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1.

OM TEMAUTREDNINGEN

1.1. Metode
Konsekvensutredning av forurensning til vann (vannmiljø) er gjort med utgangspunkt i metode
beskrevet i Statens Vegvesen Håndbok v712 –Konsekvensutredninger. Vannforekomstenes
biologiske betydning inngår i tema naturmiljø. Det er kun sett på den økologiske og kjemiske
tilstanden i vannforekomstene og mulighetene for påvirkning av denne og utført en
sårbarhetsvurdering. Sårbarhetsvurderingen er gjort i et eget delnotat.
Forurenset grunn inngår ikke i håndbok v712. I dette notatet er det gjort en vurdering av
planområdet for hvilke områder det kan ventes at det finnes forurenset grunn. Datagrunnlaget er
hentet fra ulike kilder beskrevet i avsnitt under. Det er ikke gjennomført prøvetaking av aktuelle
arealer i denne fasen, men på flere av områdene beskrevet i notatet er det utført
grunnundersøkelser for flere år tilbake av ulike aktører.
Forurenset grunn vurderes etter Veileder TA 2553/2009 – Helsebaserte tilstandsklasser for
forurenset grunn, SFT (nå Miljødirektoratet)
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1.2. Datagrunnlag
Vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data fra området. Det er benyttet følgende kilder:







Grunnforurensning.miljødirektoratet.no (database med registrert forurensning i grunnen)
Miljøstatus.no (data om registrert forurensning i grunnen, kilder til forurensning i området)
Vann-nett.no (informasjon om vassdragene og økologisk tilstand av disse)
Historiske kart, finn.no
Andre pågående prosjekter i det aktuelle området
Rapporter fra tidligere undersøkelser

Andre relevante kilder:




2.

Miljødirektoratet (tidligere SFT). Veileder TA 2553/2009 – Helsebaserte tilstandsklasser for
forurenset grunn.
Miljødirektoratet – oversikt over kilder for ulike typer forurensning. Faktaark M- 813/2017
Statens vegvesen. Håndbok v712 – Konsekvensutredninger

LOVVERK

2.1. Forskrifter og veiledere
For arbeid i områder med mistanke om forurenset grunn gjelder følgende styrende og veiledende
dokumenter:




Forurensningsforskriften kap. 2 om bygge- og gravearbeider
Veileder TA-2553 om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn
Matrikkelen/grunnforurensningsdatabasen

Når det skal utføres arbeid i områder med forurenset grunn gjelder følgende:




Tiltaket skal ikke medføre forurensning av jord som er, eller kan være, til skade eller ulempe
for miljøet, eller har negative konsekvenser for helse, jmf helsebaserte tilstandsklasser for
ulik arealbruk (TA-2553).
Midlertidig og permanent massedeponering skal skje på godkjente deponier og være til
minst mulig ulempe for miljøet, og ikke medføre avrenning av forurensninger til nærliggende
resipienter.
Håndtering av utgravingsmasser skal ikke medføre spredning av forurensning under
anleggsarbeidet eller ved sluttdeponering av massene.

Ved terrenginngrep har tiltakshaver plikt til å vurdere om det er forurensninger i grunnen. Databasen
Grunnforurensning er en viktig kilde for å finne opplysninger om mulig forurensninger i grunnen,
men den er ikke utfyllende og det må foretas egne vurderinger basert på historisk gjennomgang av
arealbruken. Dersom det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, skal det utarbeides en
tiltaksplan. Tiltaksplanen skal godkjennes av rette offentlige myndighet (kommune, fylkesmann eller
Miljødirektoratet). Dersom tiltaket krever søknad eller melding etter Plan og bygningsloven, bør
denne sendes kommunen samtidig med tiltaksplanen. Reguleringsbestemmelsene kan også omfatte
krav om overvåking.
Overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet ansees som næringsavfall og må håndterers deretter.
Forurensede masser kan kun gjenbrukes innenfor eiendommen innenfor angitte akseptkriterier for
aktuell arealbruk. Masser som ikke disponeres på eiendommen må kjøres til et godkjent deponi
(forurensede masser) eller mottaksanlegg (rene og lettere forurensede masser) med tillatelse etter
forurensningsloven og avfallsforskriften.
side 2 av

23

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN - DETALJREGULERING MED KU
NOTAT FORURENSNING

3.

OMRÅDEBESKRIVELSE

Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny effektiv og trygg vei til Arendal
havn Eydehavn. Den nye veien vil få status som fylkesvei. Det er også et ønske om å omregulere de
kommunalt eide byggeområdene på Ulleråsen fra bolig til næring. Formålet med omreguleringen er å
imøtekomme behovet for tilrettelagte næringsarealer i forbindelse med havna.
Havneområdet brukes i dag til industriformål hvor flere selskaper leier bygninger og uteareal av
kommunen og Arendal Havnevesen. I følge Miljøstatus.no som viser aktive og nedlagte anlegg er
registrerte aktive anlegg i området Fiven Norge As, og Mølle og siloanlegg for Miljøkalk avdeling
Eydehavn.
Det er foreslått riggområde ved Heggedalsheia/Breiviksveien, området består i dag av myrområde og
gamle gruver. Det er også foreslått boligområder på deler av denne tomten.

3.1. Historikk
Ved havneområdene er det tidligere drevet aluminiums smelteverk. Smelteverket var i drift i
perioden 1912 til 1975 i regi av «Det Norske Nitridaktieselskap» (DNN).
I 1912 ble både Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaksjeselskap (DNN) etablert. Smelteverket,
senere Saint Gobain Ceramic Materials, produserte et slipemiddel, Silisiumkarbid (SiC) der kvartssand
ble blandet med koks. På "Nitriden" ble det produsert aluminium fra Bauxitt (AlO) og koks. I tillegg
var det en egen elektrode-fabrikk på området. Samlet medførte dette til store utslipp av støv
tjærestoffer (PAH), PCB–holdig olje og tungmetaller.
«Nitriden produserte aluminium og elektroder for aluminiumsproduksjon fra 1914 til nedleggelsen i
1975. Produksjonen av aluminium foregikk i tre ovnshaller. Produksjonene foregikk i åpne
elektrolyseovner med forbakte anoder. Elektrodene ble laget på Elektrodefabrikken (Tidl.
Anodefabrikken), som lå adskilt fra resten av fabrikkområde. Etter pressing ble elektrodene overført
til elektrodesteikeriet for baking. Frem til ca. 1925 lå elektrodesteikeriet i forlengelsen av ovnshus I.
Fra 1925 lå elektrodesteikeriet mellom Omformerhallen og kaia. Etter 1975 er steikeriet og
ovnshallene, samt de fleste lagerbygningene revet. Røykutslippet ved Nitriden foregikk over tak uten
piper eller renseanlegg bortsett fra et enkelt røykvaskanlegg for steikeriet. Det har derfor vært et
relativt stort nedfall av støv på selve bedriftsområdet.» (kilde: Noteby, 1993, Grunnundersøkelser
Nitriden Eydehavn, område 2).
I 1989 ble det slått alarm om innehold av en rekke miljøfarlige stoffer i den gamle industrifyllingen
til” Nitriden”. Det viste seg også at det var dumpet tjære ute i Tromøysundet og olje fra de store
transformatorstasjonene var tappet rett ut i grunnen. Undersøkelser viste omfattende forurensing
både på land, i nedlagte gruveganger og i sjøen. Arendal kommune fikk pålegg om å rydde opp i
området.
Området ble kartlagt i perioden 1990-1995, og i denne perioden ble det fjernet forurensningen som
var lettest å gjennomføre. Det ble blant annet fjernet en rekke tønner, fat og kar med olje, og olje i fri
fase ble levert til godkjent spesialavfallsmottak.
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Industriområdet hvor det var forurensninger og som ble undersøkt er blant annet delt inn i følgende
delområder:









0906004 Elektrodefabrikken
0918010 Tønnedeponi i Tromøysundet (industrifylling i sjø/sjøsedimenter)
0918011 Nitridentomta, industrifylling i sjøkanten (Tromøysundtippen)
0918012 Steikeritomta, forurenset grunn (Strømmen Stål AS)
0918013 Heggedalstippen (Tippen DNN)
0918014 Gruver ved Pinnen (Industrifylling i gruver, DNN)
0918015 Trafohall DNN(Omformerhall)
0918016 Heggedalsbukta (forurensede bunnsedimenter)

De ulike industriområdene ved tidligere Nitriden og Arendal Smelteverk er vist i Figur 1 og Figur 2.

Figur 1 – Industriområdet Eydehavn med Nitriden og Arendal Smelteverk as. (Hentet fra rapport; Jordforsk,
1993) Gul markering angir de ulike områdene. Skraverte grå felter markerer deponi/forurenset
grunn/fyllmasser fra Nitriden og Arendal Smelteverk.
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Figur 2 – Kart fra Jordforsk som ble laget under supplerende undersøkelser og risikovurdering av forurenset
grunn ved Nitriden. Kartet viser markering av 4 hovedområder, Område 1 Elektrodefabrikken, Område 2a
Nitridentomta N, Område 2b Nitridentomta S, og område 3 Heggedalstippen. Det er også markeringer ved
Gruver ved Pinnen, og Gruver ved Buøya.

De ulike delen av industriområdet ved havna er vist i historiske flyfoto i Figur 3- Figur 5.

Figur 3 - Historisk kart fra finn.no, Eydehavn, havneområder -1949
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Figur 4 – Eydehavn, havneområder- 1963, finn.no/historiske kart

side 6 av

23

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN - DETALJREGULERING MED KU
NOTAT FORURENSNING

Figur 5 - Eydehavn, Ulfsryggen- 1949, finn.no/historiske kart
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Figur 6 – Flyfoto fra 1963 som viser utfylling øverst i området ved Heggedalsheia. Området er gitt nummer 9 i
kart i

Figur 7.
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3.2. Grunnforhold (forventet forurensning i grunnen)
Områder med registrert forurensing er vist i grunnforurensningsdatabasen.

Figur 7 og Figur 8 viser markering for områder hvor det er funnet eller er mistanke om
forurensninger.
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Figur 7 - Kart hentet fra www.grunnforururensning.no , viser markering for områder hvor det er mulig
forurensning. Grønn markering eller trekant antyder liten/ingen forurensning, lilla trekant antyder mistanke om
forurensning, gul markering eller trekant antyder at det er forurensning på området, men at forurensningen er
akseptabel etter dagens arealbruk. Rød nummerering henviser til nummer for områder angitt i Tabell 1.

Deler av området som er markert med gult berøres av den planlagte vegutbyggingen, dette er
markert med nummer i Figur 8. Det er også gul markering på området hvor det er planlagt
riggområde og mulig boliger, markert med nr. 9 i kart. Gul markering betyr at det er forurensning på
området, men at forurensningen er akseptabel etter dagens arealbruk. Selv om massene er registrert
med akseptabel forurensning etter dagens bruk, så gjelder dette for den bruk som var i området da
dette ble bestemt. Før det skal graves eller gjøres tiltak på området hvor det er antatt at det er
forurensninger må det lages en tiltaksplan basert på kjent eller antatt forurensning og definerte
akseptkriterier ut fra aktuell arealbruk. Tiltaksplanen skal godkjennes av myndighetene og følges
under anleggsperioden.
Deler av områdene er ryddet og klargjort for dagens bruk, deler av området, for eksempel ved
Elektrodetomten er det planlagt opprydning, mens andre områder fortsatt kan ha forurensninger
som ikke er fjernet. Det er også sannsynlig at det er deponert avfall på områder som ikke er kjent
eller undersøkt og det må tas høyde for at det avdekkes områder med forurenset grunn underveis.
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Utsnitt av siste plankart (23.01.2020) for planlagt ny vei til Eydehavn er vist i Figur 8. Utsnitt er valgt
for delen som ligger mot havna og som er i området hvor det er grunn til å tro at det er forurenset
grunn.

Figur 8 – Siste plankart for planlagt ny vei til Eydehavn (23.01.2020). Utsnitt som er i område med mistenkt
forurenset grunn. Røde tall henviser til områder angitt i Tabell 1 . Områdene som er nummerert ligger i områder
som kan berøres av tiltaket med vegutbygging.

Registrerte områder i grunnforurensningsdatabasen
Tabell 1 viser en oversikt over registrerte lokaliteter i grunnforurensingsdatabasen. Denne er basert
på informasjon i grunnforeurensnignsdatabasen, samt basert på kjennskap om tilstand basert på
rapporter og deltakelse av Asplan Viak i prosjekter i området.
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Tabell 1 - Oversikt over registreringer i Grunnforurensningsdatabasen.
Lokalitet

Nr.

Forurensninger

Gruver ved
Pinnen (3212)

7

Det er påvist forurensning av
kadmium, kobber, kvikksølv,
PAH-16, bly og polyklorerte
bifenyler (PCB).

Eydehavn
industrier
(3166)

8

Det er mistanke om
forurensning på eiendommen

Saint-Gobain
Ceramic
Materials AS,
Breidablikk (A
(3206)

2

Det er mistanke om
forurensning av PAH total (PAHTOT) og Metallforbindelser
(METALLF).

Miljøstatus i
grunnforurensni
ngsdatabasen
akseptabel
forurensning
med dagens
areal- og
resipientbruk.
Påvirkningsgrad
er satt til
mistanke om
forurensning.
Påvirkningsgrad
er satt til
lite/ikke
forurensning.

Utførte undersøkelser

Utført arbeid

Det er utført kartlegging og
undersøkelser i flere omganger i
perioden 1990-1995, blant annet
av Jordforsk og NIVA.

Ikke kjent
opprydning

Det er foreligger ingen rapporter
eller registreringer

ukjent

Det er utført undersøkelser i
1994 med undersøkelser av
industriavfall fra Arendal
Smelteverk, og det er utført
sigevannsundersøkelser av KMlab i 1999 og 2000. kartlegging og
søknad om oppgradering av
deponi i Bukkevika i 2003.
Det er utført undersøkelser i
1994 med undersøkelser av
industriavfall fra Arendal
Smelteverk, og en kartlegging og
søknad om oppgradering av
deponi i Bukkevika i 2003.

ukjent

Saint-Gobain
Ceramic
Materials AS,
Bukkevika
(ARE (3204)

4

Det er mistanke om
forurensning av PAH total (PAHTOT) og Metallforbindelser
(METALLF).

Påvirkningsgrad
er satt til
lite/ikke
forurensning.

Saint- Gobain
Ceramic
Materials AS
v/Kvartslagere
t (3207)

3

Det er mistanke om
forurensning av PAH total (PAHTOT) og Metallforbindelser
(METALLF).

Påvirkningsgrad
er satt til
lite/ikke
forurensning.

Det er utført undersøkelser i
1994 med undersøkelser av
industriavfall fra Arendal
Smelteverk, og det er utført
sigevannsundersøkelser av KMlab i 1999 og 2000. kartlegging og
søknad om oppgradering av
deponi i Bukkevika i 2003.

Påvirkningsgrad
er satt til
akseptabel
forurensning
med dagens
areal- og
resipientbruk.
Påvirkningsgrad
er satt til
akseptabel
forurensning
med dagens
areal- og
resipientbruk.

Det er utført kartlegging og
undersøkelser i flere omganger i
perioden 1990-1995, blant annet
av Jordforsk og NIVA.

Deponiet ved
Kvartslageret
ble i 2013 gravd
opp, avfallet
sortert og
levert til
godkjent
deponi.
Området er
senere sprengt
bort og inngår
som del av
arealene til
Arendal Havn
Det er utført
tildekking av
Heggedalstippe
n i 2002, med
tiltaksrapport.

Heggedalstipp
en, Tippen
DNN (3211)

6

Det er påvist forurensning av
kadmium, kobber, kvikksølv,
PAH-16, bly og polyklorerte
bifenyler (PCB).

Nitridentomta,
Tromøysundti
ppen (3209)

5

Det er påvist forurensning av
kadmium, cyanid, fritt (CN-fritt),
kobber, kvikksølv, PAH-16, bly
og polyklorerte bifenyler (PCB).
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Lokalitet

Nr.

Forurensninger

Saint – Gobain
Ceramic
Materials AS
(Elektrodefabr
ik (3162)

1

Det er påvist forurensning av
PAH-16 og totale hydrokarboner
(THC).

Deponiområd
er
Heggedalsheia

9

Registrert under flere av de
andre registreringene i
grunnforurensningsdatabasen

Miljøstatus i
grunnforurensni
ngsdatabasen
Påvirkningsgrad
er satt til lite
/ikke forurenset.

Utførte undersøkelser

Utført arbeid

Det er utført kartlegging og
undersøkelser i flere omganger i
perioden 1990-1995, blant annet
av Jordforsk og NIVA. Det
foreligger rapporter fra denne
perioden, men de er ikke
tilgjengelige fra grunndatabasen.
Etter dette er det utført tiltak på
deler av området og det er
skrevet en tiltaksrapport for
opprydningsarbeider i 2001. Nye
undersøkelser av forurensningen
er foretatt i 2014 og 2019.

Forurensninger
skal være
fjernet ved
tiltak i 2001.
Det er konkrete
planer om
opprydding av
de mest
forurensede
delene av
eiendommen i
løpet av 2020 i
regi av Arendal
Havn og
Arendal
kommune.

Mistanke om
forurensning

Ukjent

Ukjent

Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Bukkevika (ARE (3204)
Hele deponiområdet på land og i sjøen ble i 2013 tildekket med duk og tette masser. Arealene inngår
i del av nye Arendal Havn.

Figur 9 – Lokalitet, Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Bukkevika (ARE (3204) som er registrert i
grunnforurensningsdatabasen. Tildekket deponi vist i blått.

Saint- Gobain Ceramic Materials AS v/Kvartslageret (3207)
Deponiet ved Kvartslageret ble i 2013 gravd opp, avfallet sortert og levert til godkjent deponi.
Området er senere sprengt bort og inngår som del av arealene til Arendal Havn.
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Figur 10 – Lokalitet; Saint- Gobain Ceramic Materials AS v/Kvartslageret (3207), som er registrert i
grunnforurensningsdatabasen. Tidligere deponi vist i blått.

Nitridentomta, Tromøysundtippen (3209)
Det er utført kartlegging og undersøkelser i flere omganger i perioden 1990-1995, blant annet av
Jordforsk og NIVA. Det foreligger rapporter fra denne perioden, men de er ikke tilgjengelige fra
grunndatabasen. Etter dette er det utført overvåkning og rapportering i flere omganger. Det er i
2013 utført tiltak med sortering og bortkjøring av avfall, samt tildekking av resterende deponi.
Arealet inngår i Arendal Havn.

Figur 11 – Lokalitet, Nitridentomta, Tromøysundtippen (3209), som er registrert i
grunnforurensningsdatabasen. Tidligere deponi vist i blått.

Saint – Gobain Ceramic Materials AS (Elektrodefabrik (3162)
Det er utført kartlegging og undersøkelser i flere omganger i perioden 1990-1995, blant annet av
Jordforsk og NIVA. Etter dette er det utført tiltak på deler av området og det er skrevet en
tiltaksrapport for opprydningsarbeider i 2001.
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Nye undersøkelser av forurensningen er foretatt i 2014 og 2019. Det er konkrete planer om
opprydding av de mest forurensede delene av eiendommen i løpet av 2020 i regi av Arendal Havn og
Arendal kommune.

Figur 12 - Lokalitet, Saint – Gobain Ceramic Materials AS (Elektrodefabrik (3162), som er registrert i
grunnforurensningsdatabasen. Blå figur viser området som er undersøkt og som skal ryddes.

Oppsummering registreringer i grunnforurensningsdatabase
Det er registrert flere saker på samme områder og samme gårds- og bruksnummer i
grunnforurensningsdatabasen. Hele arealene av eiendommene er markert, men hvor store deler av
eiendommer som fortsatt er forurenset og hvor store deler som er ryddet opp, fremkommer ikke
tydelig i kartet fra grunnforurensningsdatabasen. Flere av eiendommene er registrert både som
lite/ikke forurenset, mistanke om forurensning, og akseptabel forurensning etter dagens arealbruk.

Asplan Viak vet imidlertid at både Tromøysundtippen (nr. 5 i kartet), Bukkevika (nr. 4 i kartet),
Heggedalsbukta (nr. 6 i kartet), og deponiet ved Kvartslageret (nr. 3 i kartet), er sanert og ryddet opp
/tildekket. Asplan Viak er også involvert i opprydningsarbeider som skal utføres i deler av et område
ved Elektrodetomten (nr. 1 i kartet), samt deler av arealer i Nitridveien som tilhører Fiven Norge AS
(nr. 1 i kartet). Elektrodetomten er foreløpig registrert både som lite forurenset, og akseptable etter
dagens bruk, men denne tomten er svært forurenset og skal ryddes. Det er derfor knyttet stor
usikkerhet til de andre områdene som er markert som forurenset.

Ved området som benevnes Breidablikk (nr. 2 i kartet) og deponi ved Heggedalsheia (nr. 9 i kartet) er
forurensningstilstanden ukjent, og det er behov for nærmere undersøkelser. Ved Heggedalsheia (nr.
9) er det antatt at det er et gammelt deponi, som består av avfall fra gamle industriområder ved
Nitriden og smelteverket. Området ved Heggedalsheia er avgrenset i grunnforurensingsdatabasen i
flere av de registrerte lokalitetene, men det er ikke registrert en egen lokalitets-id for området. Det
er registrert forurensning på området ved Breidablikk, men det er ukjent om området er ryddet opp.
Både området ved Breidablikk og Heggedalsheia vil kunne berøres under tiltaket med vegutbygging,
og evt. riggområde (se figur 8). Det er også registrert forurensning på lokalitet Eydehavn industrier
(markert med nr. 8 i kartet). Det er ukjent om dette området er ryddet opp. Slik det har kommet
frem av tidligere rapporter kan rester fra utslipp og avfall fra den tidligere industrien fra smelteverket
og nitriden finnes dels i deponier på området, dels nær de områdene hvor virksomheten fant sted,
eller hvor utslipp har drenert og blitt bundet til jord/størknet på fjell osv. I tillegg var hele området
generelt forurenset av koksstøv og granulat, hvorav mye i ettertid ble tildekket av asfalt. Avfall kan
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være deponert i gruvesjakter. Til tross for at flere området er ryddet og sanert, vil det fortsatt være
en risiko for å påtreffe rester av forurensninger på områder som ikke er klarert.

Andre forurensningskilder langs den planlagte vegstrekningen
Andre mulige forurensende aktiviteter langs strekningen er undersøkt ved gjennomgang av historiske
flyfoto fra finn.no (Figur 3- Figur 6), kartverkets database «se eiendom» og Google Earth
kartfunksjon. Det er ikke oppdaget andre typiske forurensningskilder langs strekningen. I hovedsak
ligger planforslaget for ny veg og industriområder langs vegen i områder med en arealbruk som ikke
assosieres med grunnforurensning bortsett fra områdene nede ved havna. Planområdet (Figur 13)
består hovedsakelig av naturområder og boligarealer, og det er også en skolebygning i området.

Figur 13 - Siste plankart (23.01.2020) for den delen hvor det ikke er mistanke om forurenset grunn.

For arealene uten registrerte virksomheter med forurensningspotensial kan det derfor antas at
grunnen ikke er forurenset. Det kan likevel aldri helt utelukkes at det forekommer lokale/private
fyllinger eller sporadisk forurensning. Det kan heller ikke utelukkes forekomster av plantevernmidler
på landbruksarealer. Her gjelder en generell aktsomhet, særlig ved mistanke eller kjennskap til gamle
nedgravde oljetanker, men også ved graving i eldre fyllmasser.
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4.

RISIKO FOR PÅVIRKNING AV GRUNN OG VANN (OMFANG OG
KONSEKVENS)

4.1. Vannforekomster
Områder som reguleres til bolig, grøntareal og landbruk utgjør liten risiko for forurensning av
vassdragene. For avrenning av potensielt forurenset overvann fra boligområder regnes dette også
som en mindre faktor.
Området som er regulert til veg, og arealer avsatt til næring/industri kan gi økt mengde
overflateavrenning og eventuell forurensning av denne (f.eks. avrenning av tungmetaller fra biler og
transportmidler, uønskede hendelser med utslipp av olje/drivstoff, og vegsalting etc. vil kunne
påvirke vannforekomstene negativt. I detaljreguleringsfasen må det gjøres en grundigere vurdering
av avrenning av overflatevann med tanke på potensielt forurensning til vann og grunn spesifikt for
planlagt aktivitet på området.
Ved å gjennomføre avbøtende tiltak som f. eks oppsamling og rensing av potensielt forurenset
overflatevann vil påvirkning av vannforekomstene anses som liten. Avbøtende tiltak må gjenspeile
aktiviteten på arealene som beskrives, og dimensjoneres etter gjeldende normer og regler.
Sårbarhetsvurderingen av de utsatte vassdragene er foretatt i et eget notat.

Avrenning i anleggsfasen
Anleggsaktiviteter vil bl.a. kunne generere partikkelholdig vann fra anleggsplassen som vi kunne føre
til skade på resipienter nedstrøms ved direkte avrenning eller utslipp. Utgraving, bruk av store
anleggsmaskiner og sprengningsarbeider vil kunne medføre forurensende utslipp under
anleggsfasen. Risiko i anleggsfasen antas i hovedsak å være, høyt innhold av suspendert stoff i
avrenning fra anleggsområder, olje/drivstofflekkasjer fra anleggsmaskiner, partikkelholdig vann med
innhold av olje/kjemikalier fra vaskeområder, nitrogenholdig avrenning som følge av
sprengningsarbeider, avrenning av vann med høy pH som følge av betongarbeider og avrenning av
vann med lav pH og høyt fargetall ved utgraving av myr. Partikkelavrenning fra åpne flater (hvor
vegetasjon er fjernet) og utslipp av partikkelholdig lensevann fra byggegrop til resipient kan føre til
partikkelforurensning ved utslippspunkter og nedstrøms.
Dersom anleggsarbeid pågår i nærheten av naturområder med spesielt stor verdi, vil behovet for
avbøtende tiltak være større enn på lokaliteter med liten verdi. Uavhengig av lokalitetens verdi
forutsettes det at anleggsarbeider ikke fører til miljøbelastning i form av utslipp eller spredning av
forurensning.

4.2. Forurenset grunn
I de arealene som det er registrert virksomheter som kan medføre forurensning til grunnen, bør det
antas/forventes forurenset grunn. Det samme gjelder områdene ved havna hvor det i dag er
registrert mulig forurensning og det er usikkerhet rundt hvor mye som er ryddet av områdene.
Dette medfører at framtidige detaljregulering/tiltak bør inkludere en nøyere undersøkelse av den
aktuelle grunnen, med kartlegging og eventuelle tiltaksplaner tilpasset arealbruk. Krav til
prøvetakingstetthet og tillatt gjenbruk av eventuelt forurensete masser vil være avhengig av
framtidig arealbruk, der bolig og sentrumsområder vil ha de strengeste kravene til innhold av
forurensninger. Grenseverdier for tilstandsklasse i ulik arealbruk er vist i Tabell 4.
Forurenset grunn vil ha betydning for massedisponering (overskuddsmasser kan ikke disponeres fritt)
og vil kunne medføre risiko for spredning av forurensning via lensevann fra byggegroper, eller
forurensede masser.
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Ved graving og/eller tildekking av arealer i områder med mistanke om forurensning i grunnen skal det
gjennomføres undersøkelser slik at gravingen ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i
omgivelsene, se Forurensningsforskriftens kapittel 2: «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og
gravearbeider».
Miljødirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvilke type forurensning som kan komme fra ulike
type næring/industrivirksomhet (Faktaark M-813/2017).
For området på Eydehavn er følgende næringer og utslipp aktuelt:
Tabell 2 - Oversikt over mulige forurensningsstoffer fra aktuelle virksomheter innenfor planområdet
(Miljødirektoratet, faktaark M-813/2017).

Virksomhet
Gruver og oppredning

Type forurensningsstoffer
Tungmetaller, cyanider, aromater, oljer og
fenoler

Elektroteknisk industri

Tungmetaller, klorerte- og ikke-klorerte
løsemidler, benzen, toluen, PCB, PAHer,
dioksiner, furaner, cyanider

Tjærevirksomhet

PAH og fenoler, olje og løsemidler

Metallurgisk industri

Tungmetaller, fluorider, cyanider, klorerte- og
ikke-klorerte løsemidler, olje, PAH, PCB

Avfallsdeponier (gjenvinningsstasjonen)
- Potensiell forurensning herfra avhenger av
hva som mottas og lagres ved stasjonen.

Tungmetaller, klorerte og ikke-klorerte
løsemidler, fenoler, olje, brommerte
flammehemmere, perfluorerte forbindelser,
bisfenol A osv.

Eventuelt forurensede masser vurderes etter helsebaserte tilstandsklasser, beregnet med
stedspesifikke risikovurderinger med gitte forutsetninger. Tilstandsklassene for forurenset grunn er
klasseinndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner av miljøgifter i jord. De gir et uttrykk for hva
Miljødirektoratet regner som akseptabel helserisiko ved ulik arealbruk. Miljødirektoratet bruker disse
klassene til å sette grenser for hvilke nivåer som ut fra en helsevurdering kan aksepteres av
miljøgifter i jord ved ulik arealbruk.
Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket.
Denne klasseinndelingen blir dermed et sett akseptkriterier for menneskets bruk av arealer med
forurenset grunn.
For å få en fullstendig oversikt over forurensningsrisiko knyttet til miljøgifter i grunnen, må i tillegg
risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende naturmiljø, inkludert resipienter vurderes. Som
regel vil det bare være nødvendig å beregne risiko for spredning når jorda er forurenset i helsebasert
tilstandsklasse 4 eller 5.
De fem tilstandsklassene er beskrevet i tabellene under:
Tabell 3 - Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand (TA-2553/2009).

Tilstandsklasse
Beskrivelse av
tilstand
Øvre grense
styres av

1
Meget god

2
God

3
Moderat

4
Dårlig

Normalverdi

Helsebaserte
akseptkriterier

Helsebaserte
akseptkriterier

Helsebaserte
akseptkriterier
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Nivå
som
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være
farlig
avfall
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Tabell 4 - Sammenheng mellom planlagt arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp (TA-2553/2009).

For arealene uten registrerte virksomheter med forurensningspotensial kan det antas at grunnen ikke
er forurenset. Dette gjelder i hovedsak arealer som i dag består av boliger og grøntareal. Her gjelder
allikevel en generell aktsomhet, særlig ved mistanke eller kjennskap til gamle nedgravde oljetanker,
men også ved graving i eldre fyllmasser. Ved graving i arealer uten mistanke om forurensning bør det
sikres planer for tiltak om det skulle dukke opp forurenset jord under gravearbeidene.
Ved tiltak ved forurenset grunn, der det gjennomføres tilstrekkelige miljøtekniske
grunnundersøkelser og utarbeides en god tiltaksplan, vil en i de fleste tilfeller få en forbedring i
grunnforholdene og en vil kunne fjerne potensielle miljøfarer. Slike tiltak vil derfor ha en generell
positiv konsekvens. Størst negativ konsekvens vil oftest være i forbindelse med anleggsarbeider og
feil slutthåndtering av forurensete masse.

4.3. Myrområde
Det er vurdert å lage riggområde og muligens boliger på et område ved gamle gruver og myrområde.
Området er markert i grunnforurensningsdatabasen (se kapittel 3.2 og nummerering 9 i kart i
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Figur 7 og plankart i Figur 8). Deler av dette området består av myr. Anleggsarbeid ved eller i myr og
torv kan føre til forurensning som krever spesielle tiltak, blant annet ved høyt vanninnhold, mye
organisk materiale, og binding/utslipp av karbondioksid. Ved vurdering av grunn som består av myr
er det behov for mer stedsspesifikke risikovurderinger av miljøeffekter på myra og eventuell
avrenning nedstrøms. Sluttdisponering av eventuelle oppgravde forurensede myr og torvmasser er
kostbart pga restriksjoner for deponering av masser med høyt organisk innhold.
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5.

OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Det er påvist flere områder ned mot Arendal Havn med forurenset grunn. Det er gjennomført
opprydding flere steder, men det må fortsatt påregnes gjenværende forurensning innenfor
planområdet. Ved tiltak innenfor planområdet bør det gjennomføres ytterligere undersøkelser:


I alle områdene hvor det er sannsynlig at det forekommer forurensning i grunnen må det
gjennomføres supplerende gjennomgang av historisk materiale, og eventuelt gjennomføre
supplerende undersøkelser. Undersøkelse og tiltaksplan må tilpasses hvert enkelt område.



Overvann fra områder som reguleres til næring/industri/veg må vurderes med hensyn til
potensielt forurensning til vann og grunn i detaljfasen. Avbøtende tiltak må beskrives for å
hindre negativ påvirkning av vannforekomstene.



Det må utarbeides plan for håndtering av overvann med grenseverdier for utslipp under
anleggsperioden. Dette inkluderer oppsamling, fordrøyning, rensing og utslipp til egnet
resipient. Påslipp til kommunalt overvann eller avløpsnett krever tillatelse før gjennomføring
av tiltak.



For arealer avsatt til bolig og grøntareal anses framtidig forurensningsfare til vann og grunn
som minimal.



For arealer for mulig riggplass og boliger (nr. 9 i kart) bør myrmasser og evt. gruver/deponi i
området vurderes nærmere.

side 22 av

23

NY VEI TIL ARENDAL HAVN, EYDEHAVN - DETALJREGULERING MED KU
NOTAT FORURENSNING

KILDER














Asplan Viak/Arendal kommune, Nitriden Eydehavn fase 2 og 2B, Innkapsling av forurenset
masse ved hjelp av spuntkonstruksjoner, sluttrapport, november 2005
Asplan Viak AS (2012), Grunnundersøkelser og masseberegning, rapport
Asplan Viak (2019), Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan Fiven Norge AS, Rapport
Asplan Viak (2019), Tiltaksplan Elektrodetomta, rapport
Jordforsk rapport nr.10/95: Kartlegging av grunnforurensning ved Nitriden, Eydehavn,
supplerende undersøkelser på land, januar 1995
Jordforsk rapport nr. 60/95: Kartlegging av grunnforurensing ved Nitriden, Eydehavn.
Utarbeidet i september 1995.
Jordforsk rapport, Nitriden Eydehavn, Forurensning fra deponier og industrigrunn i
tilknytning til tidligere aluminiumsverk og anodeproduksjon, Avklarende undersøkelser (fase
2), oppsummering og evaluering av utførte undersøkelser, Anbefalinger, mars 1993
Miljødirektoratet (SFT) (1999): Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn, Veiledning
99:01.
Miljødirektoratet (SFT) (2009): Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder
TA 2553/2009.
Miljødirektoratet. (u.d.). Databasen Grunnforurensning (http://grunn.miljodirektoratet.no/).
NGI-rapport, Nitriden- Eydehamn, miljøgeologiske undersøkelser, Undersøkelse av områdene
Elektrodefabrikken, Tippen og gruvene på pinnen og Buøya, desember 1992
SFT (1999), Tillatelse til opprydning av forurensning på Nitriden, datert: 04.06.1999
SFT/Jordforsk, Kartlegging av grunnforurensning ved Nitriden Eydehavn, Risikovurdering og
miljømål, august 1995

01

24.01.20

Nytt dokument, foreløpig utkast etter plankart 23.01.2020

EMS

PS

VERSJON

DATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET AV

KS

side 23 av

23

