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Planens hensikt
§ 1.1

Planen skal legge til rette for overføringstunnel for vannforsyning med tilhørende anlegg og
konstruksjoner mellom Holsfjorden og Oslo.

Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 2.1

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc.,
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndighet varsles, jf. lov om kulturminner
av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

§ 2.2

For innendørs støy knyttet til strukturlyd fra etablering av tunneler skal tabell 6 i kapittel 4 i
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn. For
vibrasjoner og påvirkning fra anleggsvirksomhet på boligbygninger og andre
vibrasjonsfølsomme bygninger skal følgende maksimale rammer legges til grunn:

Tabell 1: Grenseverdier for vibrasjoner
Bygning

Antatt fundamentering/grunnforhold

Vibrasjonsgrense (vertikal
svingehastighet v) (mm/s)
Avstand
5-30 m

Avstand
> 30 m

Grunnmur eller plate på sand, grus, silt,
leire

20

15

Grunnmur på fast morene, sprengstein

30

25

Grunnmur eller peler/pilarer til fast berg
evt. tynt avrettingslag over berg

50

50

Transformatore
r med tilbehør

All fundamentering

20

20

Høyspentmaster

All fundamentering

70

50

Næringsbygg og
boliger i normal
tilstand

§ 2.3

Ved søknad om tillatelse til råvannstunnel eller andre tilhørende tiltak innenfor felt BVF1 eller
BVF2 skal det foreligge plan for anlegg- og riggområder, herunder marksikring.

§ 2.4

Ved søknad om tillatelse til råvannstunnel eller andre tilhørende tiltak innenfor felt BVF1 eller
BVF2 skal det foreligge plan for miljøoppfølging. Plan for miljøoppfølging skal blant annet

stille krav til maksimal innlekkasje av grunnvann til fjellanlegget.
§ 2.5

Ved søknad om tillatelse til råvannstunnel eller andre tilhørende tiltak innenfor felt BVF1 eller
BVF2 skal det foreligge plan for varsling og informasjon. Plan for varsling og informasjon
skal redegjøre for rutiner for kommunikasjon med naboer og andre berørte i anleggsfase.

§ 2.6

Ved søknad om tillatelse til råvannstunnel eller andre tilhørende tiltak innenfor felt BVF1 eller
BVF2 skal det foreligge plan for tilbakeføring av anlegg- og riggområder.

Bestemmelser til arealformål
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
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§ 3.1

§ 3.2

Vannforsyningsanlegg, felt BVF1-2 (vertikalnivå 1, under terreng)
I felt BVF1-2 kan det oppføres konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og tilhørende
funksjoner.
Angitt bebyggelse- og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, felt
BAA1 (vertikalnivå 1, under terreng)
Bebyggelse og anlegg, vannforsyningsanlegg (1541) er kombinert med samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur, bane (2020) i ulike horisontalnivåer. I felt BAA1 kan det oppføres
konstruksjoner og anlegg for vannforsyning og bane med tilhørende funksjoner som nisjer,
tekniske bygg og bergsikringstiltak.

Bestemmelser til hensynssoner
Sikrings-, støy- og faresone (pbl. § 11-8 a)
4
§ 4.1

Annen sikringssone (H190)
Innenfor sikringssone H190_1 tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller
gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under
kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av eier av
vannforsyningsanlegget.

Bestemmelser til bestemmelsesområder
5
§ 5.1

§ 5.2

Innenfor bestemmelsesområde #1 (vertikalnivå 2, på terreng) er det tillatt med anlegg- og
riggområde for tiltakene. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og opphører senest fem
år etter anlegget er ferdigstilt. Området tillates midlertidig benyttet til mellomlagring av
masser fra driving av tunneler for ny vannforsyning til Oslo kommune. I det inngår
lagerplass, kjøreareal, sedimenteringsbasseng for overvann og annet som er nødvendig
for gjennomføring av anleggsarbeidet. Innenfor området tillates etablering av
midlertidige terrengendringer og andre tiltak som ledd i etablering og drift av anlegg- og
riggområdet. For utslipp av støv, utslipp til vann og støy skal bestemmelsen i
forurensningsforskriftens kap. 30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel legges til grunn.
Innenfor bestemmelsesområde #2 (vertikalnivå 2, på terreng) er det tillatt med anlegg- og
riggområde med formål massetransport. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og
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opphører når anlegget er ferdigstilt. Innenfor bestemmelsesområdet skal Franzefoss få
drive sin virksomhet uhindret. Franzefoss plikter å tilrettelegge for effektiv transport av
masser mellom bestemmelsesområde # 1 og #3. Transportveien kan flyttes innen
området, slik at den til enhver tid ivaretar begges behov. For utslipp av støv og støy
knyttet til transport av tunnelmasser skal bestemmelsen i forurensningsforskriftens kap.
30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel legges til grunn.
§ 5.3

Innenfor bestemmelsesområde #3 (vertikalnivå 2, på terreng) er det tillatt med anlegg- og
riggområde med formål massetransport. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og
opphører når anlegget er ferdigstilt. Innenfor bestemmelsesområdet tillates ikke andre
inngrep enn vedlikehold av eksisterende vei. Franzefoss skal få drive sin virksomhet
uhindret innenfor bestemmelsesområdet. Franzefoss plikter å tilrettelegge for effektiv
transport av masser mellom bestemmelsesområde # 2 og #4. For utslipp av støv og støy
knyttet til transport av tunnelmasser skal bestemmelsen i forurensningsforskriftens kap.
30 Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel legges til grunn.

§ 5.4

Innenfor bestemmelsesområde #4 (vertikalnivå 2, på terreng) er det tillatt med anlegg- og
riggområde for tiltakene. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og opphører når anlegget
er ferdigstilt. Områdene tillates midlertidig benyttet til brakkerigg, verksted, lagerplass,
kjøreareal, parkeringsareal, renseanlegg for tunneldrivevann og annet som er nødvendig
for gjennomføring av anleggsarbeidet. Innenfor området tillates etablering av tverrslag til
råvannstunnel og midlertidige terrengendringer, støttemurer og andre tiltak som ledd i
etablering og drift av anlegg- og riggområdet. For støy fra etablering av tverrslagstunnel
og anlegg og riggområder skal støygrenser gitt i T-1442 kap. 4 legges til grunn. For
utslipp av støv skal bestemmelsen i forurensningsforskriftens kap. 30 Forurensninger fra
produksjon av pukk, grus, sand og singel legges til grunn.

§ 5.5

Innenfor bestemmelsesområde #5 (vertikalnivå 2, på terreng) er det tillatt med anlegg- og
riggområde for tiltakene. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og opphører når anlegget
er ferdigstilt. Området tillates midlertidig benyttet til brakkerigg og parkeringsareal. For
støy fra etablering av tverrslagstunnel og fra anlegg og riggområdet skal støygrenser gitt i
T-1442 kap. 4 legges til grunn.

§ 5.6

Innenfor bestemmelsesområde #6 (vertikalnivå 2, på terreng) skal det være en
vegetasjonsskjerm. Det tillates ikke flatehogst eller terrenginngrep i området. Skogen
skal skjøttes slik at det opprettholdes en frisk granskog. Bestemmelsesområdet er
midlertidig og opphører senest fem år etter at anlegget er ferdigstilt.

§ 5.7

Innenfor bestemmelsesområde #7 (vertikalnivå 2, på terreng) skal det være en
vegetasjonsskjerm. Det tillates etablert kjørbar forbindelse mellom mellomlageret (#1) og
steinbruddet (#2) innenfor området. Flatehogst tillates ikke. Skogen skal skjøttes slik at
det opprettholdes en frisk granskog. Bestemmelsesområdet er midlertidig og opphører
senest fem år etter at anlegget er ferdigstilt.

§ 5.8

Innenfor bestemmelsesområde #8 (vertikalnivå 1, under terreng) er det tillatt med anleggog riggområde for tiltakene. Anlegg- og riggområdet er midlertidig og opphører når
anlegget er ferdigstilt. Området tillates midlertidig benyttet til transport til/fra til
råvannstunnel og annet som er nødvendig for gjennomføring av anleggsarbeidet.
Innenfor området tillates etablering av tverrslagstunnel til råvannstunnelen.
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Rekkefølgebestemmelser
6
§ 6.1

Før oppstart av anleggsarbeid
Før oppstart av tunnelarbeid skal nødvendige anlegg for tunnelvann- og
overvannshåndtering være ferdig opparbeidet.

§ 6.2

Før oppstart av tunnelarbeid med tverrslag på Steinshøgda, skal det foreligge en avtale
med Franzefoss om mottak og mellomlagring av alle gjenbrukbare masser. Disse
massene skal mellomlagres og behandles innen reguleringsområdet.

§ 6.3

Før ferdigattest
Før det gis ferdigattest for tiltak innenfor felt BVF1 eller BVF2, og senest 6 måneder før
vanntunnelen tas i bruk, skal alle tilhørende midlertidige anlegg- og riggområder være
tilbakeført etter godkjent plan, jf. § 2.8. Unntaket er bestemmelsesområde #1, #6 og #7
hvor frist for tilbakeføring er fem år etter avsluttet anleggsarbeid.
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