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1 Innledning og bakgrunn 
Sweco har gjennomført en historisk kartlegging for 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. Prosjektet strekker seg fra Trolldalen til Kjøkøya ved fylkesveg 
108 i Fredrikstad kommune, gjennom både fritids- og boligbebyggelse på området (Figur 
1-1). Revidering 02 inkluderer fjerning av kapittel angående biologisk forurensning 
(fremmede arter), da dette er dokumentert i eget dokument. 
 

 
Figur 1-1. Kart over tiltaksområdets utstrekning.  
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2 Områdebeskrivelse, eiendomshistorikk og registrert 
forurensning 
Tiltaksområdet består i hovedsak av vei- og skogsareal, samt boligfelt og Kjøkøysundet. På 
sørøstre side av Kjøkøysundet er det et par brygger for oppstilling av småbåter, se Figur 2-1.  

  

Figur 2-1: Oversikt over arealbruk på tiltaksområdet (markert med rød strek) for Kjøkøysund bru. ©kartverket 

 
Områdets historikk er vurdert ved hjelp av historiske flyfoto fra kartverket (Norgeibilder.no) fra 
1947-1997, se Figur 2-2. Historiske flyfoto viser at det i 1947 var en vei på området, som gikk vest 
for dagens vei og bru, med noe jordbruk og spredt bebyggelse rundt. Ellers bestod mesteparten av 
området av uberørt skogsareal. I 1960 var det noe mer bebyggelse i området og innen 1978 var 
dagens vei og bru etablert og boligfeltene var godt etablert. I 1997 var området nærmest 
tilsvarende dagens situasjon. Noen av småbryggene på sørøstre side av Kjøkøysundet var 
allerede etablert i 1947 og i 1978 var bryggene på området tilsvarende som dagens situasjon, Figur 
2-3. 
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Figur 2-2: Historiske flyfoto over tiltaksområdet ved Kjøkøysund fra 1947-1997. ©Norgeibilder-kartverket 

 

  
Figur 2-3: historisk flyfoto over båtoppstillingsplassene på sørøstre side av Kjøkøysundet. © Norgeibilder-
kartverket 
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2.1 Registrert forurensning 
Det er ingen registrerte forurensningslokaliteter på tiltaksområdet iht. Miljødirektoratets 
grunnforurensningsdatabase (Miljødirektoratet, u.d.). 

2.1.1 Vannforekomst 
Kjøkøysundet er en del av vannforekomsten Østerelva, med vanntype sterkt ferskvannspåvirket 
fjord. Kjøkøysundet er ikke registrert med koraller eller andre verdifulle områder i databasen til 
miljødirektoratet på miljøstatus.no. Miljømålet for vannforekomsten er registrert som oppnådd i 
forbindelse med økologiske og kjemiske kriterier, men er registrert med risiko. Dens økologiske 
tilstand er registrert som moderat med dårlig utslag for fosfor og fosfat. Forekomstens kjemiske 
tilstand er registrert som dårlig, med utslag for antracen, tributyltinnkation og kvikksølv. Det er i 
tillegg registrert middels grad av påvirkning fra inkl. urban utvikling, jordbruk, industri, kysttransport 
og avløpsvann (Kartverket, 2019). 

2.2 Grunnvann, geologi og radon 
Området er ikke kartlagt i berggrunnskart fra NGU (Norges geologiske undersøkelse), men er 
registrert med høy aktsomhetsgrad i NGUs aktsomhetskart for radon (NGU, 2019). I den nasjonale 
grunnvannsdatabasen til NGU (GRANADA) er det registrert granitt som bergartstype ved boring av 
fjellbrønn (NGU, u.d.). 

Området er registrert med bart fjell, hvorav mer enn 50% av arealet er fjell i dagen. På små deler 
av tiltaksområdet er det kartlagt sammenhengende eller tynt dekke av hav- og fjordavsetninger 
over berggrunn, se Figur 2-4. Det er registrert fem brønner i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet. 
Alle de fem brønnene er fjellbrønner, hvorav to av dem er registrert med ukjent bruk og kan derfor 
kanskje være anvendt som vannforsyning. De andre tre er anvendt til energi for enkelthusstander, 
Figur 2-4. Eventuelt grunnvann på området antas i hovedsak å ligge i fjell, basert på kartlagt 
løsmassegeologi og informasjon fra boring av brønnene. Den ene vannforekomstbrønnen, ved 
adressen Stenbukta 6, er registrert med 2 meters dyp til fjell og stabil vannstand på 16 meters dyp 
fra terrengflaten (NGU, 2019).   

 

 

Figur 2-4: Løsmassekart til venstre viser tynt løsmassedekke (rosa farge) og hav-/fjordavsetning (lys blå). 
Kartutsnitt til høyre viser grunnvannsbrønner og -potensiale registrert på området. ©NGU 
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3 Potensielle spredningsveier og forurensningskilder 
Mulige spredningsveier for eventuell forurensning på området vil i hovedsak være overvann, da 
store deler av området består av bart fjell eller tynt løsmassedekke, og asfaltert vei. Det er 
registrert grunnvann i fjell på området, og spredning kan potensielt også spres til og med 
grunnvann via sprekkesystem i berget. Ellers vil ledningstraseer kunne fungere som 
spredningsveier da massene som brukes rundt rør, kabler og ledninger består av homogene 
pukkmasser med meget god permeabilitet.  

Potensielle forurensningskilder på området forventes i hovedsak å være trafikk og eventuelle 
fyllmasser. Trafikken på området kan bidra med forurensning til grunnen rundt veiene både ved 
avrenning fra asfalt til jorden i veikanten og ved luftforurensning som faller på bakken rundt veiene. 
Potensiell forurensning kan blant annet være bly fra tidligere blyholdig bensin, samt PAH-
forbindelser, olje og tungmetaller fra drivstoff og eksos, samt slitasje på karosseri, bildekk og asfalt. 
På vinteren kan også salting bidra til forurensningen. I gamle bolig- og næringsstrøk kan grunnen 
ofte være berørt og bestå av fyllmasser i forbindelse med terrengutforming og bygging. Slike 
fyllmasser er ofte antropogent påvirket og kan inneholde flere miljøgifter som blant annet arsen, 
tungmetaller, PCB-kongener og BTEX, samt PAH- og olje-forbindelser. Det var tidligere også 
vanlig å bruke maling som kunne inneholde en del miljøgifter, særlig sink og bly, ved maling av hus 
og gjerder. Det var også vanlig å impregnere lyktestolper, lekestativ, gjerder og lignende med 
impregnering som kunne inneholde olje- og PAH-forbindelser, samt krom, kobber og arsen. 

Ellers foreligger det noe mistanke om forurensning på nordøstre side av Kjøkøysundet hvor 
området brukes til oppstilling av båter. Vanlig forurensning å finne ved båthavner er blant annet 
olje- og PAH-forbindelser (tjærestoff), metaller og tinnorganiske forbindelser (herunder blant annet 
TBT). Funn av tinn i det akvatiske miljøet skyldes i hovedsak bruk av organisk tinn i form av TBT 
som bunnstoff, antibegroingsmiddel og til impregnering av tømmer. Tinnorganiske forbindelser er 
ikke tillatt brukt i bunnstoff for fritidsbåter, treimpregneringsmiddel eller annen biocidanvendelse i 
Norge etter 1989 (Hartung, 2010) (NIVA). Området ble brukt til oppstilling av båter før en tid og det 
kan derfor ikke utelukkes at det kan ha blitt tilført tinnorganiske forbindelser til området i den 
forbindelse (Kartverket, u.d.).  

4 Vurdering og anbefaling 
Det foreligger noe mistanke om forurensning av grunnen i deler av tiltaksområdet. Dette gjelder i 
hovedsak eldre boligfelt og veibaner med mistanke om fyllmasser, samt områder for oppstilling av 
båter. Figur 4-1 gir en oversikt over områder hvor det foreligger noe mistanke om forurensning 
innenfor tiltaksområdet. Hvis det er planlagt å utføre terrenginngrep (herunder både oppfylling, 
planering og/eller graving) i noen av de markerte delområdene i Figur 4-1, anbefales det at 
områdene undersøkes i forkant av terrenginngrep. I første omgang anbefales det at miljørådgiver 
utfører en befaring av de aktuelle områdene, for å avdekke om det bør utføres grunnundersøkelser 
med tanke på forurensning i forkant av tiltaksgjennomføringen, eller ikke. Ved graving i 
eksisterende veibaner bør det utføres prøvetaking av fyllmassene under veibanen før massene 
eventuelt gjenbrukes eller kjøres ut av tiltaksområdet. Dette kan utføres under selve 
gravearbeidene, for å forsikre at massene blir håndtert korrekt iht. eventuell forurensningsgrad. 
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Figur 4-1: Kartutsnitt med markering av tiltaksområdet (rød strek) og delområder med mistanke om 
forurensning (markert med gult). ©Kartverket 

 
Hvis det avdekkes behov for grunnundersøkelser og det påvises forurenset grunn innenfor 
tiltaksområdet skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser iht. 
forurensningsforskriften. 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 
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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