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Rambøll har på oppdrag fra
Pusnes Eiendom AS utført en
historisk kartlegging av
planområdet ved Pusnes i
Arendal kommune i forbindelse
med planlagt omregulering og
utbygging av området.

Sammendrag
Rambøll har på oppdrag fra Pusnes Eiendom AS utført en historisk kartlegging av planområdet
ved Pusnes med gnr./bnr. 205/28, 205/574, 205/775, 205/369, 205/673 og 205/597 i Arendal
kommune. Områdets historikk tilsier at det er mistanke om forurensning på området.
Multiconsult har tidligere utført undersøkelser av forurenset grunn i området, og resultatet fra
undersøkelsene viser at det er påvist forurensning på planområdet. Det ble påvist forurensning
av benso(a)pyren, PAH16, PCB, TBT, tungmetaller, alifater (>C10-C12 og >C12-C35).
Med bakgrunn i de tidligere utførte undersøkelsene, og fremtidig planlagt regulering og bruk av
området, er det foreslått hva som bør gjøres videre for å kunne oppfylle de krav som er satt i
Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 for «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset
grunn» [1], og det er beskrevet hvilke krav og regler som gjelder for utarbeidelse av en
tiltaksplan for prosjektet.
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FORORD
Rambøll har fått i oppdrag av Pusnes Eiendom AS å utføre en historisk kartlegging av området på
Pusnes i Arendal for å kartlegge mulig forurensning i grunnen. Representant for oppdragsgiver er
Halvard Hinlo. Oppdragsleder i Rambøll er Frida Andersson. Fagansvarlig på miljø er Bjørn
Wattne Østerhus, Rambøll. Denne rapporten er utarbeidet av Kjersti Aalvik Lid, Rambøll.

BEGRENSNINGER OG ANSVAR
Dette dokumentet er utarbeidet av Rambøll med de formål og de forhold og forbehold som er
beskrevet i dokumentet. Vårt arbeid er basert på tilgjengelig informasjon da dokumentet ble
utarbeidet, og utført i henhold til relevante regelverk og veiledere. Rambøll tar ikke ansvar
dersom det på et senere tidspunkt avdekkes andre forhold, eller gis andre føringer fra
myndigheter enn det som er beskrevet i dokumentet.
Rettigheter til dokumentet er regulert av våre oppdragsvilkår eller i egen kontrakt med
oppdragsgiver. Tredjepart kan ikke bruke dokumentet eller gjengi det i utdrag uten samtykke fra
Rambøll. Rambøll tar intet ansvar for negative følger ved bruk av dokumentet uten skriftlig
samtykke fra Rambøll, eller ved bruk av dokumentet til andre formål enn det er utarbeidet for.
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn

Pusnes eiendom AS planlegger utbygging i et område på Pusnes, i Arendal kommune. Det pågår
nå en omreguleringsprosess for området hvor det skal legges til rette for utbygging med
boligblokker og uteområder. I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 1.
juli 2004 [2], skal det ved terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset,
gjøres nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle
forurensningen. Det er tidligere gjennomført flere undersøkelser og påvist forurensning på
området. Rambøll har hatt i oppdrag å gjennomføre en historisk kartlegging av området som blir
berørt ved utbyggingen på Pusnes som en del av reguleringsprosessen for å vurdere
kunnskapsgrunnlaget og vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser på området for at
området er tilstrekkelig kartlagt i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/09 [1].
Planområdet er vist i Figur 1, og inkluderer eiendommene som trolig blir berørt av utbyggingen.
Det skal i hovedsak gjøres tiltak på land, men dersom det skal gjøres tiltak i sjø bør det gjøres
undersøkelser for kartlegge forurensningssituasjonen i henhold til krav i veileder M608
«Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»[3].

Figur 1: Oversiktskart over planområdet (stiplet svart linje). Området går over flere eiendommer med
gnr./bnr. 205/28, 205/574, 205/369, 205/673, 205/597, 205/775, 205/762, 205/65, 205/64, 205/63,
205/69 og 205/72.
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1.2

Målsetning

Målet med den historiske kartleggingen er å få en oversikt over forurensningssituasjonen på
eiendommene og vurdere behov for ytterligere kartlegging. Undersøkelsen omfatter blant annet
kartlegging av mulige kilder og mulig spredning av forurensning.
Miljømålet for eiendommene er at gjenværende masser på eiendommene skal tilfredsstille krav til
"Boligområder" fastsatt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 for ”Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn” [1]. Miljømålet for omkringliggende områder er å unngå
spredning av forurensning til tilgrensende eiendommer, grunnvann eller overflateresipienter.

2.

METODE

2.1

Kartlegging av historikk

Det er gjennomført en historisk kartlegging av området. Kartleggingen er gjennomført som en
skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirektoratet sin
grunnforurensningsdatabase [4], NGU sine databaser om grunnforhold [5, 6], grunnbrønner [7],
og rapporter fra tidligere undersøkelser [8-10] er benyttet. Informasjonen som har fremkommet
under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere mulige og påviste forurensningskilder på
eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig utbredelse av forurensningen.

3.

HISTORISK KARTLEGGING AV OMRÅDET (FASE 1)

Generell eiendomsinformasjon framkommet under den historiske kartlegging av området er gitt i
Tabell 1.
Tabell 1: Eiendomsinformasjon for området ved industriområdet på Pusnes i Arendal som er undersøkt
av Rambøll.

Eiendomsinformasjon
Gnr./Bnr.

Hjemmelshaver

Rambøll

205/28
205/574
205/369
205/673
205/597
205/775
205/762
205/65
205/64
205/63
205/69
205/72
205/28
205/574
205/369
205/673
205/597
205/775
205/762
205/65
205/64
205/63

Skilsøveien 368, 384, 386, 388, 4818 Færvik.
Skilsøveien 360, 4818 Færvik.
Skilsøveien 687, 4818 Færvik.
Skilsøveien 385, 4818 Færvik.

Skilsøveien 364, 4818 Færvik.

Skilsøveien 366, 4818 Færvik.
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Arendal kommune
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Vekst AS
Pusnes Eiendom AS
Pusnes Eiendom AS
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Gjeldende regulering

Dekke på overflaten

Bygninger på
eiendommen
Omkringliggende
område og arealbruk
på naboeiendommer

Rambøll

205/69
Pusnes Eiendom AS
205/72
Pusnes Eiendom AS
I henhold til Arendal kommune sin karttjeneste er størstedelen av
området regulert som kombinert bebyggelse og anleggsformål
(Figur 2). Planen Galtesund havn fra 1988 definerer arealer i sør
som knyttet til båtturisme og parkering/opplag.
Området har store arealer dekket av bygninger, noen områder er
asfaltert (veg og parkeringsplass), og noen områder er
grøntareal.
Det er flere store lagerbygninger på eiendommene. Det er også
et gammelt gårdshus fra midten av 1700-tallet. Noen mindre
bygninger er det også, og noen kaier.
Området rundt eiendommene er dominert av noen grøntområder
og boligbebyggelse.
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Figur 2: Kommuneplan for Pusnes. Ikrafttredelse 23. mai 2019. Hoveddelen av området er kombinert
bebyggelse og anleggsformål (gul-stripet), og en liten del (rosa) er offentlig eller privat tjenesteyting.
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3.1

Eiendomshistorikk med mulige kilder til forurensning

Industrivirksomheten på Pusnes begynte allerede i 1875 da Pusnes mekaniske verksted ble
grunnlagt. Bedriften drev med skipsbygging og produserte dekksutstyr. På det meste har over
1000 mennesker arbeidet på stedet. Bedriften var på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900tallet ledende innen dampdrevet dekksmaskineri. De produserte ovner i støpegods frem til 1904
og bygde skip frem til 1961. I 2014 overtok det internasjonale skipsutstyrskonsernet MacGregor
virksomheten på Pusnes, og den ble da flyttet fra Tromøya til Barbu i Arendal.
Pusnes hovedgård, som ligger i kanten av industriområdet, ble bygget i 1751. Da gården ble
bygget hadde bygningen vann på tre sider av seg. Senere har området blitt utfylt og gården fikk
parkanlegg og brygge på eiendommen. Det ble drevet gårdsbruk ved denne gården frem til
1950-årene. Pusnes gård ble totalrenovert i 1988 og var knyttet til kontorvirksomhet for
industrien på Pusnes. Pusnes gård er nå fredet.
Områder som har blitt brukt til verftdrift er ofte forurenset da industrivirksomheten leder til
utslipp i områdene industrien ligger i. Forurensningen skyldes utslipp fra produksjonen ved
verftene, maling, oljer og tjærestoffer, rester av sandblåsing, og avfallshåndtering. Vanlig
forurensning er tungmetaller, PCB (polyklorerte bifenyler), PAH-forbindelser (tjærestoffer) og TBT
(tributyltinn – benyttet som groehemmende tilsetninger til bunnstoff).
Området har blitt fylt ut opp igjennom tiden (Figur 3), og området kan derfor bestå av fyllmasser
med ukjent opprinnelse. Slike masser kan inneholde ukjent forurensning. I enkelte mindre
områder på eiendommen for Pusnes verft skal metallspon og/eller jernslagg ha blitt benyttet som
fyllmasser ved utfylling i sjø [8].
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Figur 3: Historiske flyfoto over Pusnes verft og nærliggende områder. @kart.finn.no
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3.2

Registrert forurensning

Ifølge grunnforurensningsdatabasen [4] er eiendommene med gnr./bnr. 205/28, 205/574,
205/762, 205/775, 205/69, 205/72, 205/63 og 205/369 registrert med påvisningsgrad 2 –
«akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk» [4] (Figur 4). Det er blant annet
påvist forurensning av forskjellige tungmetaller og oljeforbindelser. Opplysninger er i hovedsak
basert på utførte undersøkelser og tiltak som er beskrevet i mer detalj i kapittel 3.6.
I sjøområdet både sør og nord for området er det registrert påvisningsgrad 3 – «ikke akseptabel
forurensning og behov for tiltak» (Figur 4). Det er også et lite område på eiendom 205/13 (Skilsø
båtbyggeri), som ligger vest for tiltaksområdet på Pusnes, der det er mistanke om forurensning
(Figur 4) [4].

Figur 4: Oversikt over registrert forurensning på og ved tiltaksområdet ved Pusnes i Arendal kommune
[4].

3.3

Geologi, brønner og grunnvann

Planområdet på Pusnes ligger i et relativt flatt terreng, men med noen høyder øst og vest.
Bergarten i området er ifølge NGU sitt berggrunnskart grå båndgneis, lokalt med skarn og
magnetitt [5].
Løsmassene i området består av tynt dekke/bart fjell. Dette begrepet brukes om områder som
stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er synlig berggrunn [6]. I selve
industriområdet er nok en del fyllmasser, da området tidligere har blitt fylt ut med sprengstein.
Underliggende masser antas i stor grad å bestå av strand- og sjøbunnssedimenter (silt og sand
med skjellbiter) da planområdet ligger nært sjøen, og med bakgrunn i at det er fylt ut i sjøen.

Rambøll
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Det er registrert en grunnvannsbrønn som går i fjell i sørlig del av eiendommen med gnr/bnr
205/28 [7]. Det er uvisst om denne brukes til drikkevann eller energi, men hvis den brukes som
drikkevann er det mulig at denne kan være påvirket av foruresning grunnet forurensning i
grunnen på eiendommen.

3.4

Spredningsveier

Aktuelle spredningsveier på tiltaksområdet kan være via avløpsnett og andre ledningstraseer i
grunnen. Ledningsnett kan også føre til spredning ved tiltaksgjennomføring. I tillegg kan
spredning av forurensning forekomme via sprekker i berggrunnen, grunnvann eller infiltrasjon av
overvann i forbindelse med nedbør. Sistnevnte er avhengig av massenes permeabilitet og type
forurensning.
Ifølge NGU sitt løsmassekart [6] er det for fyllmasser liten infiltrasjonsevne og lite
grunnvannspotensial. Til tross for at planområdet har dårlig infiltrasjonsevne, er det mulighet for
at en eventuell forurensing skylles ut i resipienter via grunnvann, infiltrasjon av overvann,
sprekkedannelser i fjell eller rørtraseer i grunnen.

3.5

Resipienter

Mulige resipienter i området kan blant annet være grunnvann. Forurensning kan trekke ned
igjennom sedimentene og ned i grunnvannet. Som nevnt i kapittel 3.4 har størstedelen av
massene i området liten infiltrasjonsevne, men likevel kan noe forurensing spres til grunnvannet
via infiltrasjon.
Andre resipienter er Pusnesbukta og Fjellvig, som er nærmeste sjøområder og som grenser
direkte til planområdet. Generelt vil eventuelt overvann ved nedbør kunne frakte forurensning til
nærliggende bekker eller små myrer/tjern. I aktuelt planområde er imidlertid dette lite
sannsynlig.

3.6

Tidligere undersøkelser

Det er tidligere utført flere undersøkelser på tiltaksområdet. Masser på land [8] har blitt
undersøkt, og det har i tillegg blitt utarbeidet en tiltaksplan [9] og sluttrapport [10] fra området
av Multiconsult.
I 2010 utførte Multiconsult en miljøteknisk undersøkelse av forurenset grunn på området [8].
Området ble delt inn i 4 delområder (A, B, C og D) etter hvilke områder hvor tidligere aktiviteter
sannsynligvis kan ha bidratt til forurensning av grunnen. Figur 5 viser områdeinndelingen og
prøvepunktene fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen fra 2010. Resultatene fra
undersøkelsen i 2010 viser at det er påvist forurensning for benso(a)pyren (tilstandsklasse (tkl.)
1-4), PAH16 (tkl. 1-4), PCB (tkl. 1-2), TBT (tkl. 1, 2 og 5), tungmetaller (tkl. 1-5), alifater
(>C10-C12 og >C12-C35) (tkl. 1-5). Det ble også utført en risikovurdering for helse og
spredning knyttet til forurensning i grunnen. Konklusjonen til denne risikovurderingen var at
påvist forurensning ikke medførte noen helsemessige risiko slik massene lå den gangen, men at
det var en viss risiko for spredning til sjø av kobber, nikkel, bly, sink og TBT i ett eller flere av
områdene som ble undersøkt [8].
I 2013 ble det utarbeidet en tiltaksplan [9] for området der det ble foreslått følgende tiltak:
Tildekking (asfaltering) på områder uten tett dekke
-

Rambøll

Tildekking og plastring med stein for å beskytte mot bølgeaktivitet og hindre graving og
utvasking i forurensede masser som ligger eksponert i sjøkanten.
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-

Vurdere oppgraving og fjerning av hotspots der dette ikke innebærer stor risiko for økt
utvasking og spredning av forurensning.

I 2015 ble det utarbeidet en sluttrapport av Multiconsult [10]. I sluttrapporten er det beskrevet
hvilke tiltak som er utført i de ulike delområdene fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen i
2010. Ved noen områder beskrives det at saneringsarbeid ble noe mer omfattende enn først
antatt. I Vedlegg 1 vises en tabell med hvilke tiltak som er gjort i de ulike områdeinndelingene.
Alle oppgravde masser med forurensning i og over tkl 4 ble levert til et godkjent mottak for
forurensede masser ved Heftingsdalen avfallsdeponi.
Masser med forurensning i tkl 1-3 kunne iht. tiltaksplanen gjenbrukes på området, og ble fylt
tilbake på stedene de kom fra. Stein (fraksjoner over 3,5 cm) er ansett som rene masser, og ble
frasiktet og gjenbrukt på samme måte.

Rambøll
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Figur 5: Områdeinndeling og prøvepunkt fra miljøteknisk grunnundersøkelse utført av Multiconsult i 2010 [8].
Rambøll
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4.

VIDERE ARBEID

Multiconsult har i sitt tidligere arbeid tatt utgangspunkt i arealbruk «Sentrumsområder, kontor og
forretning» (område A- Pusnes gård) og «Industri og trafikkarealer» (område A (delvis), B, C og
D) fra Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [1]. Dette fører til at for områder der arealbruk
er satt til «sentrumsområder, kontor og forretning» er tillatt med tilstandsklasse 3 eller lavere i
toppjord (<1 m) og tilstandsklasse 3 eller lavere i dypereliggende jord (>1 m). Tilstandsklasse 4
og 5 kan aksepteres dypere enn 1 meter dersom risikovurdering viser akseptabel risiko for helse
og spredning. For områder under arealbruk «Industri og trafikkarealer» tillates tilstandsklasse 3
eller lavere i toppjord samt tilstandsklasse 4 dersom risikovurdering gir akseptabel risiko.
Tilstandsklasse 3 eller lavere aksepteres i dypereliggende jord (>1 m). Tilstandsklasse 4 og 5 kan
aksepteres dersom risikovurdering viser akseptabel risiko for helse og spredning.
Ved planlagt utbygging på Pusnes vil det imidlertid bli krav til arealbruk «boligområder» [1].
Dette fører til at det blir strengere krav til hvilke tilstandsklasser som er tillatt i toppjord (<1 m)
og dypereliggende jord (>1 m). Figur 6 viser hvilke krav til tilstandsklasser som gjelder ved
arealbruk «boligområder». Ved arealbruk «boligområder» er det også strengere krav til
prøvetetthet ved arealer av områder som skal undersøkes.

Figur 6: Krav til arealbruk "boligområder" i henhold til veileder TA-2553/2009 [1].

Når det nå settes strengere krav til tetthet av prøvepunkt og til hvilke tilstandsklasser som er
tillatt i toppjord og dypereliggende jord vil det måtte gjøres flere undersøkelser av forurenset
grunn i planområdet.
Områder som ikke er prøvetatt av Multiconsult må prøvetas i henhold til de kravene som er gitt i
Miljødirketoratets veileder [1]. Dette gjelder også under bygg som skal rives. Det kan også være
nødvendig å supplere noen av de allerede prøvetatte områdene med ekstra prøver slik at disse

Rambøll
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områdene møter krav til prøvepunkt for arealbruk «boligområder». Etter nåværende størrelse på
tiltaksområdet (Figur 5) (ca. 72 000 m2) skal det bli tatt 88 prøvepunkter. Til nå har det blitt
boret 50 prøvepunkter, noe som indikerer at det kan gjenstå ca. 38 prøvepunkt fordelt på
området for å tilfredsstille kravene til antall prøvepunkt i veilederen [1] slik at det kan utarbeides
en ny tiltaksplan for forurenset grunn for planområdet på Pusnes. Behov for nye prøver varierer
mellom delområdene. I område C kan nok mange prøvepunkter tas under eksisterende bygg.
Tiltaksområdet er kanskje litt overestimert, og antallet må kontrolleres eksakt.
Gjenværende masser på området må tilfredsstille kravene satt til arealbruk «boligområder». Hvis
masser i tilstandsklasse 3 er lagt tilbake som toppjord på de undersøkte områdene, må disse
legges som dypereliggende jord (>1 m) og tildekkes med rene masser, eller leveres til godkjent
mottak. Masser i tilstandsklasse 3 kan ikke ligge som toppjord [1].
Man kan muligens være tjent med at det tas nye prøver på hele området slik at man ser på
området i en helhet. Det er 10 år siden prøvene for forurenset grunn ble tatt, og det kan derfor
har kommet inn annen/mer forurensning siden undersøkelsen ble utført.
Det er også vanskelig å vite eksakt hvor det har blitt sanert og hvor masser i tilstandsklasse 3 er
lagt igjen. Dette kan medføre at toppjord som er sanert ikke lenger tilfredsstiller ny planlagt
arealbruk. Det er sannsynlig at alternativet med å ta prøver i området som en helhet kan bli både
rimeligere og enklere enn å undersøke områdene hver for seg. Hvordan en prøvetaking settes
sammen må vurderes mer i detalj når den tid kommer.

5.

KONKLUSJON

I forurensningsforskriften (§2-4) står det at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset
grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Undersøkelsene skal
som minimum avklare om normverdier er overskredet. Utbygger planlegger, og utfører,
undersøkelser av forurenset grunn i henhold til forurensningsforskriften, samt de krav som er
satt i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA2553/2009) for antall prøvepunkt, og fordeling av disse, etter planlagt arealbruk for et
tiltaksområde.
Det er per nå, som Rambøll er kjent med, ikke noe som tyder på at man ved gjennomført
miljøteknisk grunnundersøkelse og kartlegging av forurensede masser på tiltaksområdet på
Pusnes, ikke har et løsbart og gjennomførbart prosjekt i henhold til gjeldende regelverk for
forurenset grunn.
Ved terrenginngrep i forurenset grunn plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er
nødvendige for å sikre at:
•
Grunnen ikke lenger er forurenset eller at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke
overskrides.
•
Anleggsarbeidet, herunder oppgraving og disponering av forurenset masse, ikke
medfører spredning av forurensning eller fare for skade på helse og miljø.
Ved påvisning av forurenset grunn er det krav om utarbeidelse av tiltaksplan. I
forurensningsforskriften kapittel 2 er det beskrevet hva en tiltaksplan skal inneholde (§2-6). Ved
utarbeidelse av en tiltaksplan følger Rambøll de krav som gjelder etter forurensningsforskriftens
kapittel 2. Tiltaksplanen beskriver tiltaket, risiko for helse og spredning under tiltaket,
forurensningsreduserende tiltak for å redusere risikoen for helse og spredning under tiltaket,
hvordan forurensede masser kan disponeres, behovet for kontroll og overvåking under og etter
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tiltaket, hvordan tiltaket dokumenteres, samt hvilke krav det er til rapportering underveis og til
slutt.
Det beskrives også at det skal avholdes et oppstartsmøte med tiltakshaver, entreprenør og
miljøteknisk rådgiver. På møtet skal tiltaksplanen gjennomgås, eventuelle uklarheter oppklares,
samt at rutiner for varsling, dialog og levering av nødvendig dokumentasjon etableres. På møtet
skal det også avklares på hvilket format dokumentasjon (eksempelvis kartformat, lasslister og
vektdokumentasjon) skal overleveres mellom entreprenør, byggherre og miljøteknisk rådgiver.
Tiltak i forurenset grunn følges opp av en miljørådgiver, og tiltakshaver er ansvarlig for å tilkalle
miljørådgiver for oppfølging og kontroll av at tiltaksplanen følges av utførende graveentreprenør.
Dette for å sikre forsvarlig håndtering av forurenset grunn og eventuell vannhåndtering i
prosjektet. Dersom det påtreffes ukjent forurensing under gravearbeidene, skal arbeidene
stanses og miljørådgiver varsles for å best mulig kunne håndtere den ukjente forurensningen.
Miljørådgiver vil vurdere forurensingsgrad og behov for supplerende prøvetaking og analyser.
Ved å utarbeide en tiltaksplan sørger dette for at alle involverte parter er kjent med
forurensningssituasjonen på området og hvordan dette skal håndteres gjennom ulike tiltak
beskrevet i planen. Tiltakene beskrevet i planen vil redusere risikoen for spredning av
forurensning til omkringliggende områder, samt at uakseptabel forurensning blir tatt ut av
sirkulasjon, noe som vil bedre miljøet i nærområdet.
For prosjektet på Pusnes i Arendal gjenstår det fortsatt mye arbeid før en tiltaksplan kan bli
utarbeidet. Det er ikke utført en tilstrekkelig miljøteknisk grunnundersøkelse i henhold til krav
som stilles til planlagt arealbruk. En slik undersøkelse vil først være mulig etter bygg som skal
rives har blitt revet. Etter rivning av bygg vil det være mulig for å gjennomføre den miljøtekniske
grunnundersøkelsen i henhold til krav for planlagt arealbruk. Etter den fullstendige miljøtekniske
grunnundersøkelsen, vil det kunne gjøres en vurdering av hvilke tiltak som egner seg på
området, og som gir gode løsninger videre arbeid og miljøet i området.
Tiltaksplanen skal sendes til kommunen (lokal forurensningsmyndighet) for godkjenning og
tiltaksplanen må være godkjent før terrenginngrep/gravearbeid kan starte.
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Vedlegg 1 – Oversikt over tiltak for forurenset grunn gjennomført på Pusnes

Område Utførte tiltak
A

-

-

-

B

-

-

-

-

C

D

-
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Masser ned til mellom 1,6 og 4,5 m dybde omkring og mellom St. 5 og
St. 7 ble gravd opp
Oppgravde masser med forurensning over tilstandsklasse 3 ble fjernet og
levert til godkjent deponi.
Stein (fraksjoner over 3,5 cm.) ble siktet ut fra forurensede masser og
fylt tilbake. I de mest forurensede massene ble kun steiner over 10 cm
frasortert og gjenbrukt som fyllmasse.
Masser med forurensning i tilstandsklasse 3 eller mindre ble lagt til side
og fylt tilbake.
Topplagsmasser (gress med underliggende organisk jord) ble lagt til side
og gjenbrukt som topplag.
Masser omkring St. 5 og sørover, med høyt innhold av TBT (tilsvarende
tkl 5 for sjøbunnsedimenter), ble fjernet ned til ca. 1,5 m. Masser dypere
enn 1,5 m ble deretter tildekket med finstoffrike masser av knust stein,
subus.
Det ble satt ned en ny grunnvannsbrønn øst i området, for å kunne
kontrollere vannkvaliteten i fyllinga, over nivået for tildekkingen.
12 m med delvis ødelagte overvannsrør (se figur 8) ble byttet ut med
hele, tette rør
Det ble lagt asfalt på den tidligere grusdekte plassen.
Det ble lagt tett dekke i form av bentonittmembran i det oppgravde
området med plen, på ca. 40 cm dyp. Den ble lagt med ca. 30 cm
overlapp i overgangen mellom membran og asfalt.
Inne i kranbaneområdet ble alle masser ned til bergoverflaten, ca. 1-1,5
m dybde, gravd opp og fjernet, til 10-12 m foran bygg.
Utenfor kranbaneområdet, omkring St. 30 ble alt finstoff ned til
bergoverflaten gravd opp og fjernet. Oljesøl i en fordypning i fjellet under
massene ble sugd opp og bergoverflaten ble spylt ren.
Alle oppgravde masser fra område B oversteg tilstandsklasse 3 og ble
derfor levert godkjent deponi, med unntak av topplagsmassene (ca. 20
cm) utenfor kranbaneområdet.
Det ca. 20 cm tykke topplaget av sand og pukk utenfor kranbaneområdet,
med påvist tkl 5 for benzen, ble gjenbrukt på bakgrunn av en vurdering
av risiko og kost-nytte (bl.a. den høye vannløseligheten og flyktigheten
av BTEX). Massene ble lagt over grunnvannsstand for å minimere
spredning.
En del store steiner (fraksjoner over ca. 20-30 cm.) ble skilt ut og fylt
tilbake.
Masser ned til ca. 3,5 m omkring St. 40 ble gravd opp
Alle oppgravde masser fra område C oversteg tilstandsklasse 3, og ble
derfor levert til godkjent deponi.
Stein (fraksjoner over 3,5 cm.) ble siktet ut og tilbakefylt.
Masser ned til ca. 2,5 m omkring St. 70 ble gravd opp.
Alle oppgravde masser fra område D oversteg tilstandsklasse 3, og ble
derfor levert til godkjent deponi.
Stein (fraksjoner over 3,5 cm.) ble siktet ut og fylt tilbake i gravegropen.

Side I

