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1 Innledning og bakgrunn 

Sweco har gjennomført en befaring (31.03.2020) med tanke på forurenset grunn i 
området for etablering av ny bru ved Kjøkøysund. Bruen skal skiftes ut grunnet dens 
tekniske tilstand. Det skal i prosjektet også tilrettelegges for myke trafikanter i tråd med 
målene satt i «Bypakke Nedre Glomma». Befaringen er utført basert på anbefaling gitt i 
historisk kartlegging dokumentert i notat datert 8. januar 2020. Notatet er vedlagt i YM-
planen for prosjektet.  
 
Prosjektet strekker seg fra Trolldalen til Kjøkøya ved fylkesveg 108 i Fredrikstad 
kommune, gjennom både fritids- og boligbebyggelse på området (Figur 1).  
 

 
Figur 1: Kart over tiltaksområdets utstrekning.  
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1.1 Forurenset grunn 

Befaringen utføres for å avgjøre om det foreligger reel mistanke om grunnforurensning innenfor 

tiltaksområdet. Basert på befaringen vurderes det så om det bør utføres grunnundersøkelser for å 

avdekke eventuell forurensning i forkant av gravearbeidene. 

Forurensning i grunnen er ofte tilknyttet såkalte fyllmasser. Dette er typisk masser som er tilført et 

område i forbindelse med bygging og infrastruktur. Slike masser kan enten bestå av stedegne 

masser eller være tilkjørt fra andre steder, men felles for dem er at de er antropogent påvirket. 

Dette betyr at massene er på en eller annen måte blitt berørt av menneskelig aktivitet og det 

foreligger i den forbindelse mistanke om at det kan foreligge forurensning av miljøgifter i massene. 

Dette kan blant annet skyldes byggavfall i massene, lekkasjer fra kjøretøy på byggeplasser eller at 

massene allerede var forurenset når de ble kjørt inn på området.  

På strekningen er det i tillegg en del veier og gangstier. Disse kan være bygd opp på rene 

pukkmasser, men det kan også foreligge forurensede fyllmasser under veier. Ellers kan også 

avrenning fra vei renne ned i massene og omkringliggende dekker og forurense dem over tid. 

Avrenning kan inneholde miljøgifter i forbindelse med trafikk, dette inkluderer utslipp tilknyttet eksos 

fra kjøretøy, samt utlekking ved slitasje på asfalt og kjøretøy (bildekk og karosseri).   

Ellers kan det forekomme punktutslipp fra for eksempel kjøretøy eller i forbindelse med 

utstyrsvedlikehold på områder hvor biler og utstyr lagres, ved avfallslagring/-dumping og lekkasje 

fra oljetanker. 

1.2 Tidligere utført historisk kartlegging og anbefaling 

Den historiske kartleggingen påviste at det forelå noe mistanke om forurensning av grunnen i deler 

av tiltaksområdet. Dette gjaldt i hovedsak eldre boligfelt og veibaner med mistanke om fyllmasser, 

samt områder for oppstilling av båter. Figur 2 gir en oversikt over områder hvor det, iht. den 

historiske kartleggingen, forelå mistanke om forurensning i grunnen.  

Det ble på bakgrunn av dette anbefalt at miljørådgiver skulle utføre en befaring av områdene med 

mistenkt forurensing, for å avdekke om det bør utføres grunnundersøkelser med tanke på 

forurensning i forkant av tiltaksgjennomføringen, eller ikke.  

Det ble i tillegg anbefalt at det ved graving i eksisterende veibaner, burde utføres prøvetaking av 

fyllmassene under veibanen før massene eventuelt gjenbrukes eller kjøres ut av tiltaksområdet.  
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Figur 2: Kartutsnitt med markering av tiltaksområdet (rød strek) og delområder med mistanke om forurensning 

(markert med gult). ©Kartverket 
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2 Befaring 31.03.2020 

Befaring av området med mistanke om forurenset grunn ble utført av miljørådgiver den 31. mars 

2020. Under befaringen ble i hovedsak områder registrert med mistanke om grunnforurensning fra 

den historiske kartleggingen undersøkt. Også et par andre lokaliteter innenfor tiltaksområdet ble 

sett nærmere på, da det ble observert forhold på områdene som ikke var mulig å se på kart eller 

bilder i forkant av befaringen. 

2.1 Undersøkte områder 

Tabell 1 gir en oversikt over områdene som er undersøkt og henviser til områdene oppgitt i kart i 

Figur 3 og Figur 4. Vurdering av om det er mistanke om grunnforurensning eller ikke på lokalitetene 

er basert på visuell kontroll og tar ikke med mistanke tilknyttet fyllinger under veger og gangstier, 

da dette automatisk gir mistanke om forurensning. En fullstendig logg over befaringen med 

tilhørende bilder og notater fra hvert delområde er vist i Vedlegg 1. 

Tabell 1: Oversikt over områder som er undersøkt, for nummerhenvisning se Figur 3 og Figur 4. Fullstendig 

tabell med bilder er vedlagt (Vedlegg 1). 

Område Notat Mistanke 

1 Trolldalen 2, 4, 6, 8, 10 og 12 
Mesteparten av området antas å bestå av fjell med tynt løsmassedekke. 
Mesteparten av løsmassene antas i hovedsak å bestå av plenjord (matjord), 
pukk og sprengsteinsmasser. Det foreligger ingen umiddelbar mistanke om 
forurensning i grunnen på området basert på befaringen. 

Nei 

2 Tømmerhella 
Fjell i dagen er observert nær husene og eventuelle løsmasser på området 
antas i hovedsak å være sprengsteinmasser, grus og plenjord. Veien 
(Tømmerhella) synes å hovedsakelig bestå av tettpakkede masser med 
grus. Gangsti fra Tømmerhella til Kråkerøyveien synes å være bygd opp av 
pukkmasser. Bekk uten vannføring er lagt i rør under gangstien.  

Nei 

3 Stenbukta 
Mye fjell i dagen og sprengstein i området i forbindelse med fylling for brua.  
Det er plastret flere steder med leire som har tørket inn, blant annet rundt en 
kum. Innkjørsel til husene på området antas å kunne bestå av fyllmasser. 
Ved Stenbukta 7 lagres det en del på området i telt og kontainere.  

Ja 

3.1 Stenbukta under brua 
På nordre side av grusveien sees fjell i dagen og sprengstein. På østre side 
er massene påvirket av kjøring og området brukes til lagring av blant annet 
båter, campingvogn, surfebrett og annet avfall. Massene i dette området 
antas å ha tynn mektighet over fjell men antagelig være noe påvirket av 
bilkjøring og lagringsaktivitet  

Ja 

4 Båthus Kråkerøysiden 
Båthuset synes å ligge på svaberg. Det er mulig at det foreligger noe 
løsmasser på forsiden av båthuset hvor det kan se ut som om det 
oppbevares noe utstyr. 

Nei 

5 Nordre Rekvin 14 og 16  
Masser i innkjørsel og vei mellom husene kan mulig bestå av påvirkede 
fyllmasser. Spesielt med tanke på den nære beliggenheten til 
Kråkerøyveien med mistenkt avrenning fra veien og ned til tomtene. Ellers 

Ja 



  

 

RAPPORT SIDE 5  

 

 
 

Område Notat Mistanke 

sees fjell i dagen inne på tomtene og løsmassene på området antas i 
hovedsak å bestå av plenjord og pukkmasser.  

6 Nordre Rekvin 2 
Hus med antatt naturlig grunn i hagen, ingen mistanke 

Nei 

6 Busstopp nordgående  
Området ved og bak busstopp antas å mulig bestå av fyllmasser da 
terrenget på området er relativt flatt 

Ja 

7 Revbakken 1 
Halvrevet garasje og liten stikkvei hvor det på befaringsdagen stod en 
henger. Veiene antas å kunne bestå av fyllmasser som kan være noe 
påvirket. 

Ja 

8 Kjerreveien 2, parkeringsgarasje og boder 
Området mellom husene, bodene og garasjen er asfaltert. Masser under 
asfalt kan bestå av fyllmasser. Området bak og mellom garasjen/bodene og 
Kråkerøyveien synes å være naturlig terreng med mye trær. 
En liten bekk går forbi området. Det er liten vannføring i denne på 
befaringsdagen. Ser ingen spesiell påvirkning på bekken. Ser en del fjell i 
dagen og sprengstein langs gangsti. Antatt fyllmasser av pukk for etablering 
av gangvei og oppbygging av Kråkerøyveien opp mot nåværende bru 

Nei 

9 Gangfelt vestsiden 
Ser en del fjell i dagen og sprengstein langs gangsti. Antatt fyllmasser av 
pukk for etablering av gangvei og oppbygging av Kråkerøyveien opp mot 
nåværende bru 
 

Nei 

10 Garasje og uteområde tilhørende Søndre Rekvin 34A 
Innkjørsel kan bestå av fyllmasser basert på hvordan den ligger i terrenget. 
Traktor står lagret i oppkjørsel, mulig punktlekkasje hvis det er drevet med 
reparasjoner/vedlikehold av slikt utstyr på området. Men det ansees som 
usannsynlig at det foreligger forurensning av betydning i grunnen her. 

Nei 

11 Under brua Kjøkøy-siden 
Fylling av sprengstein og noe betong. Noe lagring av avfall under brua. 
Grusveien antas å være bygd opp av sprengstein. Men fyllmassene kan 
mulig være påvirket. Ser også noe lagring/forsøpling under brua 
11.1: Betongfundament under bruen, synes ikke å være i bruk til noe. 
Denne må miljøkartlegges før eventuell rivning. 
11.2: En antatt tom oljetank ligger under brua. Denne er meget rustet og 
inneholder litt væske, men dette kan være regnvann. Det bør undersøkes 
om denne inneholder olje og om dette kan ha lekket ned til grunnen. 

Ja 

12 Søndre Rekvin 36 
Mye fjell i dagen, stor hage, antatt plenjord. Ingen mistanke i hagen. 
12.1: Det ble også observert en antatt tom oljetank i utkanten av hagen til 
Kråkerøyveien 36, mot brua. Det bør undersøkes om denne inneholder olje 
og om dette kan ha lekket ned til grunnen. 
 

Ja 

13 Båthus og brygger Kjøkøy-siden 
Båthusene synes å være etabler direkte på Svaberg ved vannet. Det antas 
at eventuelle løsmasser på området kan være påvirket av båtdrift over lang 
tid, men at de antagelig vil forekomme i små mengder 

Nei 
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Figur 3: Kartoversikt over undersøkte delområder (Tabell 1) ved befaring utført den 31.03.2020 på Kråkerøydelen av 

tiltaksområdet. 
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Figur 4: Kartoversikt over undersøkte delområder (Tabell 1) ved befaring utført den 31.03.2020 på Kjøkøydelen av 

tiltaksområdet. 
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2.1.1 Områder med mistenkt forurensning 

Det var et par lokaliteter innenfor tiltaksområdet som gir noe mistanke om grunnforurensning. Dette 

gjelder i hovedsak veier og gangstier, samt områder under Kjøkøysundbrua og områder med 

mistenkte fyllmasser i forbindelse med boliger. Figur 5 gir en oversikt over områder med mistenkt 

forurensning, mistanken om fyllmasser under veger og gangstier er ikke markert i kartet.  

 
Figur 5: Kartoversikt over utvalgte lokaliteter med noe mistanke om forurenset grunn basert på befaring utført 

den 31.03.2020.. 
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Fyllinger ved bru, vei og gangsti  

Det antas at veier og gangstier er bygd opp av pukk og stedvis kanskje andre fyllmasser, Figur 6. 

Kråkerøyveien og Kjøkøysundbrua synes å være bygd opp på sprengsteinsfyllinger. Fyllingene 

antas å kunne inneholde noe finstoff som kan være forurenset, som følge av avrenning fra veien, i 

forbindelse med biltrafikk, samt asfalt- og bilslitasje.  

  

  
Figur 6: Bilder fra diverse gangstier, veger og fylling for bru ved Kjøkøysundbrua a) fylling for bru ved 

Kjøkøysiden, b) under bru ved Kråkerøysiden, c) gangsti fra Tømmerhella til Kråkerøyveien og d) Gangsti 

vestveien av Kråkerøyveien på Kjøkøysundsiden. 

Stenbukta (lokalitet 3) 

Det er plastret med lys grå leire ved flere områder, blant annet rundt en kum ved grusveien, Figur 

7. Det ble opplyst av en lokal eier at dette var antatt ren leire som var brukt til slike formål på flere 

plasser i området. På den ene tomten lagres mye utstyr i telt og kontainere, det sees også mye 

biler på tomten. Innkjørselen kan inneholde fyllmasser i forbindelse med planering av området, 

ellers antas løsmassene i hovedsak å bestå av tynt dekke med plenjord og stedegne masser over 

fjell. Det sees mye fjell i dagen og sprengstein også her. Det foreligger ingen umiddelbar mistanke i 

området (unntatt i veg), men ved behov for graving i området bør massene kontrolleres da det 

synes å lagres mye utstyr og biler her med fare for mulig punktforurensning.  

 

a) 

d) c) 

b) 
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Figur 7: Lagring på tomt ved Stenbukta og leire brukt til plastring rundt kum  

 

Under broen ved grusveien anvendes området til lagring av blant annet båter, campingvogn, 

surfebrett og annet avfall, Figur 8. Massene i dette området antas å ha tynn mektighet over fjell og  

massene antas være noe påvirket av bilkjøring og lagringsaktivitet. Det foreligger derfor mistanke 

om forurensning i massene under broen, som følge av bil- og lagringsaktivitet. 

 

   

Figur 8: Lagring og forsøpling under brua på Kråkerøysiden, Stenbukta. 

 

Nordre Rekvin 14 og 16 (lokalitet 5) 

De to husene er per dags dato planlagt revet i forbindelse med etablering av ny bru. Det sees fjell i 

dagen i hagene her (Figur 9) og det antas at eventuelle løsmasser på området i hovedsak består 

av stedegne masser og plenjord. Masser i innkjørsel og vei mellom husene består kanskje av 

fyllmasser som kan være påvirket av mulig avrenning fra veien og ned til tomtene, Figur 9.  

Mistanke om forurensning ligger altså bare i massene som grenser mot Kråkerøyveien, og da 

spesielt mellom de to tomtene hvor det er åpent dekke med mulighet for at massene kan være 

påvirket som følge av avrenning fra vegen. 
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Figur 9: Innkjørsel Nordre Rekvin og mulig avrenning fra Kråkerøyveien og ned til innkjørslene 

 
Busstopp nordgående (lokalitet 6) 

Området ved og bak busstoppet antas å mulig bestå av fyllmasser da terrenget på området er 

relativt flatt, Figur 10. Massene bak busskuret ser i tillegg ut som de er tilført basert på dens 

karakteristikk i overflaten og lite plantevekst i området, Figur 10. 

 

  

Figur 10: Busstopp Nordgående og området bak busstopp med flatt, berørt terreng 

 

Revbakken 1 (lokalitet 7) 
Eiendommen ligger i utkanten av tiltaksområdet, Figur 5. Ytterkanten av eiendommen mot 

Kråkerøyveien består i hovedsak av hage og en liten stikkvei hvor det per dags dato er lagret en 

henger, Figur 11. Området antas i hovedsak å bestå av stedegne masser og plenjord, men det 

foreligger en liten mistanke om fyllmasser ved den lille stikkveien hvor det var plassert en henger. 

Hvis området skal graves i bør det undersøkes om massene består av fyllmasser eller ikke.  
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Figur 11: Revbakken 1, i ytterkanten av tiltaksområdet. Hage og en liten vei med lagring av en henger 

 
Under brua Kjøkøy-siden (lokalitet 11) 
Det sees noe lagring og forsøpling på grusveien under brua og noe utenfor grusveien også, se 

Figur 12. Grusveien under antas å være bygd opp av sprengstein, pukk og kanskje fyllmasser over 

fjell/svaberg. Det foreligger noe mistanke om forurensning på området i forbindelse med mistanke 

om fyllmasser og lagringsaktivitet på området med mulig punktforurensning. Det sees et 

betongfundament under bruen som synes å ikke være i bruk til noe. Betongen må kartlegges før 

den rives.  

   

Figur 12: Under bro på Kjøkøysiden. Lagring og forsøpling, samt et ubrukt betongfundament (11,1). 

  



  

 

RAPPORT SIDE 13  

 

 
 

Oljetanker (11.2 og 12.1) 

Det ble observert to tanker (antatt olje-/fyringstanker) i området under brua. Den ene ble observert i 

utkanten av hagen til Søndre Rekvin 36, Figur 13. Denne synes å være tom og er dumpet her. Den 

andre tanken ble observert lengde ned mot vannet ganske rett under brua med en tydelig rustet 

overflate, Figur 13. Tanken synes å være nesten tom med noe væske inni, dette kan være 

regnvann. Ved fjerning av tankene bør det gjøres en kontroll for å forsikre seg om at det ikke har 

lekket ut olje til underliggende grunn.  

 

Figur 13: To olje-/fyringstanker ble funnet ved undergangen til broen på Kjøkøysiden. a) viser oljetanken i 

utkanten av hagen til Kråkerøyveien 36 (12,1), b) og c) viser tanken under brua (11,2). 

  

a) c) b) 
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3 Vurdering og anbefaling 

Det er påvist mistanke om fyllmasser og/eller påvirkede sprengsteinsmasser i fyllinger under og 

langs Kråkerøyveien, samt andre veier, gangstier og en busstopp på området. Det foreligger i 

tillegg noe mistanke om forurensning i forbindelse med lagring og dumping av avfall under bruen 

på begge sider av sundet. Ellers sees noe svak mistanke om forurensning på noen tomter i 

forbindelse med mistanke om fyllmasser og avrenning fra Kråkerøyveien. Det ble under befaringen 

observert at det er mye fjell i dagen på området. Eventuelle løsmassedekker antas derfor å ha en 

begrenset mektighet og mesteparten av mengden løsmasser som det foreligger mistanke om 

forurensning i vil derfor i hovedsak være tilknyttet fyllinger i forbindelse med veier og gangstier på 

området. 

 

Det anbefales at massene med mistenkt forurensning undersøkes før eventuelt gjenbruk eller 

utkjøring fra området.  

 

Eventuelle miljøtekniske grunnundersøkelser kan utføres på to måter: 

 

1. Det kan utføres grunnundersøkelser på noen av områdene i forkant av gravearbeidene, men 

det antas å være vanskelig å undersøke fyllinger for vei og gangsti da disse antas å bestå av 

hovedsakelig grove sprengsteinmasser.  

2. Siden mistanken om forurensede masser i hovedsak foreligger i fyllinger under vei og 

gangstier, samt på områder med antatt begrenset løsmassedekke over fjell, anbefales det 

heller at undersøkelser av masser utføres i anleggsperioden. Ved graving i områder med 

mistanke om forurensning anbefales det at massene graves opp og mellomlagres, slik at 

massene kan undersøkes av miljørådgiver og eventuelt analyseres.  

 

Hvis man ønsker å utføre undersøkelser av masser i anleggsperioden må det utarbeides en 

tiltaksplan som forklarer hvordan dette skal ivaretas og hvordan forurensede masser skal 

håndteres og disponeres i prosjektet. Hvis det er ønskelig å utføre undersøkelser i forkant av 

graving skal det utarbeides en tiltaksplan basert på de utførte grunnundersøkelsene. Tiltaksplanen 

og eventuelt planen for å undersøke massene i anleggsperioden og ikke før, må godkjennes av 

kommunen før tiltaket kan iverksettes. Kravene til innholdet i en slik tiltaksplan er beskrevet i 

forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-6, punkt 1-7. Iht. disse skal en tiltaksplan inneholde 

redegjørelse av følgende: 

 

1) Utførte miljøtekniske grunnundersøkelser (i dette tilfellet blir det planlagte grunnundersøkelser) 

2) Overholdelse av akseptkriterier for det aktuelle tiltaksområdet 

3) Risikovurdering av forurensningsspredning i anleggsperioden som følge av planlagt 

terrenginngrep 

4) Oversikt over tiltak som skal iverksettes for å overholde kravene i § 2-5, samt tidsplan for 

gjennomføring 

5) Disponering av masser 

6) Plan for kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrep, dersom det er behov 

7) Dokumentasjon for at tiltakene vil gjennomføres av godkjent foretak med særlig faglig 

kompetanse 
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4 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Logg med bilder fra befaring 



  

 

 

Vedlegg 1: Logg med bilder fra befaring 

Område Notat Bilde 

1 Trolldalen 2, 4, 6, 8, 10 og 12 
 
Det sees mye fjell i dagen i området, også i hagene og tett opp mot husene. Ved Trolldalen 6 er 
det en grusvei og oppkjørsel som antas å bestå av stein, pukk og mulig noe fyllmasser. Ellers 
antas mesteparten av området å bestå av fjell med tynt løsmassedekke. Mesteparten av 
løsmassene antas i hovedsak å bestå av plenjord (matjord), pukk og sprengsteinsmasser. Det 
foreligger ingen umiddelbar mistanke om forurensning i grunnen på området basert på befaringen. 
 

 

 



  

 

 

Område Notat Bilde 

 
2 Tømmerhella 14A 

Fjell i dagen er observert nært tomten og det sees mye sprengstein i området. Løsmasser på 
oppfylt område med planert plen antas i hovedsak å bestå av plenjord. Veien (Tømmerhella) synes 
å hovedsakelig bestå av tettpakkede masser med grus 
 

 

 
2 Tømmerhella 2 

Fjell i dagen rett bak huset og mye sprengstein i området. Noe fyllmasser forventes i innkjørsel 
men det antas at det er relativt kort til fjell pga. omkringliggende områder. Betongen på husets 
balkong synes å være i dårlig tilstand. 

 

 

2 Gansti fra Tømmerhella til Kråkerøyveien 
Bekk uten vannføring er lagt i rør under gangstien. Gangstien er bygd opp av pukk. Det antas at 
massene inneholder en minimal andel finstoff.  

 

 
 



  

 

 

Område Notat Bilde 

2 Tømmerhella veiundergang 
Mye sprengstein og fjell i dagen. Naturlig terreng. Hvis bruen skal rives må det foretas en 
miljøkartlegging av betongen i forkant av rivning. 

 

 
2 Tømmerhella 7 

Sprengt fjell i dagen, veien er på deler av strekningen asfaltert. Hagen på området synes å være 
relativt naturlig. Eventuelle fyllmasser forventes i hovedsak å være plenjord og grus til innkjørsel.  

 

 
3 Stenbukta 6 

Huset står på en høyde (antagelig på fjell) Det er plastret flere steder med leire som har tørket inn, 
blant annet rundt en kum. Noe fyllmasser forventes i oppkjørsel 

 

 
3 Stenbukta 7 

To containere på området (en i hagen og en i oppkjørsel), samt tre telt. Alle synes i hovedsak å 
anvendes til lagring. Er også en del biler på området. Nye fyllmasser som grus og plenjord 
forventes i hage og oppkjørsel 

 

 
 
 



  

 

 

Område Notat Bilde 

3 Under brua Kråkerøysiden (ved Stenbukta 7)  
På nordre side av grusveieg sees fjell i dagen og sprengstein. På østre side er massene påvirket 
av kjøring og området brukes til lagring av blant annet båter, campingvogn, surfebrett og annet 
avfall. Massene i dette området antas å ha tynn mektighe over fjell men antagelig være noe 
påvirket av bilkjøring og lagringsaktivitet under brua  

 

 

 
4 Båthus Kråkerøysiden 

Båthuset synes å ligge på svaberg. Det er mulig at det foreligger noe løsmasser på forsiden av 
båthuset hvor det kan se ut som om det oppbevares noe utstyr. 

 

 
5 Nordre Rekvin 14 og 16  

Nye hus med asfaltert veg og innkjørsler. Masser i innkjørsel og vei mellom husene kan mulg 
bestå av påvirkede fyllmasser. Spesielt med tanke på den nære beliggenheten til Kråkerøyveien 
med mistenk avrenning fra veien og ned til tomtene. Ellers sees fjell i dagen inne på tomtene og 
løsmassene generelt på området antas å være av liten mektighet å bestå av plenjord og 
pukkmasser.  

 

 



  

 

 

Område Notat Bilde 

6 Nordre Rekvin 2 
Hagens terreng synes å være relativt naturlig. Innkjørsel i grus. Eventuelle fyllmasser antas å være 
plenjord og grusmasser for innkjørsel med lite påvirkning. 

 

 
 

6 Busstopp nordgående og veiundergang 
Fyllmasser på og bak busstopp antas å mulig være påvirket da området er relativt flatt. 
 
Ved veiundergangen sees fjellet i dagen og det antas at det er sprengt ut for gangfelt og 
undergang. Antar at mesteparten av massene består av sprengstein eller er stedegne  

 

 
 

7 Revbakken 1 
Halvrevet garasje og liten stikkvei hvor det på befaringsdagen stod en henger. Veiene antas å 
kunne bestå av fyllmasser som kan være noe påvirket. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Område Notat Bilde 

8 Kjerreveien 2, parkeringsgarasje og boder 
Området mellom husene, bodene og garasjen er asfaltert. Masser under asfalt kan bestå av 
fyllmasser. Området bak og mellom garasjen/bodene og Kråkerøyveien synes å være naturlig 
terreng med mye trær 
 

 

 
8 Bekk ved kjerreveien 2 

En liten bekk går forbi området. Det er liten vannføring i denne på befaringsdagen. Ser ingen 
spesiell påvirkning på bekken 

 

 
9 Gangfelt vestsiden1 

Gangfelt med utsprengt fjell i dagen. Antatt fyllmasser av pukk for etablering av gangvei 

 

  



  

 

 

Område Notat Bilde 

9 Gangfelt vestsiden2 
Gangfelt med utsprengt fjell i dagen. Antatt fyllmasser av pukk for etablering av gangvei 

 

 
9 Gangfelt vestsiden3 

Gangfelt sprengstein i skråning opp mot Kråkerøyveien. Antatt fyllmasser av pukk for etablering av 
gangvei 

 

 
10 Garasje og uteområde tilhørende Søndre Rekvin 34A 

Innkjørsel kan bestå av fyllmasser basert på hvordan den ligger i terrenget. Traktor står også her, 
mulig punktlekkasje hvis det er drevet med reparasjoner/vedlikehold av slikt utstyr på området 

 

 

11 Under brua Kjøkøy-siden 
Fylling av sprengstein og noe betong. Noe lagring av avfall under brua. Grusveien antas å være 
bygd opp av sprengstein. Men fyllmassene kan mulig være påvirket. Ser også noe avfall og lagring 
av utstyr under brua 

 

 



  

 

 

Område Notat Bilde 

 
11,2 En antatt tom oljetank ligger under brua. Denne er meget rustet og inneholder litt væske, men 

dette kan være regnvann. 

 

 
11,1 Betongfundament under bruen som ikke synes å være i bruk til noe. Denne må miljøkartlegges før 

en eventuell rivning. 

 

 
 

12 Søndre Rekvin 36 
Det sees mye svaberg i området. Huset har en relativt stor og flat hage. Eventuelle fyllmasser i 
forbindelse med planering av denne antas i hovedsak å være plenjord.  
12,1: Det ble observert en antatt tom oljetank i utkanten av hagen mot brua.  

 

 
 



  

 

 

Område Notat Bilde 

13 Båthus og brygger Kjøkøy-siden 
Båthusene synes å være etabler direkte på Svaberg ved vannet. Det antas at eventuelle 
løsmasser på området kan være påvirket av båtdrift over lang tid, men at de vil forekomme i meget 
små mengder 

 

 
 Søndre Rekvin 38 

Eiendommen ligger på svaberg ned mot vannet. Eventuelle fyllmasser i forbindelse med 
eiendommen antas i hovedsak å være sprengsteinsmasser, pukkmasser og plenjord. 

 

 
 

 


