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YM-PLAN. Fv. 119 Billmannsbakken- Støtvig Hotel 
 
 

YM-planen er en sammenfatning av tema og problemstillinger som er viktig å behandle og 
detaljere videre i byggeplanleggingen (prosjekteringsfasen). YM-planen vil detaljere alle tiltak for 
å redusere den eventuelle negative påvirkningen på de tema som er definert under begrepet 
ytre miljø. YM-planen skal sikre at ytre miljø blir ivaretatt i anleggsperioden. 
 
 

Tema Problemstillinger Tiltak 
Landskapsbilde 
og stedsidentitet 

• Bevaring av 
landskapskarakteren og 
sikre steingjerder og større 
trær (eik). 

• Reetablere sår som følge av 
anleggsvirksomhet 

  

Utarbeide rigg- og marksikringsplan.  
• Utarbeide rigg- og 

marksikringsplan for å sikre 
verdifulle områder og områder 
som krever involvering av 
fagpersoner i forkant av inngrepet 

• Velge stedstilpassete løsninger 
som framstår som helhetlige del 
av landskapet. 

Kulturarv • Ivareta Larkollen tollstasjon 
(gnr./bnr. 34/405) som er 
fredet.  

• Ivareta bygningsmiljøer som 
er regulert til spesialområde-
bevaring i reguleringsplan 
for Larkollveien-Støtvig. 

• Bevaring av steingjerder.  
• Sikre at steinegjerde 

(gnr./bnr. 134/78) som skal 
flyttes gjennom detaljerte 
krav til utførelse. 

• Rutiner for håndtering av 
eventuelle funn av uregistrerte 
automatisk fredede kulturminner. 

• Ivareta steingjerder og 
tollstasjonen gjennom rigg- og 
marksikringsplan 

 
Følgende krav gjelder for steingjerdet 
som skal flyttes: 
• gjenoppføres med gjenbruk av 

opprinnelig stein, byggeteknikk og 
uttrykk som det opprinnelige 
steingjerdet. Ved behov kan stein 
med tilsvarende størrelse og form 
benyttes.  

• sand og jordmasser ved 
steingjerdet skal bevares og 
tilbakeføres til steingjerdet for å 
bevare det biologiske mangfoldet. 

• steinarbeidet utføres av 
håndverker med kompetanse i 
stein og dokumentert erfaring med 
muring av slike steingjerder. 

• plassering av nytt steingjerde skal 
godkjennes av tiltakshaver 
landskapsarkitekt/kulturminne-vern 
før igangsetting..  

• Tiltaket skal dokumenteres. Det 
vises til rapport «Steingjerder 
langs fylkesvei 119 Larkollveien. 
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Prinsipper for utforming.» (Viken 
fylkeskommune 2021) 

Naturmangfold • Ivareta verdfulle naturtyper, 
deriblant 3 eiker klassifisert 
som utvalgt naturtype hule 
eiker (Larkollveien 757) og 
substrat rundt lokalitet for 
Lakrismjelt og registrert funn 
av lakrismjeltsekkmøll (NT). 
(Vardekleiva 14). 

• Unngå spredning av 
fremmede arter.  

• Ivareta verdifulle naturtyper 
gjennom rigg- og 
marksikringsplan. 

• Ivareta jordlag med vegetasjon og 
lakrismjelt ved steingjerde som 
skal flyttes (Vardekleiva 14) 
gjennom revegetering.  

• Utarbeide rutiner for hvordan 
infiserte masser skal håndteres. 

Klimagasser og 
energiforbruk 

• Unngå unødvendig 
forurensing og energiforbruk 
i anleggsfasen 

• Logistikk mtp massetransport. 
• Krav til utslipp fra 

anleggsmaskiner. 
• Unngå tomgangskjøring. 

Friluftsliv og 
nærmiljø 

• Sikre ferdsel gjennom 
området/langs området i 
anleggsperioden. 

• Utarbeide plan som sikrer ferdsel 
for beboere og myke trafikanter i 
anleggsperioden. 

Avfall og 
materialbruk 

• Velge miljøriktige materialer 
og en miljøriktig 
avfallshåndtering 

• Gjenvinning av avfall. 
• Krav om avfallsplan hos 

entreprenør. 
• Bruk av materialer med lang 

levetid. 
Forurensning til 
jord og vann 

• Olje og dieselutslipp, 
partikkelutslipp, vaskevann, 
forurenset grunn 

• Det må gjøres en vurdering av om 
det er forurenset grunn i området 
før anleggsarbeider igangsettes 
(ref. forurensningsforskriftens kap. 
2). 

• Deponi og mellomlagring av 
masser. 

• Oljeabsorbent tilgjengelig på 
anlegget. 

• Oppfølging av oljeinnhold i 
avløpsvann fra riggområde e.l. 

• Vurdering av behov for oljeutskiller 
og sedimentasjonsbasseng. 

Luft-
forurensning 

• Støvplager som følge av 
anleggsvirksomhet 

• Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanleggingen T-
1520 legges til grunn. Støv fra 
anleggsperioden må vurderes mtp 
tiltak. 

Støy • Støyplager som følge av 
anleggsvirksomhet 

• Støy fra anleggsarbeider skal 
overholde krav i T-1442. 

• Arbeidstidsbegrensninger for 
arbeider igjennom boligområdet 
kan vurderes. 
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Vibrasjoner • Rystelser ved anleggsarbeid • Vurdering av om fredet og vernet
bebyggelse vil være utsatt for
rystelser/vibrasjoner under
anleggsarbeidet. NS 8141 (2001).

Naturressurser • Kartlegge
drikkevannsbrønner

• Sjekke eventuelle konflikter med
drikkevannsbrønner.

Figur 1: Kart over de fredede enkeltbygninger og anlegg ved Larkollen tollstasjon (Statens vegvesen,
konsekvensutredningen).

Figur 2 (s. 4): Vernede bygninger i eller nær planområdet (Statens vegvesen, konsekvensutredningen).
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