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Sweco har utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i området for etablering av ny bru 
ved Kjøkøysund. Prosjektet strekker seg fra Trolldalen til Kjøkøya ved fylkesveg 108 i Fredrikstad 
kommune. Tiltaket inkluderer bygging av ny bru over kjøkøysundet og rivning av gammel bru. Sweco har 
tidligere utarbeidet en historisk kartlegging av området, og utført en befaring av området med hensyn på 
mistanke om forurenset grunn. Det ble under befaringen påvist mistanke om fyllmasser og/eller påvirkede 
sprengsteinsmasser i fyllinger under og langs Kråkerøyveien, samt andre veier, gangstier og en busstopp 
på området. Det forelå i tillegg noe mistanke om forurensning i forbindelse med lagring og dumping av 
avfall under brua 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.  
 
Sweco Norge har basert på funn under befaringen og lokale geologiske forhold, i samråd med 
oppdragsgiver, kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre de miljøtekniske 
grunnundersøkelsene i anleggsperioden. Det er derfor ikke gjennomført prøvetaking på området i forkant 
av gravearbeidene. Miljøteknisk prøvetaking og vurdering av masser med mistenkt forurensning skal 
utføres før massene kjøres ut eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Prøvetaking vil gjennomføres iht. 
Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 og standard NS-ISO 10381-5:2005. Massene anbefales 
mellomlagret for prøvetaking før massene kjøres ut. Hvis det er hensiktsmessig eller ikke mulighet for 
mellomlagring av masser, kan også miljørådgiver ta prøve av massene før oppgraving av området. 

Tiltaksplanen er utarbeidet iht. krav i forurensningsforskriften. Miljømålene i tiltaksplanen inkluderer blant 
annet at forurensning i grunnen ikke skal medføre helserisiko for brukere av området, verken under 
gravearbeider eller i ettertid. Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann, Kjøkysundet eller 
til omkringliggende områder. Forurensede masser anbefales gjenbrukt så langt det lar seg gjøre og 
stedegne rene masser skal tilstrebes å gjenbrukes før forurensede masser 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og beliggenhet 

Sweco har utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn i området for 
etablering av ny bru ved Kjøkøysund. Brua 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 og etableres en ny overvannsledning med utslipp til 
Kjøkøysundet på nordre side av sundet. Prosjektet strekker seg fra Trolldalen til Kjøkøya 
ved fylkesvei 108 i Fredrikstad kommune, gjennom både fritids- og boligbebyggelse på 
området (Figur 1).  

 

 
Figur 1: Kart over tiltaksområdets utstrekning.  

1.2 Tiltak og fremdrift 
Tiltaket inkluderer bygging av ny bru over Kjøkøysundet og rivning av gammel bru. I forbindelse 
med dette vil også tilhørende veier endres/oppgraderes og ny overvannsledning etableres. Det vil i 
hovedsak være behov for terrenginngrep i forbindelse med etablering/oppgradering av 
brufundament, veier (inkludert gang- og sykkelvei) og anleggsveier, samt boring i forbindelse med 
ny overvannsledning. Antatt oppstart for anleggsarbeidene er satt til 2022. 
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1.3 Krav til tiltaksplan 
Ved terrenginngrep (herunder både oppfylling og graving) skal det, iht. forurensningsforskriften 
kap. 2, på områder med forurenset grunn utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede 
masser før grunnarbeidene starter opp. Tiltaksplanen skal iht. forskriften § 2-6 inneholde følgende:  

• Redegjørelse for de undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt 

• Redegjørelse for eventuelle akseptkriterier for aktuell arealbruk 

• Risikovurdering for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terrenginngrepet 

• Redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å ikke medfører 
forurensningsspredning eller fare for skade på helse eller miljø 

• Redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres 

• Redegjørelse for hva som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under og etter 
terrenginngrepet, dersom det er behov for dette 

• Dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, jf. forskrift 22. januar 
1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak med særlig faglig kompetanse 
dersom det er stilt krav om dette, jf. § 2-7. 

 

1.4 Tidligere utføre undersøkelser 
Sweco har tidligere utarbeidet en historisk kartlegging av området, dokumentert i notat datert 7. 
januar 2020 (rev-02 datert 29.04.2020) [1]. 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. Basert på 
den historiske kartleggingen ble det utført en befaring av området 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. Resultatet fra befaringen er dokumentert i notat datert 15. april 2020 [2].  

Det ble under befaringen bekreftet mistanke om fyllmasser og/eller påvirkede sprengsteinsmasser i 
fyllinger under og langs Kråkerøyveien, samt andre veier, gangstier og en busstopp på området. 
Det forelå i tillegg noe mistanke om forurensning i forbindelse med lagring og dumping av avfall 
under brua 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. Figur 2 er hentet 
fra befaringsnotatet og gir en oversikt over områder med mistenkt forurensning, mistanken om 
fyllmasser under veger og gangstier er ikke markert i kartet.  
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Figur 2: Kartoversikt over utvalgte lokaliteter med noe mistanke om forurenset grunn basert på befaring utført 
den 31.03.2020. Mistanken om fyllmasser under veger og gangstier er ikke markert i kartet. 
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2 Miljøtekniske grunnundersøkelser 
Det ble under befaringen observert at det er mye fjell i dagen på området. Eventuelle 
løsmassedekker antas derfor å ha en begrenset mektighet. Basert på dette, og ytterlig informasjon 
som fremkom under befaringen av området, antar man altså at eventuelle forurensede masser i 
hovedsak foreligger i fyllinger under vei og gangstier, samt på områder med antatt begrenset 
løsmassedekke over fjell. Sweco Norge har derfor, i samråd med oppdragsgiver, kommet fram til at 
det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre de miljøtekniske grunnundersøkelsene i 
anleggsperioden. Det er derfor ikke gjennomført prøvetaking på området i forkant av 
gravearbeidene. 

Miljøteknisk prøvetaking og vurdering av massene skal utføres før massene kjøres ut eller 
gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Eventuelt gjenbruk som avtales i samråd med miljørådgiver. 

2.1 Prøvetaking  
Prøvetaking vil gjennomføres iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn” og standard NS-ISO 10381-5:2005 ”Veiledning for 
fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter”.  

Massene anbefales mellomlagret for prøvetaking før massene kjøres ut. Hvis det er 
hensiktsmessig eller ikke mulighet for mellomlagring av masser, kan også miljørådgiver ta prøve av 
massene før oppgraving av området. I så tilfelle anbefales dette å utføres ved hjelp av graver fra 
aktuell graveentreprenør. Massene vil da prøvetas ned til planlagt gravedyp. Hvis det foreligger 
mistanke om forurensning i massene som blir liggende igjen, under planlagt gravedyp, vil også 
disse undersøkes.   

2.1.1 Prøvetakingsplan 
Områder med påvist mistanke om forurensning fra utført befaring skal undersøkes før eventuelt 
gjenbruk eller utkjøring. Områder med påvist mistanke og krav til undersøkelser er oppsummert i 
Tabell 1 og Figur 2. Hvis det påvises mistanke om forurensning i området hvor det skal bores og 
graves for ny overvannsledning, bør også massene i dette området tas med i prøvetakingsplanen. 

Tabell 1: Områder som skal undersøkes av miljørådgiver før eventuelt gjenbruk eller utkjøring. 

Område (nummerering Figur 
2) Beskrivelse Bilde 

Fyllinger for veier og 
gangstier: 

Masser under veier og gangstier på området antas å bestå 
av fyllmasser  

Figur 3 

Stenbukta, under bru (3): Avfallslagring og antatt påvirkede masser under brua Figur 4 

Nordre Rekvin 14 og 16 
(5): 

Masser i oppkjørsel kan være påvirket av avrenning fra 
Kråkerøyveien og/eller bestå av fyllmasser 

Figur 5 

Busstopp (6): Antatt fyllmasser bak og ved busstopp Figur 6 

Revbakken 1 (7): Antatt fyllmasser på deler av eiendommen Figur 6 

Under bru Kjøkøysiden   
(11 og 12.1): 

Lagring av avfall, inkludert to gamle olje-/fyringstanker i 
området rundt/under brua på Kjøkøysiden. Ved graving i 
området skal masser som synes å være påvirket som følge 
av dette eller bestå av fyllmasser prøvetas før gjenbruk 
eller utkjøring  

Figur 7 

o 11.1 Betongfundament 
o 11.2 Gammel tank 
o 12.1 Gammel tank 
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Figur 3: Bildene viser fyllinger under Kråkerøyveien. Sweco, 31. mars 2020 

 

  
Figur 4: Bildene viser masser antatt antropogent påvirket i Stenbukta under brua. Sweco, 31. mars 2020 

 

  
Figur 5: Bildene viser oppkjørsel ved Nordre Rekvin 14 og 16 med mistenkte fyllmasser og/eller masser 
påvirket av Kråkerøyveien. Sweco, 31. mars 2020 
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Figur 6: Bildene viser mistenke fyllmasser bak busstopp (venstre) og ved Revbakken 1 (høyre). Sweco, 31. 
mars 2020 

 

   
Figur 7: Bildene viser området under brua på Kjøkøysiden og gamle dumpede olje-/fyringstanker. Sweco, 
31. mars 2020 

2.1.2 Prøvetetthet 
Antall prøvepunkter og prøver som tas ut under anleggsgjennomføringen vil baseres seg på 
mengden masser som graves ut og mellomlagres. Ved prøvetaking av massene før utgraving vil 
anbefaling av antall punkter gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 anvendes, se Tabell 2. 
Det vil da tas utgangspunkt i prøveområdets størrelse, et diffust/homogent forurensningsmønster 
og arealbruk trafikk eller boligområde (avhengig av hvor på tiltaksområdet man befinner seg), se 
Figur 8.  Miljørådgiver vil være tilgjengelig under hele anleggsperioden for oppfølging, vurdering og 
prøvetaking.  
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Tabell 2: Minimum antall overflateprøver på lokaliteter med en diffus eller homogen forurensning og ulik 
størrelse på lokaliteten. Tabellen er hentet fra Tabell 3 i veileder TA-2553/2009. ©Miljødirektoratet 

 

 
Figur 8: Arealbruk boligområder, samt industri og trafikkareal. Figurene er hentet fra Figur 1 og 3 i veileder TA-
2553/2009. ©Miljødirektoratet 
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2.2 Analyser 
Massene vil bli analysert med hensyn på de vanligste miljøgiftene man antar å kunne finne på 
området. Dette inkluderer metallene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink, 
samt de organiske parametrene olje (alifater og/eller THC), polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Andre parametere kan inkluderes hvis det foreligger 
mistanke om andre miljøgifter i massene. Dette kan for eksempel være organiske tinnforbindelser 
som TBT, som blant annet er funnet i relativt høye konsentrasjoner i forbindelse med skipsverft og 
havneområder.  

Analysene vil utføres av akkreditert laboratorium med tilstrekkelig lav deteksjonsgrense for 
sammenligning med normverdier i aktuelt regelverk og veileder. 

2.3 Vurderingsgrunnlag 
Vurdering av analyseresultatene vil utføres iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 
”Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” og forurensningsforskriften kap. 2. 

Analyseresultatene vurderes opp mot normverdier og tilstandsklasser satt i aktuell veileder og 
regelverk. Konsentrasjoner under normverdi/tilstandsklasse 1 regnes som rene (meget god), mens 
masser i tilstandsklasse 2 og høyere regnes som forurenset, se Tabell 3. Det er i deler av Norge 
registrert områder med naturlig forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av noen tungmetaller. 
Masser med slike forhøyede konsentrasjoner regnes ikke som forurenset og må vurderes og 
håndteres iht. dette.  

Tabell 3: Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, med vurderingsgrad oppgitt i mg/kg TS. 
Hentet fra Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009, tabell 2. 
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Forurensningsforskriften legger ingen begrensninger på disponering av rene masser. Masser som 
er påvirket av menneskelige aktiviteter, som fyllmasser, gravemasser fra byområder ol, bør likevel 
ikke brukes i hager, barnehager og andre følsomme områder uten en nærmere vurdering.  

Masser som regnes som forurensede skal ved transport ut av eiendommen leveres godkjent 
deponi som forurensede. Hvis konsentrasjonene skyldes naturlige, geologiske forhold, regnes 
massene likevel som rene, og kan i prinsippet disponeres som rene masser, men med noen 
restriksjoner. Dette vurderes av miljørådgiver. 

2.4 Arealbruk og gjenbruk 
Ved gjenbruk av forurensede masser innenfor tiltaksområdet må konsentrasjonene vurderes i 
henhold til områdets arealbruk, se Tabell 4. Det aktuelle området har hovedsakelig en arealbruk 
tilsvarende trafikkareal. Men, tiltaksområdet strekker seg i tillegg over områder som regnes som 
boligområder. Ved eventuelt gjenbruk av masser anbefales det derfor at det gjøres en vurdering av 
eventuell forurensningsgrad av massene og området de ønskes gjenbrukt i, basert på Tabell 4.  
Det anbefales i hovedsak at masser som skal gjenbrukes under planlagt vei eller gangsti følger 
retningslinjer for arealbruk trafikkareal, mens resterende følger arealbruken boligområder, om ikke 
annet avtales med miljørådgiver. Noen av grenseverdiene for hva som kan gjenbrukes baserer seg 
på risikovurderinger. For eksempel kan masser tilsvarende tilstandsklasse 5 gjenbrukes som 
dypereliggende jord (>1 meter) i områder med trafikkareal, såfremt det kan dokumenteres at 
risikoen for spredning og helse er akseptabel, se Tabell 4.  

 
Tabell 4: Aksepterte tilstandsklasser iht. arealbruk (s = spredningsrisikovurdering, h= helserisikovurdering). 

Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m) 
Boligområder, 
barnehager og skoler 

2 eller lavere 3 eller lavere 
4 etter risikovurdering (s) 

Industri og trafikk 3 eller lavere 
4 etter risikovurdering (s) 

3 eller lavere 
4 etter risikovurdering (s) 
5 etter risikovurdering (h og s) 
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3 Tiltak 
3.1 Miljømål  

Miljømål for tiltakene er: 

• Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under 
gravearbeider eller i ettertid 

• Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann, Kjøkysundet eller til omkringliggende 
områder. 

• Forurensede masser anbefales gjenbrukt så langt det lar seg gjøre 

• Stedegne rene masser skal tilstrebes å gjenbrukes før forurensede masser 

 

3.2 Håndtering av masser og vann ved gjennomføring av tiltaket 
3.2.1 Håndtering av forurenset masse 

Rene overskuddsmasser tilsvarende tilstandsklasse 1 kan leveres som rene masser til godkjent 
mottak. Ved påtreff av avfall i masser må dette sorteres ut og leveres som egen avfallsfraksjon, 
rene masser kan ikke inneholde avfall. Ved høyt innhold av stein forurensede masser anbefales 
det at dette sorteres ut, da rene steinmasser uten belegg kan håndteres som rene masser. 

Ved utkjøring av forurensede masser skal disse leveres til godkjent mottak iht. forurensningsgrad. 
Generelt leveres masser tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3 som lett forurensede og masser 
tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5 som sterkt forurensede. Dette avklares i midlertidig med relevant 
mottak.  

Rene masser (tilstandsklasse 1) kan gjenbrukes fritt innenfor tiltaksområdet såfremt det er i 
overenstemmelse med annet aktuelt lovverk. Forurensede masser kan gjenbrukes innenfor 
tiltaksområdet iht. bestemmelser for aktuelt arealbruk. En oversikt over hvordan masser som kan 
gjenbrukes iht. de aktuelle arealbrukene er oppsummert i Tabell 5.  

Tabell 5: Oversikt over disponeringsmuligheter for eventuelt forurensede masser ved tiltaksområdet 

 Kan massene disponeres innenfor tiltaksområdet ? 
Forurensningsgrad Boligområder Trafikkareal 
Tilstandsklasse 1 Ja Ja 
Tilstandsklasse 2 Ja, med restriksjoner1 Ja, med restriksjoner1 
Tilstandsklasse 3 Ja, med restriksjoner1,2 Ja, med restriksjoner1 
Tilstandsklasse 4 Ja, med restriksjoner1,2,3 Ja, med restriksjoner1,3 

Tilstandsklasse 5 Nei Ja, med restriksjoner1,2,3 
1 Til områder som er dokumentert forurenset i lik eller høyere forurensningsgrad 
2 Som dypereliggende masser (>1 meter) 
3 Ved dokumentert akseptabel risikovurdering for spredning og/eller helse 
 

3.2.2 Håndtering av vann under tiltaksarbeidene 
Store deler av massene med mistenkt forurensning antas å være grove sprengsteinsfyllinger 
og/eller fyllmasser. Permeabiliteten til slike masser er ofte god og det antas derfor som usannsynlig 
at det blir stående vann i slike byggegroper over lengre perioder. Det er derimot påvist en del fjell 
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med lite løsmassedekke og noe marine avsetninger i området. Dette utgjør noe risiko for at vann 
eventuelt kan bli stående i byggegrop.   

Ved boring for ny overvannsledning vil det anvendes vann ved boring. Vannet må håndteres for å 
unngå spredning av partikler i vannfasen ned til tilgrensende resipient Kjøkøysundet.  

Hvis det blir stående vann i kontakt med forurensede masser i byggegrop, uten at dette infiltrerer 
bort naturlig vil det være behov for vannhåndtering. Eller hvis det oppstår en betydelig mengde 
vann ved boring som må tas vare på, så kan dette enten forsøkes infiltrert lokalt på området via 
f.eks. sedimentasjons-/infiltreringsgrop, eller det kan pumpes til lokalt vann-nett (dette vil være 
søknadspliktig). Hvis det foreligger mistanke om at vannet kan være forurenset, herunder også 
uakseptable mengder suspendert stoff eller lav/høy pH-verdi, skal vannet renses og prøvetas før 
eventuelt utslipp til omkringliggende områder, resipient eller vann-nett. Renseløsning består 
vanligvis av sedimenteringskontainere med eventuell filtrering og oljefilter ved behov. Det 
anbefales at entreprenør har tilgang på sedimentasjonskontainere for håndtering av anleggsvann.  

Hvis det oppstår behov for vannhåndtering skal miljørådgiver kontaktes for å vurdere eventuelt 
behov for rensing av anleggsvann og videre håndtering. Det anbefales at dette vurderes i forkant 
av gravearbeider, for å unngå forsinkelser i anleggsarbeidene. Miljørådgiver kan vurdere 
grenseverdier for aktuelle stoffer basert på lokale forhold og eventuelt påvist forurensning. 
Grenseverdier bør godkjennes av forurensningsmyndighet før vannhåndtering starter opp. Ved 
behov for rensing av vann skal dette kontrolleres jevnlig av miljørådgiver med prøvetaking, for å 
kontrollere at renseløsningen er tilstrekkelig.  

Ved behov kan pumpebil anvendes. 

3.3 Risikovurdering for spredning under gravearbeider 
Ved graving i tørre forurensede masser skal eventuelt støvmasker anvendes ved behov. 

Ved anleggsdrift nært Kjøkøysundet skal det vurderes bruk av siltgardin for å hindre eventuell 
spredning av partikler til sjøen. Ved bruk av siltgardin anbefales det å utføre turbiditetsmålinger på 
utsiden av gardinen og ved et referansepunkt i sundet, for å kontrollere at det ikke forekommer 
partikkelspredning.  

Absorbenter for håndtering av eventuelle oljesøl i anleggsperioden skal være tilgjengelig på 
anlegget til enhver tid.  

3.3.1 Mellomlagring og transport 
Dersom det er behov for mellomlagring av forurensede masser før transport skal de mellomlagres 
på tett dekke f.eks. asfalt, med barkavsperring for å unngå avrenning og infiltrasjon av forurensning 
til grunnvann og områder som ikke er forurensede. Videre må massene tildekkes ved behov for å 
unngå spredning av forurensning. Spredning kan stamme fra støving av massene hvis de er tørre, 
samt drenering fra massene hvis de utsettes for nedbør og vanninnholdet øker. Disse to 
spredningsveiene motvirkes henholdsvis gjennom fukting av massene og tildekking av massene 
ved behov.  

Hvis det er ønskelig å lagre masser utenfor tiltaksområdet er dette søknadspliktig hos 
Fylkesmannen. 

Tabell 6 viser krav for mellomlagring av påvist forurensede masser iht. forurensningsgrad 
(tilstandsklasser). 
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Tabell 6: Oversikt over krav for mellomlagring av forurensede masser under tiltaksgjennomføringen  

Forurensningsgrad Krav ved mellomlagring 
Tilstandsklasse 2-3 Tørre masser kan lagres på asfalt, grus eller jorddekke. Ved lagring på 

rent grus eller jorddekke må minimum 10 cm av underlaget på 
mellomlagringsområdet fjernes og leveres som forurensede masser til 
deponi eller behandlingsanlegg i forbindelse med bortkjøring/gjenbruk av 
de mellomlagrede massene. Ved lagring på asfalt skal området feies og 
slam leveres som forurenset til godkjent mottak. Dersom det er benyttet 
duk som underlag leveres denne sammen med massene til godkjent 
mottak. 

Tilstandsklasse 4-5 Tørre masser kan lagres på asfalt eller tett duk. Dersom massene er 
våte må underlaget være tett (ny asfalt, betong eller dobbelt lag med tett 
duk). Avrenningskontroll må etableres med tette kanter og oppsamling 
av sigevann. 

Farlig avfall Forurensede masser som overstiger tilstandsklasse 5 (klassifiseres som 
farlig avfall ved deponering) kan ikke mellomlagres annet enn i tette 
containere. 

 

Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massen kan 
spres langs vei. Ved behov, for eksempel ved sterkt forurensede masser, skal disse tildekkes ved 
transport for å unngå spredning.  

3.4 Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak  
Denne plan forelegges, inkludert dens formål og rammer, for entreprenør og de som skal utføre 
arbeidene. Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen 
diskuteres med utførende personell og representant for entreprenør.  

Det anbefales at miljørådgiver er med på oppstartsmøte hvor tiltaksplanen gjennomgås med 
graveentreprenør. 

Det vil bli sikret at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede masser 
ikke spres og blandes med de rene. Det må dokumenteres at tiltakene vil bli gjennomført av 
godkjente foretak, i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 
1997 nr. 35, med fokus på faglig kompetanse. 

Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person som vil være tilgjengelig 
under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst 
av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at arbeidene 
dokumenteres i tilstrekkelig grad.  

Miljørådgiver kontaktes når prøvetaking av masser med mistenkt forurensning skal prøvetas og 
ved eventuelt påtreff av ukjent forurensning og/eller fyllmasser. 

3.5 Rapportering 
Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og 
dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og 
analysert. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 mnd etter at tiltakene er avsluttet, og 
forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 
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Rapporten vil oppsummere følgende:  

• En redegjørelse for gjennomført tiltak 

• Hvor mye masse som er gravd ut 

• Hvor mye masser som evt. er omdisponert lokalt  

• Hvor mye masser som er levert som forurensede masser   

• Hvor massene er levert 

• Dokumentasjon på mottatt forurenset masse fra deponiet 

• Dokumentasjon på gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak  

• Eventuelle uønskede hendelser 
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4 Oppsummering 
Tiltak Beskrivelse 

Grunnundersøkelser 

Kapittel 2  

Miljøteknisk prøvetaking og vurdering av massene skal utføres før 
massene kjøres ut eller gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Massene 
anbefales mellomlagret for prøvetaking før massene kjøres ut. Hvis det 
er hensiktsmessig eller ikke mulighet for mellomlagring av masser, kan 
også miljørådgiver ta prøve av massene før oppgraving av området. 

Tiltakshaver er ansvarlig for å tilkalle miljørådgiver når 
området/massene er tilgjengelig for prøvetaking.  
 

Håndtering av 
forurenset masse  

Kapittel 3.2.1 

Forurensede masser kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet iht. 
bestemmelser for aktuelt arealbruk. Forurensede overskuddsmasser 
må leveres godkjent mottak iht. forurensningsgrad. 

Avfall og utsortering 
av stein  

Kapittel 3.2.1 

Ved påtreff av avfall i masser må dette sorteres ut og leveres som egen 
avfallsfraksjon, rene masser kan ikke inneholde avfall. Ved høyt innhold 
av stein forurensede masser anbefales det at dette sorteres ut, da rene 
steinmasser uten belegg kan håndteres som rene masser. 

Oppstartsmøte  

Kapittel 3.4 

Det skal avholdes et oppstartsmøte med tiltakshaver, entreprenør og 
miljøteknisk rådgiver før oppstart av gravearbeidene. 
 

Vannhåndtering  

Kapittel 3.2.2 

Hvis det oppstår behov for vannhåndtering skal miljørådgiver kontaktes 
for å vurdere eventuelt behov for rensing av anleggsvann og videre 
håndtering. Det anbefales at dette vurderes i forkant av gravearbeider, 
for å unngå forsinkelser i anleggsarbeidene.  

Siltgardin  

Kapittel 3.3 

Ved graving nært Kjøkøysundet skal det vurderes bruk av siltgardin for 
å hindre eventuell spredning av partikler til sjøen.  

Mellomlagring og 
transport 

Kapittel 3.3.1 

Ved mellomlagring og transport av forurensede masser skal tiltak 
innføres for å hindre eventuell spredning av forurensning fra massene.  

Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er 
fare for at massen kan spres langs vei.  
 

Oppfølging  

Kapittel 3.4 

Tiltaket skal følges opp av en miljørådgiver. Tiltakshaver er ansvarlig for 
å tilkalle miljørådgiver for oppfølging og kontroll av at tiltaksplanen 
følges av utførende entreprenør, slik at miljørådgiver kan sluttrapportere 
tiltaket i henhold til forurensningsforskriften kap. 2, § 2-9. 
 

Dokumentasjon  

Kapittel 3.5 

Tiltakshaver plikter å sende tiltaksplanen med vedlegg til kommunen for 
godkjenning før oppstart av tiltaket. Notater og dokumenter som 
utarbeides i etterkant av tiltaksplanen, skal ettersendes kommunen.  
 

Sluttrapportering  

Kapittel 3.5 

Når gravearbeidene er ferdigstilt skal tiltak i forbindelse med håndtering 
av forurensede masser sluttrapporteres. Vektsedler og eventuelle 
lasselister skal vedlegges sluttrapporten. Sluttrapporten skal 
oversendes kommunen for godkjenning. 
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