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1 Innledning 
COWI AS har på oppdrag for Værste utvikling AS gjennomført prøvetaking av jordmasser på et 
område rundt den gamle Shell-stasjonen på Kråkerøy. Tomten har adresse G. A. Stousland 1A, 
gnr/bnr 423/52. I dag blir tomten blant annet benyttet av Bilextra, som driver verksted. Tidligere 
undersøkelser viser at deler av området er forurenset med Benzen, der det har vært 
drivstofftanker. Formålet med prøvetakingen har vært å få oversikt over utbredelsen av 
eventuelle forurensninger i grunnen, samt gi en pris på hva det vil koste å fjerne forurenset 
masse.  

2 Beliggenhet 
Området ligger på Kråkerøy i Fredrikstad kommune, tett inntil G. A. Stouslands vei. Området 
som er prøvetatt er asfaltert og størrelsen er på ca. 3000 m².    
 

 
Figur 1. Oversikt over området hvor det er tatt jordprøver til analyse. Kartkilde: Kommunekart 
Fredrikstad kommune. 

3 Prøvetaking 
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 skal det gjennomføres nødvendige 
undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuelle forurensninger i grunnen. 
Den aktuelle eiendommen er tidligere benyttet til bensinstasjon og deler av eiendommen er i dag 
tilknyttet et bilverksted. Tidligere undersøkelser i forbindelse med fjerning av drivstofftanker, 
påviste Benzen i massene nærmest tankene.  

På bakgrunn av ovennevnte har COWI AS på oppdrag for Værste AS gjennomført prøvetaking 
av jordmasser i området som er markert i figur 1. Prøvene ble tatt ut ved bruk av borerigg. Det 
ble tatt ut til sammen 9 jordprøver fordelt på 7 prøvetakingspunkter. Et areal på 3000 m² tilsier 
at det bør tas ut minimum 8 prøver, avhengig av fremtidig arealbruk på tomten. Men på grunn 
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av flere ukjente kabler og rør i grunnen, ble det ikke boret i flere punkter. Hver jordprøve ble 
tatt ut som blandprøve. Det ble tatt 2 prøver ned til ca. 2 meter. Avstanden ned til naturlige 
masser varierte fra ca. 0,8 meter til over 1,8 meter. Naturlige masser besto av silt/leire.  

Basert på historisk informasjon og resultatene fra tidligere prøvetaking ble det analysert på 
basispakke jord som omfatter 8 ulike metaller, PAH, BTEX, olje-forbindelser (alifater) og PCB. 
Prøvene som ble sendt til analyse er tatt fra punktene vist i figur 2.  

 
Figur 2. Oversikt over prøvetakingspunkter. 
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Figur 3. Prøve 67-2 viser grusholdig jord 
over leire.  
 

 
Figur 4. Prøve 66-1 viser leirholdige masser 
fra ca. 0,8 meter. 

 

 
Figur 5. Prøve 63-1 viser grus og sandig jord 
ned til ca 1,0 meter. 

 
Figur 6. Prøve 65-1 viser grus, småstein og 
sandige masser.  
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Figur 7.  Prøve 61-1 grus- og sandholdige 
masser. Leire fra 0,8 m.  
 
 

 

 
Figur 8.  Prøve 62-1 viser grus- og 
sandholdige masser. Massene luktet sterkt av 
olje. 
 
 
 
 

Figur 8.  Prøve 62-2 viser mørke grus- og sand- 
holdige masser. Massene luktet sterkt av olje. 

4  Resultater 
Analyseresultatene er sammenstilt og sammenlignet med tilstandsklassene i Miljødirektoratets 
veileder "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", TA 2553/2009. Resultatene er vist 
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i tabell 2, og er sammenlignet med grenseverdier i tilstandsklassene med fargekoding i henhold 
til tabell 1.  

Tabell 1.  Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Hentet fra Miljødirektoratets 
veileder 2553/2009 

Tilstandsklasse/ 
Stoff 

1 
Meget god 

2 
God 

3 
Moderat 

4 
Dårlig 

5 
Svært dårlig 

Arsen <8 8-20 20-50 50-600 600-1000 
Bly <60 60-100 100-300 300-700 700-2500 
Kadmium <1,5 1,5-10 10-15 15-30 30-1000 
Kvikksølv <1 1-2 2-4 4-10 10-1000 
Kobber <100 100-200 200-1000 1000-8500 8500-25000 
Sink <200 200-500 500-1000 1000-5000 5000-25000 
Krom III <50 50-200 200-500 500-2800 2800-25000 
Nikkel <60 60-135 135-200 200-1200 1200-2500 
PCB7 <0,01 0,01-0,5 0,5-1 1-5 5-50 
PAH16 <2 2-8 8-50 50-150 150-2500 
Benzo-a-pyren <0,1 0,1-0,5 0,5-5 5-15 15-100 
Alifater>C8-C10 <10 <10 10-40 40-50 50-20000 
Alifater>C10-C12 <50 50-60 60-130 130-300 300-20000 
Alifater>C12-C35 <100 100-300 300-600 600-2000 2000-20000 
Benzen <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0,05-1000 

 
Tabell 2. Sammenstilling av analyseresultater fra jordprøver som er analysert ved laboratorium. 
Resultatene er sammenlignet med tilstandsklassene i Miljødirektoratets veileder "Helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset grunn", TA 2553/2009.  

 
 

5  Oppsummering av analyseresultatene 
Resultatene viser at det er massene i prøvepunktene 65 og 62 som er forurenset over 
normverdier. Det er først og fremst punkt 62, som er tatt inntil veggen mellom garasjeportene på 
nordsiden, at massene er forurenset. Her er det påvist alifater i tilstandsklasse 5, noe som 
stemmer godt overens med at det kunne merkes sterk oljelukt da prøvene ble tatt ut. I den 
øverste prøven (0-1 m) er det også påvist sink i klasse 4, samt bly og PAH i hhv klasse 3 og 2. 
Prøven fra 1-1,6 m viser nesten samme klassifisering, men her er sinkverdiene tilsvarende 
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klasse 3. Prøve 65-1 har et innhold av PCB som så vidt overstiger normverdi, mens de 
resterende prøvene tilsvarer tilstandsklasse 1.  

Da deler av massene overstiger normverdi, så utløser dette et krav om at det skal utarbeides en 
tiltaksplan for graving i forurenset grunn. Tiltaksplanen vil tilpasses miljømål og framtidig 
arealbruk på tomten.  

 

6  Kostnader for opprydding i forurenset grunn 

Resultatene fra prøvetakingen viser at det stort sett er det øverste jordlaget som er forurenset 
over tilstandsklasse 1. I kostnadsestimatet er det derfor i all hovedsak lagt til grunn opprydding 
av det øverste laget som antas å være forurenset, dvs. ca. 1,2 meter. I området hvor 
drivstofftankene lå, vil dybdene variere mer. Basert på rapporten fra URS, så antas det likevel at 
omfanget av forurensede masser rundt tankene som ble fjernet er begrenset da det her kun er 
Benzen som er påvist i høye konsentrasjoner. Figur 9 viser hvilke arealer som må saneres for 
forurenset masse. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for kostnadsberegningen: 

› Det må utarbeides tiltaksplan for graving i forurenset jord. Denne skal godkjennes av 
kommunen før tiltak starter. 

› Areal som må ryddes opp rundt punkt 65 anslås til 25 m².  

› Området rundt tidligere drivstoffpumper er ikke prøvetatt. Det øvre dekket består her av 
belegningsstein slik at spill fra påfylling vil drenere til underliggende masser. Det må 
derfor påregnes at massene under er forurenset. Det er i kostnadsanslaget beregnet at et 
areal på ca. 100 m² er forurenset i tilstandsklasse 4 (dette inkluderer forurenset masse i kant 
av grop der tidligere drivstofftanker lå).  

› Et areal ved det nordvestre hjørnet på bygget er antatt forurenset i tilstandsklasse 5, 
sammen med areal foran verkstedporter utgjør dette ca. 140 m². Totalt oppryddingsareal på 
tomta er da beregnet til ca. 240 m².  

› Det må anses at tanker i betong, samt betonggulv under bygget vil karakteriseres som 
avfall.  

› Toppjord som overstiger tilstandsklasse 1 fjernes ned til 1,2 meter under eksisterende 
terreng, eller til fast leire (avstanden varierte fra 0,9 – 1,5 m under feltarbeidet).  

› Det må være tilstede personell med miljøgeologisk kompetanse under opprydding for å 
sikre riktig miljømessig opprydding. 

Tabell 3. Kostnader i forbindelse med fjerning av forurenset masse ved den gamle 
Shellstasjonen. 
 
Tiltak 

Areal 
(m²) 

Mektighet 
(m) 

Volum 
(m³)  

Enhetspris 
(kr/m³) * 

Kostnad, 
eks. mva. 
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Utarbeide tiltaksplan     20 000,- 

Fjerning og levering av 
forurenset jord 

265 1,2 318 700 222 600,- 

Miljøgeologisk 
oppfølging under tiltak 
inkl. sluttkontroll 

    25 000,- 

*Enhetsprisen i tabellen over omfatter oppgraving, bortkjøring (inntil 7 km) og deponeringskostnader. 

 

Figur 9. Viser arealer hvor det er behov for sanering av forurenset masse. Fargene gjenspeiler 
forurensningsgrad i henhold til TA2553/2009.  

Estimatet i tabell 3 over er basert på erfaringstall fra tidligere prosjekter. Ut i fra prøvene som er 
tatt, så forventes det at massene på sør og østsiden av bygget er tilnærmet rene, bortsett fra det 
som er rundt punkt 65. Dette begrunnes med at prøvene fra punkt 63 og 64 (som ligger 
nedstrøms bygget) tilsvarer normverdi. Det antas at det er begrenset hvor forurenset massene er 
under selve bygget. Det er likevel en usikkerhet knyttet til dette og oppryddingskostnadene er 
derfor multiplisert med en faktor på 1,2 for å ta høyde for eventuelle overraskelser.  

Total oppryddingskostnad for tomta tilhørende den gamle Shellstasjonen vil være i 
størrelsesorden 267 000 til 320 000 kr eks. mva.  


