Fv. 659 Nordøyvegen : Skjeltene -Harøya

15-3061 Lepsøybrua
15-3062 Laukebrua
15-3063 Hamnaskjersundbrua

07.03.20 18

Fv. 659 Nordøyvegen
B3 Hamnaskjersundbrua: Oppriss

Total brulengde:
200m
Hovedspenn:
38m
Antall spenn:
7
Seilløp:
30x7m
Fundament til fjell med rammede stålrørspeler
Friksjonsplate i akse 8
Utskifting av masser i akse8, utført under sted
SV-S
• Fuge i akse1
• Støp av bruplate: Start i A8, 7 etapper
•
•
•
•
•
•
•
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Fv. 659 Nordøyvegen
B3 Hamnaskjersundbrua: Overbygning, snitt

Total bredde: 11,1m
1m smalere enn Laukebrua
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Fv. 659 Nordøyvegen
B2 Laukebrua: Oppriss

●
●
●
●
●
●

Total brulengde:
109m
Hovedspenn:
41m
Antall spenn:
3
Fundamentert til fjell med rammede stålrørspeler
Uten fuger
Støp av bruplate: Start i A4, tre etapper
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Fv. 659 Nordøyvegen
B2 Laukebrua: Overbygning, snitt

Total bredde: 12,1 m
1m breiere enn Hamnaskjersundbrua
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Fv. 659 Nordøyvegen

B1B Lepsøybrua Betongalternativ, B1S Lepsøybrua Stålalternativ
STÅL

● Skal kun levere ett alternativ, enten betong eller stål
● Det gis ikke åpning for alternative tilbud
● D kapitlet består av:
– Innledende tekstdel, D1.1-D1.4
– D1.5 Prosessbeskrivelse med mengdeangivelser
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BETONG

Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ
B1S Lepsøybrua Stålalternativ
●
●
●
●
●
●

07.03.20 18

Fundamentert på løsmasser
Senkekasser i alle akser i sjø
Påkjørselsvern ved hovedled
9 % stigning
Seilløp 100x41m
Overbygning:
– Betongalternativ: FFB,hovedspenn
– Stålalternativ:
Samvirke stålkasse/betongplate

Fv. 659 Nordøyvegen
Lepsøybrua – Betong – B1S og B1B
● Landkar, overbygning
● Pilarer
● Senkekasser
● Avrettingsstøp, undervanns
● Understøp fundamentplate
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B45 SV-40
B45 SV-40, 30%FA av
bindemiddelsammensetning
B45 SV-40, 30%FA av
bindemiddelsammensetning
B35 M40 AUV-betong
B35 M40 AUV-betong

Fv. 659 Nordøyvegen
B1B og B1S: Setninger

● Setningsutvikling: Landkar
● Setningsutvikling: Akser i sjø
● Forventet resulterende differensesetning til
nabofundament, stålalternativ maks. 8cm
● Forventet resulterende differensesetning til
nabofundament, betongalternativ maks. 5cm
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Fv. 659 Nordøyvegen
Midlertidig led ved Laukebrua
Høyder: NN 1954
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Fv. 659 Nordøyvegen
A3, pkt.10.2 - Gjennomstrømningskrav i
byggeperiodene bru/Lepsøyrevet
● For strekningen fra rundkjøring v/Lisjelauka til Lepsøya:
● Minimum åpning på 100m (f. eks 2x50m) ved
Hamnaskjersundbrua.
● For strekningen fra Skjeltene til rundkjøring v/Lisjelauka:
● Hovedskipsleden skal ikke gjenfylles.
● Ved Lepsøybrua skal det være åpninger tilsvarende at
maksimum en side av Lepsøybrua er stengt om gangen, dvs
fra ett landkar til hovedakse v/hovedskipsleden.
● Det skal være en åpning på minimum 50m ved Laukebrua.
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Fv.659 Nordøyvegen
A3, pkt.10.1 - Skipstrafikk og skipsled
● I hovedsak skal hovedled holdes åpen for trafikk under
byggeperioden. Ved spesielle tilfeller kan hovedleden
stenges i korte perioder. Dette må entreprenør selv avklare
med Kystverket. Stengning av hovedled skal planlegges i
god tid på forhånd, og byggherren skal varsles om
stengning minimum 4 uker før den iverksettes.
● Ved stengt hovedled, skal midlertidig led Laukebrua være
åpen, med bredde 70 m og dybde 5,5 m (NN1954) og
ingen begrensning i høyde.
● Se tegning B111, som viser midlertidig led.
● Dersom farled under Hamnaskjersundbrua stenges i
forbindelse med bygging, skal hovedled holdes åpen for
småbåttrafikk.
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1B og B1S: Påkjørselsvern
● Beskytte mot skipsstøt
● Kjernemasse fra
Haramsfjordtunnelen og
Nogvafjordtunnelen
● Filterlag fra Haramsfjordtunnelen
og Nogvafjordtunnelen
● Plastringsstein: Sidetak

Påkjørselsvern, A6 og 7, bet.alt.
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1B og B1S: Påkjørselsvern/støttemur
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ - Oppriss

Oppriss 1:2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Total brulengde: 800m
11 spenn
Hovedspenn: 160m
Landkar: Fundamentert på løsmasser
Akser i sjø: Løsmassefundamentert, senkekasser
A5, 6, 7 og 8: Påkjørselsvern
Fastlagre/ensidig glidelager (tvers) i akse 4,5,8 og 9
Allsidig/ensidig glidelager (langs) i akse 1,2,3,10,11og12
Flerelementfuger i akse 1 og 12

Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ: Landkar
● Landkar på løsmasser
● Betongkvalitet B45 SV-Standard
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ: Underbygning

● Fundamentert på senkekasser
● Kjølerør i topplokk
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ : Underbygning

Plan: A2,3,4,5,8,9,10 og 11
●
●
●
●

Akse A7 og A8: Hule tårn
Akse A2,3,4,5,8,9,10 og 11: Massive pilarer
Kjølerør på første støp
Pilarenes kortsider er ikke vertikale
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Snitt, hule pilarer:
A6 og A7

Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ: Overbygning - Snitt

Snitt sidespenn/betongkasse

Total bredde: 12m
Måleprogram: Geometri, densitet (FFB)
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Snitt FFB i hovedspenn

Fv. 659 Nordøyvegen
B1B Lepsøybrua Betongalternativ: Bruutstyr
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Flerelement fuge i akse1 og akse 12
Lagre
Vegbelysning
Seilløp – Skilting
Klargjøre for elektrokontrakt: Trekkerør mm
Brurekkverk 1.2m
Gang/sykkelrekkverk, 1.4m
Brubelegning (fuktisolering/membran, asfalt)
Åpninger/drenering gjennom midtdrager

Fv. 659 Nordøyvegen
Sted B1S Lepsøybrua Stålalternativ: Oppriss

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Total brulengde: 800m
7 spenn
Hovedspenn: 155m
Landkar: Fundamentert på løsmasser
Akser i sjø: Løsmassefundamentert, senkekasser
A3, 4, 5 og 6: Påkjørselsvern
Fastlagre/ensidig glidelager (tvers) i akse 4 og 5
Allsidig/ensidig glidelager (langs) i akse 1,2,3,6,7 og 8
Flerelementfuger i akse 1 og 8

Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ: Overbygning - Snitt

• Total bredde: 12m
• Samvirkebru: Stålkasse og betongdekke
• Varierende kassehøyde
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ - Landkar

● Landkar på løsmasser
● Betongkvalitet B45 SV-Standard
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ - Underbygning
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● Fundamentert på senkekasser
● Kjølerør i topplokk

Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ:
Underbygning
● Massive pilarer
● Kjøling første støpeetappe
● Betongkvalitet B45 SV-Standard,
med 30% flyveaske
● Pilarenes endeflater er ikke
vertikale
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Fv. 659 Nordøyvegen

B1S Lepsøybrua Stålalternativ: Montering av stålelementer

• Vekt: Fra ca 435tonn til 640 tonn
• Det støpes samtidig fra akse 1 og 8
• Støpeetapper og forskalingssystem oppgis i tilbudet.
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1S og B1B: Dybder ved hovedled
Høyder: NN 1954
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Fv. 659 Nordøyvegen
BIS Lepsøybrua Stålalternativ, Overbygning
● Det vil bli utlevert komplett 3D-modell av stålkassen
inkludert innvedig fagverk, stivere mv. Modellen vil
representere brua i ferdig tilstand. Leveres samtidig med
leveranse av arbeidstegninger.
● Det vil også bli levert en 3D-modell som viser stålkassens
ytre geometri i spenningsløs tilstand (inkludert overhøyder).
Denne modellen vil ikke inneholde opplysninger om bruas
innvendige fagverk, stivere osv. Platetykkelse mm. vil heller
ikke fremkomme av denne modellen.
● Tilbudstegninger og arbeidstegninger leveres i PDF-format.
Utarbeidelse av verkstedtegninger gjøres av entreprenør.
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Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ: Bruutstyr
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Avfuktingsanlegg
Flerelement fuge i akse1 og akse 8
Lagre
Vegbelysning
Seilløp – Skilting
Klargjøre for elektrokontrakt: Trekkerør mm
Brurekkverk 1.2m
Gang/sykkelrekkverk, 1.4m
Brubelegning (fuktisolering/membran, asfalt)
Åpninger/drenering gjennom midtdrager

Fv. 659 Nordøyvegen
B1S Lepsøybrua Stålalternativ: Bruutstyr
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

07.03.20 18

Avfuktingsanlegg
Flerelement fuge i akse1 og akse 8
Lagre
Vegbelysning
Seilløp – Skilting
Klargjøre for elektrokontrakt: Trekkerør mm
Brurekkverk 1.2m
Gang/sykkelrekkverk, 1.4m
Brubelegning (fuktisolering/membran, asfalt)
Åpninger/drenering gjennom midtdrager

Fv. 659 Nordøyvegen
SV-V5 Viltsperre: Oppriss
Fra vest øverst. Fra øst nederst
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Fv. 659 Nordøyvegen
SV-V5 Viltsperre: Snitt
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Fv. 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

28.02.20 18

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Fv. 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

D2-5 Geotekniske rapporter

●
●
●
●
●
●
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D2-5-10 Grunnundersøkelser ved Skjelten landfeste
D2-5-5 Påhogg og småbåthavn Austnes, Haramsøya
D2-5-6 Veger og påhogg Longva, Flemsøya
D2-5-7 Veger og påhogg på Fjørtofta
D2-5-3 Burbergtunnelen, Fjørtofta
D2-5-8 Veger og påhogg Myklebust, Harøya

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk
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D2-5 Geotekniske rapporter
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D2-5-10 Grunnundersøkelser ved Skjelten landfeste
D2-5-5 Påhogg og småbåthavn Austnes, Haramsøya
D2-5-6 Veger og påhogg Longva, Flemsøya
D2-5-7 Veger og påhogg på Fjørtofta
D2-5-3 Burbergtunnelen, Fjørtofta
D2-5-8 Veger og påhogg Myklebust, Harøya
D2-5-11 Grunnundersøkelser for sjøfyllinger (tidl. veglinje)
D2-5-12 Supplerende grunnundersøkelser Sjøfyllinger
D2-5-1 Supplerende grunnundersøkelser hovedfundament Lepsøybrua
D2-5-9 Geoteknisk datarapport Lauke- og Hamnaskjersundbrua
D2-5-4 Grunnundersøkelser ved Hestøya og i Lausundet

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Fv. 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

D2-5 Geotekniske rapporter
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

D2-5-10 Grunnundersøkelser ved Skjelten landfeste
D2-5-5 Påhogg og småbåthavn Austnes, Haramsøya
D2-5-6 Veger og påhogg Longva, Flemsøya
D2-5-7 Veger og påhogg på Fjørtofta
D2-5-3 Burbergtunnelen, Fjørtofta
D2-5-8 Veger og påhogg Myklebust, Harøya
D2-5-11 Grunnundersøkelser for sjøfyllinger (tidl. veglinje)
D2-5-12 Supplerende grunnundersøkelser Sjøfyllinger
D2-5-1 Supplerende grunnundersøkelser hovedfundament Lepsøybrua
D2-5-9 Geoteknisk datarapport Lauke- og Hamnaskjersundbrua
D2-5-4 Grunnundersøkelser ved Hestøya og i Lausundet

●

D2-5-2 «GEOT-N02» Spesifikasjoner av steinmaterialer med fraksjoner som skal
brukes til sjøfyllingene

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Fv. 659 Nordøyvegen - Grunnforhold

På og ved øyene og Skjeltene

● Det henvises til rapportene.
● Mange steder, spesielt på Longva og Fjørtofta er det opp til flere meter
med myr.
● De fleste steder er det under topplaget middels faste eller faste
løsmasser ned til berg.
● Ved påhugg Longva er det lagdelt og til dels mektige lag med fast leire.
Det er satt begrensning til akseptabel fyllingshøyde i området.
● I Austnes småbåthavn er det løs sand, som må tas hensyn til dersom
området skal brukes av anlegget.
● Det er ingen steder innenfor planområdet bløt eller kvikk leire i grunnen.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Fv. 659 Nordøyvegen - Grunnforhold

Ved bruer og sjøfyllinger

● Det henvises til rapportene.
● Omrørte sterkt overkonsoliderte masser etter isbreframstøt dominerer.
● Dvs. at det ligger mer eller mindre mektige lag av alt fra leire, silt, sand
og grus, med mulighet for blokk noen steder.
● Dette har gjort det vanskelig å få til gode grunnundersøkelser, og
setningsegenskapene til den sammensatte lagpakken er noe usikker.
● Mudring kan kreve svært kraftig utstyr.
● Ved Laukebrua blir pelelengden til spissbæring på berg opp til ca 25 m,
og det ventes harde rammeforhold.
● Ved Hamnaskjersundbrua er dybden til berg mindre.
● Her er det også ved vestre landkar (Akse 8) et 2-3m tykt topplag av løse
masser som skal mudres bort.
● Inn mot land på Lepsøya er det forurenset sjøbunn som skal tildekkes
med egnet masse før utfylling.
● Ikke noe sted skal det graves/mudres i forurenset masse.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Ved Lepsøya– Forurenset sjøbunn
●
●

Hvor stor del av området i Lausundet som skal fylles ut er ikke endelig bestemt.
På det gule området må det først legges på et 30-50 cm tykt lag med egnet masse
(sand) der som det skal legges ut fylling.

Lepsøya
Naustrekke
Småbåthavn

Lausundholmen
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Lepsøybrua- Boreplan ved hovedakser
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Lepsøybrua - Totalsonderinger
Østre landkar
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Hovedakser

Vestre landkar

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Fv. 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Lepsøybrua
Østre
hovedfundament

28.02.20 18

Vestre
Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk
hovedfundament

Sjøfyllinger – massetyper som skal brukes

Notat D2-5-2 GEOT-N02 spesifiserer
fraksjoner for kjerne, filter og plastring.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – kjernemasse type 1, mettet og ikke
● Notat D2-5-2 GEOT-N02 tar i bruk et begrep og en metode for
visuell kontroll av om massen er mettet ved prøveutlegging.
Dvs om hulrommene i mellom steinmaterialet til dels blir åpne,
eller om de blir helt mettet/fylt med finstoff/subbus.
● Mettet masse kan brukes til kjerne for mesteparten av
strekningene.
● Mettet masse kan ikke brukes de siste 2m ut mot filterlaget.
● Det forutsettes ved bruk av mettet masse at prøver tatt ut av
materiale <20 mm har mindre enn 8% andel finstoff
<0,063mm.
● For den del av tunnelmassene som ikke blir mettet med den
enkle visuelle kontrollen, unngås behov for slik krevende
sikteprøvekontroll i laboratoriet.
● Det er entreprenørens ansvar gjennom standard prosesser å
sortere tunnelmassene slik at masser brukt i fyllingene
tilfredsstiller kravene.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – kjernemasse type 2 og 3
● Alle typer kjernemasse har krav til d50 > 50 mm
● Kjernemasse type 2 og 3 brukes i tilløpsfyllinger
fram til og under landkar for å redusere setninger.
Disse massene kan ikke være mettet.
● Der det skal peles under landkar er det krevd masse
type 3, som har strengere krav til maks
steinstørrelse enn type 2.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – utlegging og komprimering
● Mottak fra lekter kan gjøres med omlasting via fyllingene, for videre
utlegging fra endetipp.
● Ved landkar til Lepsøybrua skal det være underfylling. Også andre
steder med vanndyp >6m kan underfylling om ønskelig velges. For
disse, og ellers på dypt vann, er bruk av fylling direkte fra lekter
naturlig. Prosedyrer for arbeidene skal utarbeides.
● Mesteparten av strekningen komprimeres etter standard prosesser.
● Ved tilløpsfyllinger, dvs der det er kjernemasse type 2 og 3, skal
fyllingen tungt komprimeres på et plan like over middelvann.
● Komprimering følges opp med setningsnivellent.
● Videre oppbygging med lagvis utlegging og komprimering.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Setningsmåling – Landkar Lepsøybrua
●
●

●

●

●

●
●
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Lepsøybrua har krav til maksimale
differansesetninger mellom akser.
Landkar kan ikke støpes før forventet
restsetning prognosert for bruas levetid
kommer under gitte kriterium.
Setning skal registreres med setningsplater,
under oppfylling, og i en videre periode
med konstant geometri av forbelastning.
Målinger brukes til å estimere framtidig
restsetning, og målekvalitet avgjør hvor
tidlig slike estimat blir pålitelige.
Det skal legges til grunn at måleperioden
med uendret fyllingsgeometri kan bli inntil
6 mnd, før klarsignal for å påbegynne
etablering av landkar blir gitt.
Behov for setningstid forlenget ut over
dette kan ikke utelukkes.
Robust framdriftsplan mht. å gi rom for
setningsutvikling kreves.

Forbelastning som skal
ligge i en måleperiode
før den graves opp for
landkar

Setningsplater

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Setningsmåling – Landkar Lepsøybrua
● Svært høy presisjon kreves.
● Referansepunkt i fylling er ikke akseptabelt.
● GNSS/GPS-basert system ventes ikke å være
nøyaktig nok.
● Kreves trolig lukket nivellementsdrag fra
fastmerker på Lisjelauka og på land.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – Plastring
● Størrelse på plastringsstein er oppgitt med absolutte minstemål på
vekt.
● Steiner skal legges på enkeltvis med maskin, helt ned til sjøbotn/
evt. underfylling.
● Krever maskin med ekstra rekkevidde. Maks sjødybde ved
fyllingene er ca 8m. Lange strekninger er grunnere.
● Må utføres så tett at filtermassen bak ikke kan komme gjennom.

Notat D2-5-2 GEOT-N02
spesifiserer fraksjoner for
kjerne, filter og plastring.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Plastring – 3 typer avslutninger i fundament
●

●

●

Ved større dybde er det tilstrekkelig
å tildekke sjøbotnen utenfor
fyllingsfot for å hindre erosjon.

●
●

Underfylling:
Skal brukes under landkar for
Lepsøybrua.
Kan også brukes på andre
strekninger med tilstrekkelig
vanndyp (>6m), dersom det vurderes
enklere å etablere fyllingene slik.

●

28.02.20 18

Ved sjødybde mindre enn 4,0 og
3,5m hhv. langs vegens sør- og
nordside.
Fundamentet graves ned i en grøft
som tilbakefylles og tildekkes.

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – Toleranser og mengderegler
Kartgrunnlag, penetrering og setning
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Sjøfyllinger – Toleranser og mengderegler
Utførelse og mengdeavvik
●
●
●
●
●
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Teoretisk profil av tverrsnitt er absolutt minstemål.
Med få unntak aksepteres det at utført tverrprofil blir større enn teoretisk.
Men hvert enkelt av lagene filter og plastring må ha sine minstetykkelser.
Uansett om det er overmål, aksepteres det ikke brattheng i fronten.
Utført overmål er til entreprenørs kostnad og gevinst. Det kompenseres ikke
for økt masseforbruk, transport eller annen konsekvens av dette.

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Påhogg Hestøya - Kofferdam
●
●

Påhogg ligger under sjønivå.
Sjø stenges ute fra tunnel med
permanent asfaltkjernedemning.

●

For å kunne bygge denne må det
bygges en midlertidig kofferdam
rundt for å tørrlegge området.
Kofferdam prosjekteres av
entreprenør.
Foreslått løsning framlegges for
byggherre for sikkerhetsmessig
vurdering.
Metode kan være steinfyllingsdam
med tilstrekkelig tetting, løsninger
med kombinasjoner av spunt eller
betong etc.
Kofferdammen skal fjernes før
anleggsslutt.

●
●

●

●

28.02.20 18

Asfaltkjerne

Kofferdam

Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk

Hestøya - Asfaltkjernedemning
● Området innenfor kofferdammen lenses og renskes ned til berg.
● Spesiell rensk/meisling og injeksjon under betongsokkel og
asfaltkjerne.
● Tetthet i berg og demning skal dokumenteres med lekkasjemåling.
● Utlegging av mastiks og asfaltkjerne skal metodedemonstreres på
stedlig prøvestrekning.
● Kjerne, indre filter og overgangssone legges ut og komprimeres i
en prosess.
● Støttefylling og ytre filterlag bygges til enhver tid like høyt på
begge sider, og ligger alltid høyere enn kjernen.
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Fv 659 Nordøyvegen - Geoteknikk
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Agenda HMS-gjennomgang
● SHA-plan
● Ytre miljø
● Sosial dumping –lønn og arbeidsvilkår
● Språkkrav
● Ferdsel på sjø
● Lokal vegstandard - 3.part
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SHA-plan

Byggherres overordna risikovurdering

● Risikoelement som er utover den risiko som vert ivaretatt av
den enkelte entreprenør si risikovurdering, HMS-system
eller prosedyrer.
● Å få fram risikoreduserande tiltak utover dei som er nedfelt
i andre krav.
Går gjennom pr arbeidsoperasjon:
• Risiko knytta til samhandling
• Risiko som vi bringer inn i prosjektet
• Risiko som medfører kostnadskrevande tiltak
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SHA-plan

Byggherres risikovurdering - overordna
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SHA-plan

Entreprenørens risikovurdering - detaljert

● Entreprenør skal utarbeide detaljert og prosjektspesifikk
risikovurdering
Det vektlegges at det skal arbeides aktivt med Risk management:
● forebyggende
● planmessig
– tidlig iverksetting av risikoreduserende tiltak
– levende SHA-plan
– risikoelement gjenspeiles i framdriftsplan
● Bruk av SJA i tillegg
Ta med tilstrekkelig med ressurser for å ivareta Risk management
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YM-plan

Om området

● Øysamfunn med fuglefrednings- og dyrevernområde
● Viktige naturtyper
– Oseanisk nedbørsmyr og naturbeitemark
– Rødlista: purpurmarihånd – kystmyrklegg
● Utryddingstrua hubro på Fjørtofta
● Framande arter
● Arkeologi
– Utgravinger utført
– Dispensasjoner gitt
– Gjerding
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Ytre miljø

32.6 Spesielle krav knyttet til ytre miljø

Plast i sjø
● For utfylling i sjø basert på masser av sprengt stein, skal
det iverksettes tiltak og kontroll som forhindrer at det
kommer flytende plastfragmenter ut i fritt vann.
Fra Fylkesmannens utfyllingstillatelse:
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32.6 Plast i sjø

Meir utdrag om plast i sjø:

● «Uavhengig av hvilken metode som benyttes for å redusere
plastmengden, skal entreprenør gjennomføre daglig overvåkning av
plastmengden i sjø, rydde opp plasten og deponere den på godkjent
deponi.
● Tiltak skal redusere mengden plast tilsvarende bruk av elektroniske
tennere til sprengningsarbeidene. Dvs at entreprenør selv velger om en
vil benytte seg av elektroniske tennere, eller velger andre tiltak for å
redusere plastmengden tilsvarende.»
Risikoreduserende tiltak i YM-planen:
●
●
●
●
●
●
●

Minimere bruk av plast i sprengingsprosessen.
Ikke plastfiber til armering.
Minimere bruk av rørladninger og foringsrør i plast.
Prosedyre for utlegging som minimerer plastutslipp fra masse.
Minimere tipping fra lekter.
Oppryddingsrutiner.
Prosedyre for måling av forbrukt plast.
07.03.20 18

Ytre miljø

Utslippstillatelse

● Prosessvann skal renses i sandfang og oljeutskiller før det ledes videre i
eget, lukket rørsystem til min. 5 m dyp i sjø.
● Alle utslipp skal reduseres så mye som mulig
● Utslippsgrenser:
● Sandfang/sedimenteringsbasseng/oljeutskiller skal kontrolleres
regelmessig og slik at renseeffekten ikke blir redusert.
● Rutiner for inspeksjon, tømming, kontroll og måling slik at gjeldende
krav overholdes.
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Tilbudsbefaring
Sosial dumping

64
07.03.20 18

Kontraktens C2
4.3 Lønns- og arbeidsvilkår

● Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og
utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers
organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har
lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse.
Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge.
● På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal
entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende
forskrifter.
● På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort
tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til
gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
● Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng
bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til
reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av
tariffavtalen.
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De mest aktuelle tariffavtaler på våre kontrakter
● Landsdekkende tariffer
– Overenskomst for private anlegg (OPA)
– Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
– Anleggsoverenskomst for maskinentreprenører
Presisering av C2 4.2:
For driving av vegtunnel i denne kontrakten aksepterer vi kun
Overenskomst for private anlegg og Anleggsoverenskomsten for
maskinentreprenører, som gjeldende landsomfattende tariffavtale for
aktuell bransje.
● Almenngjorte tariffer
– Elektro
– Bygg (støytiltak bygg, kontrollstasjon, servicebygg mv.)
– Godstransport
– Renhold
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Krav til entreprenørens oppfølging av sosial
dumping ( C2. 4.2)
● Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
● Kontrollerer selv lønns og arbeidsforhold hos
underentreprenører og innleide
– Resultatet av kontrollene oversendes byggherren
● Gir byggherren kopi på norsk, når vi etterspør dokumentasjon:
– HMS-kort
– Ansettelseskontrakt
– Timelister
– Lønnsslipper
– Bankutskrift, lønnsutbetalinger
– Opplysninger om arbeidstaker er faglært
– Opplysninger om arbeidstakers ansiennitet
– Opplysninger om innkvartering
– Opplysninger om tariffavtaler (gjeldende el som legges til grunn)
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Byggherrens oppfølging av sosial dumping
Konkurranseperiode

Gjennomføringsperiode

● vurderer kvalifikasjoner og referanser før kontrakt
● følger opp entreprenørens kontroll av lønns og arbeidsvilkår
● Stikkprøvekontroll lønns- og arbeidsvilkår
● samler erfaringer som brukes ved tildeling av nye kontrakter
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HMS-kort fra dag 1
● HMS-kortet skal bæres godt synlig
● Arbeidstakere uten HMS-kort eller gyldig dokumentasjon
blir bortvist
● Entreprenørene må starte registrerings- og søkeprosessen
så tidlig som mulig!
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Utenlandske virksomheter
● Oppdrag og arbeidstakere rapporteres til
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
(SFU) på skjema RF-1199
● Både byggherren og entreprenøren er
ansvarlig
● Byggherren skal ha kopi av entreprenørens
innsending av RF-1199
● Entreprenøren skal være registrert i MVAog Arbeidsgiver-arbeidstakerregister.
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Sosial dumping - tilbudsbefaring

Bruk av UE, innleide og utsendte arbeidstakere

● Maks 2 ledd under kontraktspart
(entreprenør)
● Kontraktspart egne ansatte skal
utgjøre minst 25 % av timeverkene
totalt
● Ledere med daglig administrativt og
gjennomføringsansvar skal være
ansatt hos kontraktspart

HE

UE

UUE
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Bemanningsbyrå

Sosial dumping - tilbudsbefaring

C2 4.4 Forstår du hva jeg sier?
● All formell kommunikasjon skjer på norsk
● Minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag skal
kommunisere på norsk i tillegg til andre språk i laget.
Gjelder også de som utfører arbeid alene.
● All dokumentasjon
som sendes byggherren
skal være på norsk.
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Sosial dumping - tilbudsbefaring

C2 4.4 Språkkrav

Presisering:
Minst en av arbeidstakerne på hvert arbeidslag skal kunne kommunisere på norsk og
forstå/ha fagkunnskapen som ellers i arbeidslaget.
Norskkunnskapene må være tilstrekkelige til at alle arbeidstakerne på arbeidslaget får
formidlet riktig krav til faglig kvalitet og HMS.
Kontraktstekst:
4.4
Språkkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle
forstår.
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren.
Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk.
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår.
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Statens vegvesen samarbeider med både med
myndighetene
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Sikker ferdsel på sjøen
●
●
●
●

Stort prosjekt, mange lokasjoner
Utsatt havområde med mykje vær og vind
Entreprenør må ferdes på sjø
Entreprenør må ha tilgjengelig beredskap for oppsamling og for å
minimere skade etter utslipp til sjø.
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Sikker ferdsel på sjø

Skipsleia må hensyntas!

● Skipsleia går over Lepsøyrevet og gjennom prosjektet
● I snitt går 45-50 fartøy går gjennom leia pr. døgn
● I tillegg går et ukjent antall småbåter gjennom leia
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Lokal vegstandard

●
●
●
●
●
●

Smale vegar med svake vegskuldre
Dårleg vegstandard
Avhengig av møteplasser ved møtande trafikk
Skuleveg
Nær skule på Longva
Gjennom tettstad på Austnes

Presisering:
● Avpasse farta etter forholda!
● Må kunne sørge for egenredning
ved biluhell
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Fv. 659 Nordøyvegen

04.04.17

Takk for oss og velkomne til
befaring og båttur frå Skjeltene

