. Avfallsstoffnummer er
basert på avfallstype eller egenskap. Aktøren som tar imot det farlige
avfallet kan hjelpe til med klassifisering.
Underskrift av skjemaet
Jernbaneverket skal underskrive deklarasjonsskjemaet som
avfallsprodusent. Jernbaneverket kan, ifølge Norsas, delegere
myndighet til entreprenørene på Jernbaneverkets anlegg, slik at de kan
skrive under. I slike tilfeller skal Jernbaneverkets organisasjonsnummer
benyttes, og ikke entreprenørens.
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer er en fellesbetegnelse på virksomhetens juridiske
nummer, organisasjonsledd og bedriftsnummer. På deklarasjonsskjema
(under rubrikken ”organisasjonsnummer”) skal en av de følgende
organisasjonsnumre oppgis, avhenging av i hvilken divisjon det farlige
avfallet oppsto.
Banedivisjonen:

982.95.4959

Utbyggingsdivisjonen:

982.95.5009

Trafikkdivisjonen:

986.52.4940

Norsk Jernbanemuseum: 982.95.4886

Hvis det er usikkert om noe er farlig avfall, ta kontakt med Norsas på telefon eller e-post
(www.norsas.no ). Norsas gir gratis veiledning på farlig avfall.
4. Referanser
Lov om vern mot forurensning og avfall, Forurensningsloven
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004
Norsas Veileder for farlig avfall 2009
KLIF Veileder for farlig avfall 2004
Prosedyre for avfallshåndtering (STY-601325)
Prosedyre for håndtering av kreosotimpregnert trevirke (STY-601310)

2

EAL-kode er en sekssifret kode. Alle EAL koder som er listet i vedlegg 1 til avfallsforskriften kap. 11 kan benyttes, også de som
ikke står merket med kode.
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Revisjonsoversikt
Rev.nr

Gyldig fra

Hovedendringer

000

01.07.2011 Dokument etablert. Erstatter Miljøhåndboken vedlegg 7.5.1 Veileder for
håndtering av farlig avfall (STY-5427). Referanser oppdatert.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.

Vedlegg 7.5.2: Mal for avfallsrapportering
Vanlig produksjonsavfall
Merk at materialer som blir gjenbrukt internt i Jernbaneverket ikke er avfall. Farlig avfall skal kun
rapporteres i tabellen for farlig avfall. Entreprenører må kunne dokumentere at avfallet som produseres
behandles på en forsvarlig måte. Skjemaet omfatter ikke disponering av gravemasser. Forurenset masse
må håndteres i henhold til forurensningsforskriften kap. 2, og rapporteres i eget skjema.
Type avfall

Beregnet
mengde
(tonn)

Faktisk
mengde
(tonn)

Avvik
(tonn)

Disponeringsmåte

Avfallstyper som

Fraksjoner

Fraksjoner

Redegjør for

Mengde levert til

Mengde levert

forventes å oppstå

som skal

som er

vesentlige

godkjent

til ombruk eller

kildesorteres

kildesortert

avvik på eget

avfallsanlegg

direkte

ark
Trevirke, ikke
kreosot- og CCA
impregnert
Papir, papp og
kartong
Glass
Jern og andre
metaller
Gipsbasert
materiale
Plast
Betong, tegl, Leca
og andre tunge
bygningsmaterialer
Forurenset betong
og tegl (under
grensen for farlig
avfall)
Annet ordinært
avfall

EE-avfall

Dette dokumentet er basert på mal STY-601706, rev. 000

gjenvinning

Leveringssted

Sum sortert
produksjons avfall
Blandet avfall/
restavfall
Sum
produksjonsavfall
Asfalt (inngår ikke i
totalmengde)

Farlig avfall
Det vises til Kap. 11 Farlig avfall i avfallsforskriften (www.lovdata.no) og deklarasjonsskjema som skal
fylles ut ved leveranse av farlig avfall, jf. gjenpart av skjema som beholdes av leverandør. Entreprenører
må kunne dokumentere at avfallet som produseres behandles på en forsvarlig måte. Entreprenør skal
benytte Jernbaneverkets organisasjonsnummer ved deklarering av farlig avfall jf. (STY-601325).
Type avfall

Beregnet
mengde
(tonn)

Faktisk
mengde
(tonn)

Avvik
(tonn)

Disponeringsmåte

Kodeinndeling etter

Fraksjoner

Fraksjoner

Redegjør for

Mengde levert til

Deklarasjons-

NS9431

som skal

som er

vesentlige

godkjent

nummer

kildesorteres

kildesortert

avvik på eget

avfallsanlegg

ark
7021-23 Oljeholdig
avfall
7041-42 Organiske
løsemidler
7051-55 Maling, lim,
lakk, fugemasser,
spraybokser m.m.
(også tomme
sprøytepatroner)
7081 Kvikksølv
7086 Lysstoffrør
7092 Blyakkumulatorer
7098 Trykkimpregnert
trevirke (CCA)
7121-23
Polymiserende stoff,
isocyanater og herdere

Dette dokumentet er basert på mal STY-601706, rev. 000

Leveringssted

7157 Isolasjon med
miljøskadelige
blåsemidler som KFK
og HKFK
7152 Organisk avfall
uten halogen
7154
Kreosotimpregnert
trevirke
7155 Avfall med
bromerte
flammehemmere
(vesentlig skumplast)
7156 Avfall med
ftalater
7210 PCB- og PCTholdig avfall
(fugemasser)
7211 PCB-holdige
isolerglassruter
7240 KFK/HKFK/HFK
og fluorkarboner
7250 Asbest
Annet farlig avfall

Sum farlig avfall

Dette dokumentet er basert på mal STY-601706, rev. 000

1.1 Forurensede masser
1.2 Masser som overskrider normverdier gitt i vedlegg 1 i forurensningsforskriften, er forurensede
masser og skal behandles i henhold til Kap. 2 i forurensningsforskriften.
1.3 Forurensede masser som overskrider normverdiene i vedlegg 3 til § 11 i avfallsforskriften og tilstandsklasse 5 i Klifs veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009
er farlig avfall, og skal rapporteres i henhold til mal for farlig avfall.
1.4 Forurensede
masser

1.5 Navn på avfallsmottak
hvor forurensede
masser er levert,
denne perioden.

1.6 Mengde denne
perioden [tonn]

1.7 Mengde
akkumulert dette
år [tonn]

Beskrivelse av rutiner for bruk av skjemaet framgår av prosedyre for avfallshåndtering
(STY-601325).
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7.6 Prosedyre for håndtering av ballastavfall

7.6.1 Hensikt og omfang

Prosedyren skal sikre at ballastavfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte i forhold til mulig
forurensning i massene.
Selve ballastrenseprosessen er ikke å betrakte som terrenginngrep i forskriftsmessig forstand.
Tiltaket omfattes ikke av forurensningsforskriften Kap. 2 med unntak av situasjoner med full
sporfornyelse eller der deler av banelegemet skal fjernes helt.
Masser fra ballastrensing (tilstandsklasse 1-4) kan gjenbrukes (jf avfallsdefinisjon i
forurensingsloven § 27) på Jernbaneverkets grunn med unntak av
- områder hvor spredning kan medføre skade på helse eller miljø.
- steder med fare for utvasking av partikler fra deponerte masser til åpne vannkilder (dvs. utfyllinger
nær bekker, elver, innsjøer og lignende) og grunnvannsbrønner som benyttes som drikkevannskilde
- Jordbruksområder som brukes til matproduksjon.
Når det gjelder disponering av avfall (jf avfallsdefinisjon i forurensingsloven § 27) fra ballastrensing,
gjelder forurensningslovens § 32 Håndtering av næringsavfall.
Ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn gjelder Forurensningsforskriftens kap.2.

7.6.2 Målgruppe

Prosedyren skal brukes av Jernbaneverkets banesjefer og prosjektledere som er ansvarlige for
gjennomføring av ballastrenseprosjekter, samt ved full sporfornyelse eller der deler av banelegemet
skal fjernes helt.

7.6.3 Prøvetaking og analyse

Banesjef/prosjektleder skal påse at det gjennomføres prøvetaking i forbindelse med håndtering av
ballastmasser.

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet.
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Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Før ballastrensing: Det skal tas prøver av ballastmassene i god
tid før ballastrenseprosjektet igangsettes slik at man får
tilstrekkelig tid for å planlegge håndtering av massene (helst
året før rensingen). Antall prøver må være tilstrekkelige til å
danne grunnlag for planlegging av disponering av massene.

Banesjef

Etter ballastrensing: Så fort som mulig etter ballastrensing skal
det tas prøver av ballastavfallet slik at en har dokumentasjon på
forurensingsgraden. Det må tas tilstrekkelige antall prøver slik at
prøvene blir representative. Det forutsettes at totalt antall prøver
skal utgjøre i gjennomsnitt minst 1 prøve per 1000 m3
ballastavfall etter rensing. (Man skal beregne ca. 0,7m3
ballastavfall per meter jernbanespor som ballastrenses.)

Banesjef

Analyseprøven skal inneholde en representativ blanding av
massenes ulike størrelse.

Banesjef

I bestillingsbrevet til analyselaboratoriet skal det presiseres at
prøven skal analyseres på hele fraksjonen. D.v.s. at stein må
knuses slik at de kan inngå i analysen.

Banesjef

2

3

4

5

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Det skal analyseres på følgende parametre:
Tungmetaller: arsen, bly, kadmium, kobber, krom, krom (VI),
nikkel og sink iht. NS 4770.
Organiske miljøgifter: PAH og olje

For detaljert beskrivelse se vedlegg 7.6.1: Veileder til prøvetaking og analyse av ballastavfall (STY601194).
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7.6.4 Mellomlagring av ballastrensemasser

Trinn

Hva

Ansvarlig

Referanse

1

Forurensede masser (d.v.s. masser som
inneholder en eller flere stoffer i
konsentrasjoner over normverdiene i
vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften) skal ikke mellomlagres eller
permanent benyttes på:

Prosjektleder

Vedlegg 1 til kap. 2 i
forurensningsforskriften

Banesjef

- områder hvor spredning kan medføre
skade på helse eller miljø.
- steder med fare for utvasking av
partikler fra deponerte masser til åpne
vannkilder (dvs. utfyllinger nær bekker,
elver, innsjøer og lignende) og
grunnvannsbrønner som benyttes som
drikkevannskilde
- Jordbruksområder som brukes til
matproduksjon.

7.6.5 Disponering av ballastrensemasser
Analyseresultantene sammenlignes med normverdiene i vedlegg 1 til kap. 2 i
forurensningsforskriften og Klifs tilstandsklasse for jord, i Klifs veileder Helsebaserte tilstandsklasser
for forurenset grunn, TA 2553/2009. Disponering av massene vurderes på bakgrunn av
forurensningsgraden.
Disponering av rent ballastavfall
Ballastavfall som ved utførte undersøkelser er påvist å være rent (d.v.s. at alle stoffkonsentrasjoner
er mindre enn normverdier i vedlegg 1 i forurensningsforskriftens kap. 2), kan disponeres fritt
innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser.
Disponering av ballastavfall i tilstandsklasse 2–4
Trinn

Hva

Ansvarlig

1

Ballastavfall som ved utførte undersøkelser er påvist å
tilfredsstille tilstandsklasse 2 til 4, i Klifs veileder Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009 skal
disponeres på en av følgende måter:

Prosjektleder

1. Levering til lovlig avfallsanlegg
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2. Bruk på annen nyttig måte (forurensningsloven § 32)
Det må søkes til Klif for hver enkelt lokalitet hvor massene
ønskes disponert. Det er den som skal bruke massene
som skal søke.
3. Annen disponering.
Klif kan gi tillatelse til annen disponering
2

Forurenset masse skal ikke blandes med annen masse med
lavere eller ingen forurensning, i den hensikt å oppnå lavere
forurensningsgrad, slik at massen kan brukes til et ønsket
formål. Det er heller ikke tillatt å dekke over en forurensning for
å oppnå en lavere tilstandsklasse.

Prosjektleder
Banesjef

Disponering av ballastavfall i tilstandsklasse 5
Ballastavfall med konsentrasjoner av miljøgifter som overstiger tilstandsklasse 5 er farlig avfall.
Prosjektleder/Banesjef skal påse at slikt avfall leveres til godkjent mottak (se prosedyre for
avfallshåndtering).
7.6.6 Rapportering, dokumentasjon, arkivering
Arbeidsoppgavene beskrevet i denne prosedyren vil resultere i følgende rapporter/dokumentasjon
fra hvert enkelt prosjekt:
 Resultater fra analyser av ballastavfallet.
 Dokumentasjon av håndtering av ballastavfallet (mengder, disponeringssteder, km hvis
deponert på egen grunn, navn på avfallsmottak, avtale med eksterne vedrørende kjøp,
herunder kopi av tillatelse fra Klif).
 Deklarasjonsskjema ved levering som farlig avfall (tilstandsklasse 5).
Dokumentasjon om analyseresultatene og hvordan massene er håndtert, legges på Doculive
saksnummer 200604930. Dokumentasjonen må relateres til tid og sted for uttak (år, banenummer
og kilometer).
7.6.7 Referanser og henvisninger
Forurensningsloven § 32
Vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 9 Deponering av avfall,
vedlegg II
Klifs veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009

7.6.8 Vedlegg
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Vedlegg 7.6.1: Veileder om prøvetaking og analyse av ballastavfall (STY-601194)
Vedlegg 7.6.2: Akkrediterte laboratorier (STY-601263)
Vedlegg 7.6.3: Mal for avtale mellom Jernbaneverket og mottaker om bruk av ballastmasser
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Vedlegg 7.6.4: Mal for arkivering i Doculive resultater fra analyser av ballastavfallet (STY-601265)
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Vedlegg 7.6.1 Veileder til prøvetaking og analyse av ballastavfall
Banesjef/prosjektleder skal påse at det gjennomføres prøvetaking i forbindelse med håndtering av
ballastmasser. Dersom det er synlig innhold av fremmedstoffer (avfall, oljebelegg) eller lukt av olje i
massene, må det vurderes om prøvetakingsprogrammet beskrevet nedenfor er tilstrekkelig.
1. Standard prøvetaking
Som det framgår av prosedyre for håndtering av ballastavfall STY 601182 skal det tas prøver både
før og etter ballastrensing. Representativiteten sikres ved at det tas tilstrekkelige antall prøver. For
prøver som tas før ballastrensing vil normalt 10 – 15 blandprøver være tilstrekkelig for hvert
prosjekt. For prøver som tas etter ballastrensing forutsettes det at totalt antall prøver skal utgjøre i
gjennomsnitt minst 1 prøve per 1000 m3 ballastavfall etter rensing. Man skal beregne ca. 0,7m3
ballastavfall per meter jernbanespor som ballastrenses). Prøve fra ballastavfall som er tatt ut etter
rensing er bedre blandet og gir mest representativt resultat.
Prøvetakingen av hver blandprøve utføres som beskrevet i det følgende:
1. Den som tar prøvene skal være kjent med formålet for prøvetakingen.
2. Prøvetakingen skal gjennomføres slik at prøvene blir representative for ballastavfallet de
skal representere.
3. a. Prøver som tas før ballastrensing: Hver blandprøve tas som en blanding av 5-10 spredte
delprøver langs en strekning på 50 - 100 m. Hver delprøve skal ha lik størrelse, for eksempel
ca 0,5 kg. Prøvene tas med håndspade eller lignende og skal tas fra tilfeldig utvalgte steder
fra ulike deler av sporet. Delprøvene samles i en bøtte eller et kar. Etter gjennomført
prøvetaking av alle delprøver, skal hele den samlede prøven blandes godt sammen med
håndspaden slik at en sikrer at alle delprøvene blir blandet godt sammen (homogenisert).
b. Prøver som tas av ballastavfall: prøvene må tas så snart som mulig etter rensing slik at
egenskapene ikke endrer seg som følge av påvirkning fra nedbør og vind m.v
4. Prøvetakingsutstyret skal rengjøres med tørkepapir eller lignende før og etter endt
prøvetaking.
5. Fra den homogeniserte blandprøven tas det så ut en analyseprøve på ca 1 kg.
Analyseprøven skal inneholde en representativ blanding av massenes ulike størrelse.
6. Prøveemballasje avtales med analyselaboratorium. Normalt kan kraftige plastposer
(Rilsanposer) eller hvite plastbøtter benyttes.
2. Prøvetaking fra særskilte forurensede strekninger
I forbindelse med ballastrensing på strekninger hvor det er grunn til å tro at massene kan være
særskilt forurenset (f.eks. høyt trafikkerte tunneler), må det sikres at prøver fra slike områder ikke
blandes med prøver fra andre strekninger.
3. Standard kjemisk analyse av blandprøvene
Det skal gjennomføres en kjemisk analyse av preparert analyseprøve iht. følgende prosedyre:
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1. Ferdig preparert analyseprøve skal sendes til et laboratorium som er akkreditert for
analysene, se vedlegg 1.
2. Prøven skal pakkes slik at emballasjen ikke kan skades under håndtering og forsendelse
av prøven til analyselaboratoriet.
3. Prøven skal merkes tydelig og på vannfast måte med stedsangivelse, km og banenummer,
navn på den som har tatt prøven samt dato for prøvetaking.
4. I bestillingsbrevet til analyselaboratoriet skal det presiseres at analyseprøven skal
inneholde en representativ blanding av massenes ulike størrelse dvs. at store stein må
knuses og inngå i analysen.
Det må også presiseres at prøven skal analyseres på følgende parametre:
a)Tungmetaller: arsen, bly, kadmium, kobber, krom, krom (VI), nikkel og sink iht. NS 4770.
b)Organiske miljøgifter: PAH og olje.
Analyseresultatene sammenlignes med normverdiene i vedlegg 1 til kap. 2 i
forurensningsforskriften. Disponeringen av massene vurderes på bakgrunn av forurensningsgraden,
se Prosedyre for håndtering av ballastavfall kap. 7.6.5 Disponering av ballastrensemasser.
4. Normverdier og tilstandsklasser for jord
Normverdien er en grenseverdi som forteller om grunnen har en forurensningsrisiko eller ikke.
Normverdier for mest følsom arealbruk framgår av kapittel 2 vedlegg 1 i forurensningsforskriften.
Dette tilsvarer tilstandsklasse 1 (se tabell 1 nedenfor). Konsentrasjoner under normverdien
(tilstandsklasse 1) utgjør ingen risiko for helse eller miljø, mens konsentrasjoner over normverdien
kan utgjøre en risiko for helse eller miljø. Jord med konsentrasjoner av miljøgifter som overstiger
tilstandsklasse 5 er å anse som farlig avfall.
En oversikt over tilstandsklassene er vist i tabell 1
Tilstandsklasse/

3

4

5

Meget god God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Arsen

<8

8-20

20-50

50-600

600-1000

Bly

<60

60-100

100-300

300-700

700-2500

Kadmium

<1,5

1,5-10

10-15

15-30

30-1000

Kvikksølv

<1

1-2

2-4

4-10

10-1000

Kobber

<100

100-200

200-1000

1000-8500

8500-25000

Sink

<200

200-500

500-1000

1000-5000

5000-25000

Krom (III)

<50

50-200

200-500

500-2800

2800-25000

Stoff (mg/kg)

1

2
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Krom (VI)

<2

2-5

5-20

20-80

80-1000

Nikkel

<60

60-135

135-200

200-1200

1200-2500

∑PCB7

<0,01

0,01-0,5

0,5-1

1-5

5-50

DDT

<0,04

0,04-4

4-12

12-30

30-50

∑PAH16

<2

2-8

8-50

50-150

150-2500

Benzo(a)pyren

<0,1

0,1-0,5

0,5-5

5-15

15-100

Alifater C8-C101)

<10

≤10

10-40

40-50

50-20000

Alifater >C10-C121)

<30

30-60

60-130

130-300

300-20000

Alifater >C12-C35

<100

100-300

300-600

600-2000

2000-20000

DEHP

<2,8

2,8-25

25-40

40-60

60-5000

Dioksiner/furaner

<0,00001

0,00001-0,00002

0,00002-0,0001

0,0001-0,00036

0,00036-0,015

Fenol

<0,1

0,1-4

4-40

40-400

400-25000

Benzen1)

<0,01

0,01-0,015

0,015-0,04

0,04-0,05

0,05-1000

Trikloreten

<0,1

0,1-0,2

0,2-0,6

0,6-0,8

0,8-1000

Tabell 1: Tilstandsklasser for jord. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg. (Kilde: Klifs veileder
Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009)
1) For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom
gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei bør det utføres en stedspesifikk risikovurdering for
å beregne stedspesifikke akseptkriterier.
5. Referanser
Vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften
Klifs veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009
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Vedlegg 7.6.2: Oversikt over akkrediterte laboratorier for analyser av ballastpukk

Hver prøve skal som minimum analyseres på følgende tungmetaller:
arsen, bly, kadmium, kobber, krom, nikkel og sink.
Oppslutning (ekstraksjon) av prøvene skal foretas med salpetersyre (HNO3).
Flere laboratorier kan gjennomføre analysene. Det skal benyttes akkrediterte laboratorier. Aktuelle
laboratorier er bl.a. følgende:
 Eurofins Norge (sammenslått med AnalyCen) (www.eurofins.no)
 Molab AS. (www.molab.no)
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Vedlegg 7.6.3: Mal for avtale mellom Jernbaneverket og mottaker om bruk av ballastmasser

Mellom

(navn) …………….. f.nr./ org.nr. …………..(”Mottaker”) og

Jernbaneverket (”JBV”)
I fellesskap kalt ”Partene”
er i dag inngått slik avtale (”Avtalen”):

1. Avtalens gjenstand

Mottaker skal motta og JBV skal gi bort/selge overskuddsmasser fra ballastrensing som følger:
[mengde, evt. type, sted for rensing/ leveringssted angis nærmere i hvert enkelt tilfelle]
(heretter kalt ”Ballastavfallet”)
Mottaker henter selv Ballastavfallet på avtalt sted/tid. Overtakelse skjer ved henting.

2. Vederlag

For Ballastavfallet skal Mottaker betale et vederlag på kr ………………..
Vederlaget betales så snart som mulig etter signering av Avtalen og innen overtakelse.
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3. Mottakers forpliktelser

3a) Generelt

For lett forurensende masser er det er mottaker som har ansvar for å innhente tillatelse fra Klif til
bruk av massene. Det må søkes for hver enkelt lokalitet hvor massene ønskes disponert. Massene
kan ikke overtas før Klif har gitt tillatelse vedrørende videre bruk av massene.
Ved overtakelsen overtar Mottaker ethvert ansvar og enhver risiko knyttet til Ballastavfallet.
Mottaker er pliktig å gjøre seg kjent med analyseresultatene for ballastavfallet.
Analyseresultater for Ballastavfallet er inntatt som Vedlegg 1 til Avtalen.
Håndtering av Ballastavfallet er underlagt regler gitt i forurensningsloven (lov om vern mot
forurensninger og avfall av 13. mars 1981 nr 5)
Mottaker er gjort oppmerksom på at han ved overtakelse blir ansvarlig etter reglene i og medhold av
forurensningsloven for at Ballastavfallet blir håndtert i samsvar med gjeldende regelverk.
Ved sin underskrift på Avtalen forplikter Mottaker seg også avtalerettslig overfor JBV til å sørge for
at Ballastavfallet benyttes i samsvar med gjeldende regelverk.
***
Avtalen i to eksemplarer, ett til hver av Partene.

…………., den …………..

…………………………….

Banesjef/Prosjektleder JBV

……………………………....

Mottaker

Vedlegg:
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Vedlegg 7.6.4: Mal for arkivering av resultater fra analyser av ballastavfall

(Lagres i Doculive, saksnummer: 200604930)

Dato for uttak (mmåå):

Sted for uttak (banenummer og kilometer):

Mengder:

Disponeringssteder (km hvis deponert på egen grunn):

Adresse eller gårds-/bruksnr. for eksterne mottakere:

Aktuell bruk:

Analyseresultatene:
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