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Multiconsult har på oppdrag for Ørebekk Bygget AS gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse i
Storveien 5 i Fredrikstad kommune. Eiendommene har hhv. gnr/bnr 45/257 og 45/266.
Det er tatt 12 jordprøver fordelt på 10 prøvepunkter. Analyseresultater viser overskridelse av normverdi
for forurenset jord i 8 av 10 prøvepunkter. Forurensningen består av PCB, oljeforbindelser og sink. Dersom
disse massene må fjernes fra eiendommen, må de leveres til godkjent mottak.
Ettersom normverdiene for forurenset jord er overskredet, er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan for
graving i forurenset grunn i henhold til reglene i forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen skal
godkjennes av Fredrikstad kommune før det kan gis igangsettingstillatelse (IG) i medhold av plan- og
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1 Innledning

Innledning
Multiconsult har på oppdrag for Ørebekk Bygget AS gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse i
Storveien 5 i Fredrikstad kommune. Eiendommene har hhv. gnr/bnr 45/257 og 45/266.
Det undersøkte området er vist i Figur 1.
Det følger av forurensningsforskriften kapittel 2 at det i alle bygge- og graveprosjekter må vurderes
om tiltaket kan berøre forurenset grunn1. Dersom det påvises grunnforurensning, må det i henhold
til kravene i forurensningsforskriften kapittel 2 utarbeides en tiltaksplan som må godkjennes av
kommunen, før oppstart av bygge- og gravearbeidene.
Multiconsult har utført en innledende miljøgeologisk undersøkelse (fase 1) for å vurdere om det kan
være forurenset grunn på området. Basert på den innledende undersøkelsen, ble det utført en
miljøgeologisk grunnundersøkelse (fase 2) med jordprøvetaking i utvalgte prøvepunkt. Det er tatt
prøver fra til sammen 10 prøvepunkter.
Datarapporten redegjør for resultatene fra de miljøgeologiske undersøkelsene med en vurdering mot
akseptkriteriene i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009)2.

1.1

Formål
Forurensningsforskriftens kapittel 2 krever at det utføres en vurdering med dokumentasjon av
forurensningssituasjonen på tiltaksområdet før igangsettelse av et terrenginngrep.
Formålet med den miljøtekniske grunnundersøkelsen er å kartlegge mulig forurenset grunn på
området hvor det planlegges bebyggelse.
Funnene ved den miljøgeologiske grunnundersøkelsen skal vurderes mot Miljødirektoratets
helsebaserte tilstandsklasser og utgjøre grunnlaget for utarbeidelse av en tiltaksplan.

1.2

Kvalitetssikring og standardkrav
Oppdraget er kvalitetssikret iht. Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer og
beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:20153. Feltundersøkelsene er
utført iht. NS ISO 10381-5:2006 «Jordkvalitet. Prøvetaking. Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for
undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter»4.

1.3

Begrensninger
Informasjonen som fremkommer i foreliggende rapport er basert på informasjon fra oppdragsgiver,
eksterne tredjeparter, grunnforhold avdekket ved prøvegraving samt kjemiske analyseresultater.
Multiconsult forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne parter og kilder ikke er beheftet med
feil.
Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på det undersøkte området er avdekket og
dokumentert. Multiconsult påtar seg ikke ansvar dersom det på et senere tidspunkt avdekkes
ytterligere forurensning eller annen type forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.
Rapporten presenterer resultater fra utførte miljøtekniske undersøkelser og krever miljøgeologisk
kompetanse for videre bruk i rådgivings- og prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så
måte ingen vurderinger av byggbarhet, metoder eller tiltak.

10219002-RIGm-RAP-001

22. juni 2020 / 00

Side 5 av 15

Storveien 5, Gressvik
Miljøgeologisk grunnundersøkelse

multiconsult.no
2 Innledende undersøkelse (fase 1)

2

Innledende undersøkelse (fase 1)

2.1

Utført undersøkelse
En innledende miljøgeologisk undersøkelse (fase 1) omfatter innsamling og vurdering av tilgjengelig
informasjon vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helse- og/eller miljøskadelige stoffer på
den aktuelle eiendommen. Undersøkelsen er utført i henhold til NS-ISO 10381-5.
I dette tilfellet ble følgende kartlegging foretatt:
• Søk i databaser (Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase og Multiconsults eget arkiv
og geoteknisk database).

2.2

•

Gjennomgang av historiske kart og flyfoto.

•

Søk i database for nedgravde oljetanker

Eiendoms- og områdebeskrivelse
Tiltaksområdet ligger på Gressivk i Fredrikstad kommune og omfatter eiendommene gnr/bnr 45/257
og 45/266 med adresse Storveien 5. Det undersøkte arealet er på 1 800 m2.

Figur 1. Kart som viser lokalisering av tiltaksområdet som er markert med rød stiplet linje. Kartkilde:
finn.no/kart.
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Grunnforhold
Ifølge NGUs løsmassekart består området av fyllmasser samt tynne og tykke havavsetninger (marin
leire). Figur 2 viser utsnitt fra NGUs løsmassekart med omtrentlig plassering av tiltaksområdet.
Radonfaren er satt som høy i NGUs aktsomhetskart for radon. Det er ikke mistanke om alunskifer i
området. Alunskifer kan gi avrenning med lav pH og høye konsentrasjoner av løste metaller når det
kommer i kontakt med luft eller vann.

Figur 2. Utsnitt fra løsmassekart. Det undersøkte området består i hovedsak av marine avsetninger med stor
mektighet, samt fyllmasser. Kartkilde: NGU.

2.4

Eiendomshistorikk
De historiske flyfotoene og historikk viser at det har vært nærings- og industriaktivitet i området i
nærmere 70 år. Det er drevet bilforretning og verksted siden tidlig på 1960-tallet.
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Kart 1952. Rødt polygon viser omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet.

Kart 1955. Rødt polygon viser omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet.
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Kart 1963. Rødt polygon viser omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet. Betydelig utbygging
etter 1972.

Flyfoto 1978. Rødt polygon viser omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet.
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Flyfoto 2019. Rødt polygon viser omtrentlig plassering av undersøkelsesområdet.

2.5

Tidligere grunnundersøkelser.
Det er ikke kjent at det tidligere er gjennomført miljøtekniske undersøkelser innenfor undersøkelsesområdet.

2.6

Registreringer og vurderinger
Området er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

2.7

Konklusjon innledende undersøkelse
Historiske flyfoto viser at området er brukt til ulike typer nærings- og industriaktiviteter. Spesielt kan
aktiviteter ved bilverksted føre til forurensning i grunnen.
Det er derfor behov for å gjennomføre miljøgeologisk undersøkelse med uttak av jordprøver for å
fastslå eventuelt forurensning i grunnen.
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Miljøgeologisk grunnundersøkelse (fase 2)

3.1

Strategi for undersøkelsen
Basert på resultatene fra den innledende undersøkelsen beskrevet i kapittel 2, ble følgende
prøvetakingsstrategi utarbeidet:
•
•
•
•
•
•

3.2

Størrelsen på området som er undersøkt: Ca. 1 800 m2.
Tidligere arealbruk: ulike typer industrielle aktiviteter. Bilverksted med håndtering av
oljeprodukter.
Planlagt arealbruk: Bolig/næring.
Mistenkt forurensningssituasjon: Moderat forurensning.
Nødvendig antall prøvepunkt: 10
Nødvendig antall prøver til analyse: Ca. 20

Utførte undersøkelser
Det ble gjennomført en miljøgeologisk grunnundersøkelse 25. og 26. mai 2020. Jordprøver ble tatt ut
ved bruk av geoteknisk borerigg fra Multiconsult AS. Miljøgeolog i felt var Øystein Løvdal. Alle prøver
ble tatt som representative blandprøver fra det aktuelle sjiktet og pakket i diffusjonstette
rilsanposer.
Det ble tatt totalt 12 jordprøver som ble sendt til kjemisk analyse hos akkreditert laboratorium
(Eurofins environmental laboratories AS). Det var planlagt 20 totalt 20 prøver, dvs. 2 pr. borpunkt,
men ettersom det var liten mektighet med fyllmasser over naturlig leire, enkelte steder kun 0,5 m
mektighet på fyllmassene, ble det i de fleste borpunkter bare nødvendig å ta 1 prøve.
Prøvene ble analysert for åtte prioriterte metaller, oljekomponenter (alifat-analyse av fraksjoner fra
C5- C35), BTEX, polyklorerte bifenyler (PCB7) og summen av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner
(såkalte tjærestoffer, ΣPAH16).
Kart med plassering av prøvepunkter er vist i vedlegg B.

3.3

Feltobservasjoner
Det ble observert ulike typer fyllmasser i alle prøvepunktene. Eksempler på massetyper er vist i
Tabell 1.
Generelt på undersøkelsesområdet så er det et lag med fyllmasser fra 0 til ca. 0,5 til 1 m under
terreng bestående av sand, leire, grus og pukk. Deretter er det en skarp overgang til naturlige masser
som består av marin siltig leire.
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Tabell 1. Bilder fra boring. Eksempler på observerte masser.

Prøvepunkt 4. Fyllmasser bestående av jord, sand og
leire fra 0 – 0,7 m. Svak lukt av oljeprodukter. Leire
på ca. 1,0 m.

Prøvepunkt 5, 0 – 1,2 m under terreng. Fyllmasser
med overgang til leire på 1,2 m.

10219002-RIGm-RAP-001

Prøvepunkt 1. Sandige fyllmasser fra 0 til 0,5 m
under terreng. Overgang til leire på 0,5 m.

Prøvepunkt 6. Fyllmasser fra 0 til 1,2 m under
terreng. Overgang til leire på 1,2 m.
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Klassifisering av miljøgifter i jord
For å kunne vurdere forurensningsgraden i jord, har Miljødirektoratet utarbeidet veilederen
«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA-2553/2009). Tilstandsklassene (TKL) er
basert på risikovurderinger av helsekonsekvenser ved eksponering for miljøgifter, og de gir uttrykk
for hvilke nivåer av miljøgifter som kan aksepteres ved forskjellig arealbruk.
Tabell 2 viser fargekodene til Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser. Masser med
konsentrasjoner av forurensning høyere enn Miljødirektoratets normverdier, som tilsvarer TKL 1
(«Meget god»), utløser krav til miljøteknisk tiltaksplan ved terrenginngrep, og skal ved deponering
behandles iht. til dokumentert forurensningsgrad.
Tabell 2. Fargekoder og karakteristikk av tilstandsklassene for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»).
Tilstandsklasse

1

2

3

4

5

Beskrivelse

Meget god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Øvre grense
bestemmes av

Normverdi

Helsebaserte Helsebaserte Helsebaserte
akseptkriterier akseptkriterier akseptkriterier

Gammel grense for
farlig avfall

Vedlegg B viser plassering av prøvepunkter med forurensningstilstand, fargekodet iht.
Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553-2009). Kartet viser den høyest
påviste forurensningsgrad av et metall eller en annen forbindelse i blandprøven som er tatt fra det
aktuelle sjiktet.

3.5

Resultater fra kjemiske analyser av jordprøver
Resultatene av utførte kjemiske analyser er vist i Tabell 3. Det er kun parametere som har TKL som er
vist i tabell 2. For komplette analyserapporter fra Eurofins vises det til vedlegg A.
Forurensningstilstanden er også presentert som situasjonstegning i vedlegg B.
Forurensningsgraden er fargekodet i henhold til Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser.
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Tabell 3. Analyseresultater for metaller, olje, PCB og PAH vurdert mot helsebaserte tilstandsklasser (mg/kg tørrstoff). Grå celler viser resultater under deteksjonsgrensen.
Prøvenavn
Klassifisering
Arsen (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kvikksølv (Hg)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Krom (Cr)
Nikkel (Ni)
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C35
Sum 7 PCB
Benzo[a]pyren
Sum PAH(16) EPA
Benzen

Storveien 5, P1 0-0,5
Storveien 5, P2 1-1,5
Storveien 5, P3 1-1,2 Storveien 5, P4 0-0,7
Storveien 5, P7 0-0,5 Storveien 5, P8 0-0,6 Storveien 5, P9 0-0,6 Storveien 5, P10 0-1
Storveien 5, P2 0-1 m
Storveien 5, P3 0-1 m
Storveien 5, P5 0-1 m Storveien 5, P6 0-1 m
m
m
m
m
m
m
m
m
Klasse 2
6,0
22
< 0,20
0,017
33
62
21
21
< 3,0
< 5,0
180
0,17
< 0,030
0,047
< 0,0035

Klasse 2
2,5
18
< 0,20
0,011
16
33
13
9,0
< 3,0
< 5,0
67
0,092
< 0,030
nd
< 0,0035

Klasse 2
4,9
17
< 0,20
0,012
17
52
23
20
< 3,0
< 5,0
54
0,067
< 0,030
nd
< 0,0035

Klasse 2
4,0
14
< 0,20
< 0,010
12
47
21
15
< 3,0
< 5,0
32
0,016
< 0,030
nd
< 0,0035

Klasse 2
1,4
13
< 0,20
< 0,010
10
37
8,2
6,9
< 3,0
< 5,0
68
0,069
< 0,030
0,043
< 0,0035

Klasse 2
1,5
6,0
< 0,20
< 0,010
2,9
160
8,5
4,8
< 3,0
< 5,0
31
0,018
< 0,030
nd
< 0,0035

Klasse 2
1,9
19
< 0,20
< 0,010
14
44
7,4
6,2
< 3,0
< 5,0
16
0,017
< 0,030
nd
< 0,0035

Nd: not detected (ikke påvist). <: under deteksjonsgrensen.
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Klasse 1
1,1
12
< 0,20
< 0,010
8,9
32
11
6,5
< 3,0
< 5,0
14
nd
< 0,030
0,032
< 0,0035

Klasse 1
1,4
13
< 0,20
< 0,010
7,1
32
4,7
4,2
< 3,0
< 5,0
73
< 0,0070
< 0,030
0,031
< 0,0035

Klasse 2
1,9
47
< 0,20
< 0,010
18
35
12
9,3
< 3,0
< 5,0
120
0,047
< 0,030
0,099
< 0,0035

Klasse 2
2,0
58
< 0,20
< 0,010
24
54
16
12
< 3,0
< 5,0
170
0,060
< 0,030
0,13
< 0,0035

Klasse 4
3,1
37
1,5
0,056
26
1800
20
16
< 3,0
< 5,0
140
1,7
< 0,030
0,054
< 0,0035
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4 Diskusjon og konklusjon miljøgeologisk
grunnundersøkelse

Det er også gjennomført analyser av toluen, etylbenzen og xylener, men det er ikke påvist
konsentrasjoner over normverdi i noen av prøvene.

3.6

Vurdering av forurensningssituasjonen
Det er påvist forurensning over normverdi i 8 av 10 prøvepunkter. Det er 2 prøvepunkter som ikke
overskrider normverdier for forurenset jord, og det er prøvepunkt P6 og P7. I ett av prøvepunktene
(P10) er det målt innhold av sink og PCB7 i tilstandsklasse 4. Prøven er tatt i nivå 0 – 1 m under
terreng.
For prøvepunkt P1 – P5 og P8/P9 er det alifater og PCB7 som overstiger normverdi. Disse punktene er
svakt forurenset og ligger i tilstandsklasse 2.

4

Diskusjon og konklusjon miljøgeologisk grunnundersøkelse
Det er påvist forurensning i 8 av 10 prøvepunktene. Oljeforbindelser, PCB og sink er de stoffene som
har høyest verdier. Overskuddsmasser som er forurensede, må leveres til godkjent mottak.
Ettersom normverdiene for forurenset jord er overskredet, er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan
for graving i forurenset grunn i henhold til reglene i forurensningsforskriftens kapittel 2. Tiltaksplanen
skal godkjennes av Fredrikstad kommune. En tillatelse er normalt tidsbegrenset til 3 år. En tiltaksplan
vil inneholde en risikovurdering som gir oversikt over hva slags forurensningsnivå man kan tillate å
ligge igjen i forhold til planlagt arealbruk.

5
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