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1. Prosjektorganisasjon 

NSS er et av Norges største selskap innen riving, miljøsanering og sanering av forurenset grunn. NSS er 
datterselskap til NRC Group, en av Nordens største entreprenør innen anlegg, miljø og banerelatert 
infrastruktur, med sterk tilstedeværelse i Norge, Sverige og Finland. NRC Group omsetter for rundt 6 
milliarder og sysselsetter cirka 2 450 medarbeidere. NRC er notert på Oslo Børs under tickerkode «NRC» og 
ledes av konsernsjef Henning Olsen. 

 
NSS har et gjennomarbeidet HMS, miljø og kvalitetssystem og er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. 

 

2. Redegjørelse av leverandørens kvalitetssikring- og styresystem 

og miljøstyring- og miljøledelsessystem  

 
Kvalitetsstyring blir aktivt benyttet på alle våre prosjekter. Vårt internkontrollsystem griper inn i hele vår 
organisasjon og omfatter alle ledd, fra bestilling, planlegging og prosjektering, til levering av arbeider, 
oppfølging og sluttdokumentasjon. Systemet har som utgangspunkt at vi skal organisere oss med tydelige 
ansvarslinjer. SHA i prosjektet vil ha høyeste prioritet. Prosjektet skal gjennomføres med et mål om 0 skader 
og sykefravær på 0% forårsaket av aktiviteter eller arbeidsmiljø som kan spores tilbake til denne 
byggeplassen. 
 
− HMS/KS-ingeniør oppretter prosjektspesifikke HMS/KS-permer med relevante  
skjemaer og informasjon samt sørger for at alle myndighetskrav møtes.  
Risikovurdering utføres av anleggsledelsen, HMS-leder og HMS/KS-ingeniør, og  
behov for SJA-er og riveplaner kartlegges.   
− Det etableres kontakt med bydelsoverlege ifm krav til støy og støv.  
− Infoskriv til naboer utarbeides etter behov.  
− Det gjennomføres HMS-oppstartsmøte med involverte på prosjektet.  
− Risikovurdering utføres med kartlegging av nødvendige SJA og utfordringer knyttet til  
fremdrift.  
− Varslingsplan og beredskapsplan for miljø og ulykker utarbeides, formidles og  
henges opp sammen med riggplan og andre relevante oppslag.  
− Perm med relevante prosedyrer gjøres tilgjengelig på prosjektet for aktivt bruk i  
prosjektperioden.  
− Det utføres mottakskontroll gjennomgang av prosjektets HMS-tiltak og rutiner for all  
personell første gang de ankommer byggeplassen.  
− Det planlegges vernerunder 1 gang i uken. Representant fra ledelsen vil alltid være  
med på vernerunde.  
− Uønskede hendelser registreres elektronisk på Smartdok i app på telefon som alle  
ansatte bruker. Disse rapporteres fortløpende til byggherre 1 gang i uken på  
ukemøter.  
− Det etableres beredskapsplan for håndtering av forurenset grunn og akutte  
forurensninger. 
-1 dag settes av til gjennomføring av risikoanalyse med aktuelle nøkkelpersoner.  

Dette inkluderer blant annet prosjektleder, prosjekteringsleder, HMS-leder, anleggsledere og 

arbeidsledere. Byggherren inviteres til å delta på risikoanalysen og utarbeidelse av  

SJA og varsles særskilt om tid og sted for utarbeidelsen.  

-Det gjøres en systematisk gjennomgang av kontraktens aktiviteter og det identifiseres aktiviteter som  

er kritiske for med hensyn på gjennomføring og ivaretakelse av HMS. 
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-På bakgrunn av denne gjennomgangen utarbeides en liste over relevante prosedyrer og sikker jobb 

analyser (SJA) for kontraktsarbeidene.  

-Byggherrens risikovurdering i planleggingsfasen legges til grunn for utarbeidelse av prosedyrer og  

SJA’er for sikkerhetskritiske aktiviteter.  

-Risikoanalysen gjennomføres av NSS og eventuelle UE, og skal dekke respektives arbeidsoperasjoner i  

prosjektet. Risikovurderingen legger grunnlaget for utarbeidelse av handlingsplan med risikoreduserende 

tiltak som innføres for å forebygge personskade.  

-I tillegg til risikoanalysen, skal NSS og UE løpende gjennomføre sikkerjobbanalyser før man skal utføre  

arbeidsoperasjoner med særlig risiko for liv, helse og miljø 

-Byggherre skal være kjent med de samlede risikoforholdene i prosjektet. Oppdaterte risikoanalyser skal  

derfor løpende sendes til BH. 

      

3. Metodikk 
 
 

3.1. Miljøkartlegging og prosjektering av miljøsanering 
 
De byggene som det er forsvarlig å gå inn ved prosjektstart vil det utarbeides miljøkartleggingsrapport for. 

Øvrige bygg vil det lages en miljøsaneringsplan og utføres en supplerende kartlegging og prøvetaking av 

avfall ved demontering og rivearbeider i stabilt arbeidsområde. Det vil utarbeides en avfallsplan og en 

sluttrapport per bygg. 

 

NSS er medlem av forum for miljøkartlegging og vil basere oppfølgingen av miljøsaneringsbeskrivelsen på 

oppdatert kunnskap om helse- og miljøfarlige stoffer i bygninger. I prosjektet vil det bli benyttet intern 

miljøkonsulent som oppfyller kravene til prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3. Funn og 

håndteringskrav fra miljøsaneringsbeskrivelsen gjennomgås med alle involverte, og det lages sjekkliste hvor 

hvert enkelt funn er listet opp, med lokasjon og kvitteringsrubrikk når avfallet er håndtert. Selv der det er gjort 

nylige, oppdaterte og grundige miljøsaneringsbeskrivelser vil det kunne dukke opp skjulte forekomster i 

konstruksjonen som må håndteres på korrekt måte.   

Alle funn, analyser og prøvetaking vurderes etter gjeldende regelverk. For tyngre rivemasser (betong, tegl 

osv.) gjøres vurderinger etter Miljødirektoratets «Faktaark M-14» (2013, oppdatert 2019).  

 

 

3.2. Riving av hus og bygninger – Konstruktiv riving 
 
Tiltaket gjelder riving av bygg mot kant av rasgropa Gjerdrum ved Snipemyrlia. Ved oppstart vil riveobjekter 
gjerdes inn med 2m høye byggegjerder og arbeidsområde sikres. Det planlegges med oppstart i uke 33, 
forutsatt tillatelse til oppstart. Det er estimert en 4 måneders gjennomføring for ferdigstillelse. Dette er også 
avhengig av NVEs arbeider i området. Bygg 1 og 10 planlegges revet først, deretter bygg 9, 8 og 7. Til slutt 
rives bygg 3, 4, 5 og 6 
 

For utførelse av arbeidene planlegges benyttet en langgraver (Cat340) med rekkevidde 28m. Denne står 

innenfor grensesnitt for stabilt område i bunn av skredgropa. Grensesnitt for stabilt område forutsettes 

utarbeidet før rivestart. Langgraver plukker ned riveobjektene delvis og legger rivemasser ned i skredgropa i 

et designert arbeidsområde innenfor stabil sone. En mindre graver (15-20tonns) benyttes for utsortering av 

dette riveavfallet. 
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For å bistå rivearbeidene til langgraver benyttes ved behov en lift med vaktmann for å overvåke utførelse av 

arbeidet på riveobjektene. 

Etter hvert som rivearbeidene av bygningsmassen går fremover med langgraver og rekkevidden ikke 

strekker til vil det bli benyttet supplerende maskin oppe på øvre nivå. Denne maskinens vekt skal være 

tilpasset til redusert last fra fjernet bygningsmateriale. Dette tilsier at etter å ha fjernet 30tonn rivemasser fra 

et område kan det eksempelvis settes inn en 20 tonns graver for arbeider. Dette vil tilpasset i henhold til 

risikovurderinger, riveområdets stabilitet og må kvalitetssikres i samråd med geotekniker. Arbeidsmetoden 

forutsetter tett samarbeid med NVE, NGI og politiet. 

Maskinell riving utføres av erfarne maskinførere. Det gjennomføres SJA med fokus på konflikt mellom 

personell og maskiner, gjennomgang av eventuelle riveplaner, riverekkefølge og sikring av nedfallsoner.  

Miljøfarlig avfall fra tunge materialer sorteres maskinelt til egne fraksjoner i henhold til 

miljøsaneringsbeskrivelser. 

Ordinært avfall og massevolum dokumenteres ved vektsedler. Miljøfarlige fraksjoner dokumenteres med 

vektoversikt fra godkjent avfallsmottak eller deponi for sluttdokumentasjon og søknad om ferdigattest. 

 

4. Miljø 
 

4.1. Miljøbelastning i anleggsfasen og klimabelastning 
 
 
Det vil bli brukt nye maskiner i størrelse 15-55 tonn med seneste motorteknologi (STEG5- 

EURO6). Alle våre maskiner kan gå på biodiesel og det påstrebes i alle arbeider å benytte de mest 

miljøvennlige løsningene. 

Det vil kun bli brukt maskiner med Oilquick hurtigfeste for å minimere risiko for oljeutslipp.  

 

Hele maskinparken går ellers på full serviceavtale med leverandør og er utstyrt med alt nødvendig riveutstyr 

(klype, stålsaks, betongknuser, pigg, skuffer, etc.). 

 
 

4.2. Miljøvennlig transport   

 
Transport av rivemasser og miljøfarlig avfall vil skje med egne lastebiler som går på biodiesel. 
 
Det vil bli dokumentert og rapportert: 
-Hva slags produkter som ble transportert og den totale vekten til produktene  
-Var transporten til, fra eller til og fra byggeplassen  
-Antall km transport  
-Benyttet drivstoff  
-Antall l/km / kWh/km normalt drivstofforbruk ved tom transport og ved vekten som ble levert  
og/eller hentet. 
 

4.3. Andre miljøtiltak for bedre miljøkvalitet 
 
Før arbeidene settes i gang gjennomgås avfallsplan og revideres eventuelt i henhold til supplerende 
kartlegginger. Det skal i innkjøpsarbeidet tas med returordninger for emballasje og overflødig materiale der 



 

Norsk Saneringsservice AS 

Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker / www.norsksanering.no   / 

det er mulig. Returordninger reduserer avfallsmengden på anleggsområdet, sikrer korrekt sortering av avfall 
og utfordrer leverandørene på hvilken emballasje de leverer sine produkter i. NSS er medlem i Grønt Punkt 
Norge.  
 
Avfall på anleggsområde skal sorteres i fraksjoner i egnete containere.  
Minimum skal det være kontainere for: 

- Treverk 
- Plast 
- Betong 
- Metall 
- Gips 
- EE-avfall 
- Farlig avfall (fordelt på mindre beholdere) 

 
 
Som et ledd i sikkerhetsopplæringen på prosjektet skal alt personell lese og signere en personlig 
sikkerhetserklæring hvor temaer relevante for prosjektet tas opp. I PSE tas det også opp miljøforhold: 

- Avfallshåndtering 
- Tomgangskjøring 
- Produkter og kjemikalier 
- Substitusjon 
- RUH – Ytre miljø 

 
Produkter og kjemikalier skal registreres i vårt elektroniske system for håndtering, COBuilder. 
 
 


