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Innledning

Multiconsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grunnundersøkelser på
området "Framnæs midtre", som er en del av det gamle verftsornrådet på Framnæs. Området
Framnæs er registrert i SFTs database over forurenset grunn som lokalitet nr. 0706017.

Området "Framnæs midtre" består av feltene Kl, Bl-B2, F7 og B8, se vedlegg A.
Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt Kl og på felt B8.

Det planlegges et nærings- og skolebygg på den søndre delen av felt Kl og 3 boligbygg med
inntil 8 etasjer inkludert parkering på felt B8. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei mellom
feltene som vist i vedlegg A. Veien vil bli relativt bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot
bryggefronten nordvest for felt B8 for å få akseptabelt fall.

Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport 810007-2. Etter den
rapporterte undersøkelsen er det utført supplerende grunnvannsprøvetaking.

Denne rapporten inneholder en risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt
utbygging og arealbruk på feltene Kl og B8, samt i forhold til omkringliggende miljø. En
separat tiltaksplan vil foreligge som rapport 810007-4.

Problembeskrivelse

På felt Kl har det vært elektrisk verksted, kraftstasjon med oljefyring, smie, blikkenslager
samt gassverk. Aktivitetene kan ha gitt forurensning av PCB, tungmetaller, PAH, olje og
løsemidler. På vestre del av feltet har det vært bunnstofflager og transfoimator med mulig
forurensning som PCB, tungmetaller, PAH, olje, TBT og løsemidler.

Felt B8 har vært brukt til riggverksted, naglebod, smed, serviceavdeling og skipsreparasjon.
Aktivitetene kan ha medført forurensning av stoffene som er nevnt over for felt Kl. I tillegg
kan man i vestre del av felt B8 komme til å berøre et deponi som kan inneholde industriavfall
og maling. På området sør for felt B8 har det bl.a. foregått sandblåsing. Det er sannsynlig at
sandblåsersand kan ha blitt deponert på ulike deler av Framnæsområdet.

For en mer detaljert problembeskrivelse for de ulike feltene inkludert feltene Bl-B2 og F7
vises til kap. 2 i rapport 810007-2.

Eiendoms- og områdebeskrivelse felt K1 og B8

3.1 Områdebeskrivelse

Framnæsområdet bærer sterkt preg av tidligere tiders virksomhet. Det opprinnelige landskapet
finnes bevart bare på mindre områder, bla. "Frarnnæstoppen" sentralt på området.

De undersøkte feltene grenser til sjøen i vest og deler av det tidligere verftsområdet i nord og
syd, og til feltene F7 og B2 i øst/syd. På den andre siden av Framnesveien, øst for felt Kl og
B2, ligger det boliger.
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3.2 Naturmiljø. Klima

Sandefjord har mildt kystklima med en årsmiddeltemperatur for perioden 1961-1990 på
6,3 °C. Tre måneder i året, desember, januar og februar, er gjennomsnittstemperaturen under 0
°C. Årlig nedbør (middelverdi for perioden 1961-1990) er 909 mm.

3.3 Plansituasjon. Fremtidig arealbruk

Kommuneplanen ble vedtatt i 2002, og Framnæsområdet fikk der status som byggeområde for
bolig/næring.

På felt B8 arbeides det nå med detaljerte tegninger for 3 boligblokker med parkeringskjellere
under og mellom de to innerste blokkene (se illustrasjonsplanen i vedlegg A).
Parkeringskjellerne vil bli bygget på utsprengt fjell. Boligblokken nærmest sjøen etableres uten
kjeller på oppfylt grunn over dagens terreng. Denne ytre blokken fundamenteres antagelig på
borede stålkjernepeler til fjell.

På søndre del av felt Kl planlegges det et nærings- og skolebygg på det ledige arealet som i
dag blir brukt til parkering. Bygget vil stort sett bli fundamentert direkte på fjell og/eller på
kvalitetsfylling av knust/sprengt stein til fjell. Den delen av bygget som kommer vest for
dagens trafo vil trolig bli fundamentert på pilarer/peler til fjell.

Fra Framnæsveien skal det etableres en ny adkomstvei mellom felt Kl og felt B2, F7 og B8.
Veien vil bli relativt bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest for felt
B8 for å få akseptabelt fall.

Felt B8, adkomstveien og søndre del av felt Kl utgjør derved et sammenhengende, tettbygd
område med høy utnyttelsesgrad.

3.4 Grunnforhold

Grunnforhold

Området er dominert av en markert fiellskjæring i øst, med delvis utsprengt og utfylt område
mot tilgrensende midtre kai (kai 5) i vest. Noe av den gamle fjellfoten står igjen etter
utsprengning. I dag er arealet delvis asfaltert/brolagt og delvis gruset. Det flate området mot
sjøen blir i hovedsak benyttet som båtoppstillingsplass.

Observert fjell i dagen på feltene er avmerket på borplan tegning nr. 810007 — 1.

Boring 10, 13 og 14 er utført på søndre del av felt Kl og i nærheten av opprinnelig fiellfot.
Disse boringene indikerer fyllmasser over antatt fjell i 0,5 — 0,6 m dybde. Prøvegropene som er
gravd her indikerer også fyllmasser av sand og grus over antatt fiell i 0,3-0,6 m dybde.

Boringer uført på felt B8 i forbindelse med den geotekniske undersøkelsen viser svært
varierende dybder til fjell, noe som indikerer skråfjell. En dyp renne med løsmasser fra sør mot
nord går over felt B8 mellom kai 5 og den opprinnelig fjellfoten. I dyprenna er det registrert et
topplag av fyllmasser over lag med lav bormotstand og mektighet opp mot 10 m over faste
masser til fjell. Boringene i dyprenna har fjelldybder som varierer fra 9,4-28 m under terreng.

En prøveserie som er tatt opp i forbindelse med den geotekniske undersøkelsen av tomta (Pr.1
på felt B8) viser grusig sand i 7 m dybde. Fra 8 - 9 m dybde er det organisk materiale med
trebiter og planterester, over organisk finsand i 9-10 m dybde. Fra 10-11 m dybde er det leire/
silt med skjellrester. Prøveserien er avsluttet i siltig leire i 12 m dybde.
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Hydrogeologi. Spredningsforhold

Observasjoner i prøvegropene på vestre del av felt B8 viser at grunnvannet står mellom 1,2 — 3
m under terreng. Dette tilsvarer havnivå, og det antas at grunnvannsnivået følger flo og fjære.
Sjaktene på den søndre delen av felt Kl ble gravd ned til fjell uten at grunnvann ble registrert.

Grunnvannsnivå ligger derfor i løsmassene (hovedsakelig utfylte masser) på vestre del av felt
B8 og videre mot kai 5. På øvrige deler av de undersøkte feltene ligger grunnvannsnivå under
fj elloverflaten.

Generelt vil strømningsretning for grunnvannet være mer eller mindre rett mot sjøen.

	

4. Utførte undersøkelser

	

4.1 Utførte undersøkelser januar 2005

Undersøkelsene i januar 2005 er utførlig beskrevet i rapport 810007-2.

Strategi

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen omfattet kun områdene hvor det nå foreligger konkrete
utbyggingsplaner. Undersøkelsen dekket således ikke hele reguleringsområdet.

På den sørvestlige delen av felt Kl var det kun mistanke om forurensning fra transformatoren.
Eventuell annen forurensning for eksempel knyttet til tilkjørte fyllmasser måttet antas å opptre
mer jevnt fordelt over hele området. Mulig forurensende aktiviteter har ellers foregått i enkelte
av de eksisterende bygningene på felt Kl, utenfor utbyggingsområdet.

På den vestre delen av felt B8 var behovet for undersøkelser knyttet til mistanke om deponert
avfall og mulig forurensning fra sandblåsing. Østre del av dette feltet er nedsprengt og var
derfor ikke nødvendig å undersøke.

Utførelse

Utførte feltundersøkelser og kjemiske jordanalyser er beskrevet i kap. 4.2 i rapport 810007-2.

Det ble sjaktet i totalt 15 punkter for å lokalisere og avgrense forurensninger. På grunn av flere
høyspentkabler og fiberoptiske kabler i grunnen rundt trafoen ble det ikke foretatt
undersøkelser i området rundt denne.

Det ble tatt jordprøver fra samtlige sjakter, og prøvene representerer både utvalgte,
karakteristiske lag i sjaktene og blandprøver fra hele profilet. Sjaktene ble avsluttet i naturlig
avsatt sand, i overgangen til fast fjell eller i fyllmasser.

17 utvalgte jordprøver ble sendt til AnalyCen for kjemisk analyse. De ble analysert på alle
stoffer som det er utarbeidet noimverdier for i SFTs veileder 99:01A, blant annet PAH, PCB,
tungmetaller, løsemidler og oljeprodukter. I tillegg ble 10 av prøvene analysert på TBT
(tributyltinn), som ha.r blitt benyttet i bunnstoff på båter.

	

4.2 Grunnvannsundersøkelse, april 2005

Det ble utført inspeksjon av forankring og konstruksjonen av kai samt nedsetting av 2 stk.
grunnvannsbrønner tirsdag 19.04.05. Det ble gravd langs innsiden av kaia for å inspisere
kaikonstruksjonen og måle dimensjoner på pilarer og dragere.
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Videre ble de horisontale forankringsdrageme frigravd seksjonsvis for inspeksjon. Resultatet
av den geotekniske undersøkelsen er beskrevet i Multiconsults notat nr. Gl, datert 27.04.05

I to sjakter ble det satt ned grunnvannsbrønner til ca. 1 m under antatt laveste grunnvannstand
(for lokalisering se tegning nr. —1). Brønn B1 ble etablert ned til 3 m dyp mens brønn B2 er 3,3
m dyp.

Brønnene ble etablert med grusfilter og sjaktene ble tilbakefylt med de oppgravde massene
som bestod av fyllmasser av sand, grus og stein, med til dels stort innhold av jemskrot, treverk
og annet avfall.

Onsdag 27.04.05 ble det utført prøvetaking av vann fra brønnene. Begge brønnene ble først
pumpet rene med elektriske engangspunkter, ved å pumpe ut vann tilsvarende flere
brønnvolum. Under pumpingen ble det målt pH, ledningsevne og temperatur, og det ble tatt
vannprøver etter at måleverdiene hadde stabilisert seg. Følgende tabell viser stabile verdier:

Brønn 1)11 Ledningsevne

B1 7,9 30,8 mS/cm

B2 8,6 32,4 mS/cm

De målte parameterne ligger nært opptil det som er karakteristisk for sjøvann.

Det ble tatt vannprøver for analyse på tungmetaller, PAH, PCB og olje/BTEX. Prøvene ble
levert til AnalyCen i Moss for kjemisk analyse.

	

4.3 Inspeksjon av fyllingsfront mot sjøen

Torsdag 21.04.05 ble det utført dykkerinspeksjon av kaiens underside, peler og pilarer ved
hjelp av dykkere fra Sjømiljø AS. Området som ble inspisert strekker seg fra Dypvannskaia
(kai 3) i sør til piren lengst nord på kai 5. Det ble samtidig loddet vanndybder i 3 profiler til ca
30 m ut for kaifronten. Resultatet av dykkerinspeksjonen er beskrevet i Multiconsults notat G1
av 27.04.05.

Under kai 5 var det fylt ut med sprengstein, antatt størrelse 0 — 500 mm. Sprengsteinsfyllinga
har fyllingsfot ved den ytre pilarrekka. Helningen varierer fra ca. 1:1,5 i nordligste profil til ca.
1:1,3 mot sør. Stedvis er det noe metallskrot i fyllinga.

Sjøburmen utenfor kai 5 har svak helning mot vest og er dekket av et mudderlag over fastere
masser. Mudderlaget varierer fra 0,3 til 0,7 m tykkelse. Vanndybden ved kaifront er 6-7 m. Ca
30 m ut fra kaifront er det relativt flat mudderbunn som ligger mellom kote —9,5 til — 12,5.
Vanndybden øker ned mot Dypvannskaia. I profil 3 ned mot dypvannskaia var det bart fjell
under kaia, og ut til ca. 10 m fra kaifronten. Fjellet faller skrått av ut i fjorden.

	

5. Beskrivelse av forurensningssituasjonen

Plassering av prøvesjaktene er vist på tegning nr. —1. For detaljert beskrivelse av observasjoner
med sjaktprofiler vises til rapport 810007-2.

	

5.1 Analyseresultater jordprøver

Resultatene av analysene av jordprøvene er sammenstilt i vedlegg C. Forurensningsnivå for de
viktigste miljøgiftene er også visuelt fremstilt med farger på kartskisser i vedlegg B.
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Det er i praksis kun påvist forurenset grunn på felt B8. Tabell 1 og 2 inneholder
gjennomsnittlige og maksimale påviste konsentrasjoner av miljøgifter i 15 prøver fra felt B8.

Tabell 1 Resultater av olje - , PAH - og PCB - analyser (mg/kg torrstoffi

Provegrop Olje C10-
C12

Olje C12- Olje C16-

C16C35

Sum olje Sum
PAH16

Benzo-
ayren

PCB7

Gjennomsnitt
(av 15 prøver)

<5,0 6') 143 1) 149 I) 41  2) 4,3  2) 0,02

Maks. verdi 120 960 5100 6200 730 56 0,162

SFTs norm 30




100




2 0,1 0,01

Konsentrasjoner over normverdien er uthevet

Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon, eksklusiv PG8 og PG, som begge hadde klart høyere
oljeinnhold enn i øvrige prøvegroper
Gjennomsnittlige PAH-konsentrasjoner er eksklusiv maksimalverdiene (prøve PG1.1)

Det ble bare påvist meget svak oljeforurensning i en sjakt på felt Kl. Med unntak av PG 8 og
PG 9 er det ikke påvist spesielt høyt oljeinnhold. Det er ikke påvist forurensning av de lette
aromatene benzen, toluen, etylbenzen og xylen. Det er bare påvist lave konsentrasjoner av
TBT.

Tabell 2 Resultater av tungmetallanalyser (mg/kg tørrstofp

Prøvegrop

Gjennomsnitt
(av 15 prøver)
Maks. verdi
SFTs norm

Arsen
(As)

23

90
2

Bly
Pb

1008
4200
3

Kadmium
(Cd)

0,8
2,1

25

Sink
(Zn)

803
3500

100

Nikkel
(Ni)

34

150
1

Krom
(Cr)

26

83
50

Kobber
(Cu)

239

1000
60

Kvikk-



sølv (Hg)

4,4

14
100

Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet

I  fyllmassene i samtlige av prøvegropene på felt 8 er det påvist arsen, bly og sink over SFTs
nounverdi for "mest følsomt arealbruk". Særlig må påpekes det høye blyinnholdet samt
tilstedeværelse av kvikksølv.

5.2 Analyseresultater grunnvannsprøver

Resultatet av grunnvannsanalysene er sammenstilt i tabell 3 og 4. Analyserapport fra
AnalyCen foreligger i vedlegg F.

Konsentrasjoner i grunnvannet er sammenlignet med kravene til drikkevann gitt av
Helsedepartementet i  Forskrift om vannforsyning og drikkevann  fra 2002.

Tabell 3 Resultater av tungmetallanalyser (mg/kg tørrstofj)

Arsen Bly Kadmium Sink Nikkel Krom Kobber Kvikk-
Brønn Dato (As) Pb (Cd) (Zn) (Ni) (Cr)  (Cu) sølv (Hg)

B127.04.05 < 2,5 < 1 < 0,5 190 16 < 2,5 6,1 0,22
B227.04.05 < 2,5 < 100 < 50 170 23 < 250 4,1 0,14

Drikkevannsnorm 10 10 5




20 50 100 0,5

Anm. I): Høye deteksjonsgrenser for bly, kadmium og krom pga. problematisk analyse av vannprøve
laboratoriet. For øvrige metaller er det imidlertid godt samsvar mellom BI og B2.
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Tabell 4 Resultater av olje-, PAH- og PC'B-analyser (itg/liter)

BronnDato

B127.04.05
B227.04.05

Drikkevannsnorm

Olje
C5- 

CIO

< 10
6,8

Olje
C10-

C12

< 5
41

Olje
C12-

C16

10
83

Olje

C16-

C35

< 20
106

Sum
olje

10
230
10

PAH16

0,30
4,3

Sum
KPAH

< 0,01
0,01
0,1

Benzo-



(a)pyren

< 0,01
< 0,01
0,01

PCB7

< 0,01
< 0,01

Anm.: Konsentrasjoner over normverdien er uthevet. KPAH er de kreftfremkallende PAH'ene

Ved graving av sjakter for å etablere grunnvannsbrønnene var det tydelig oljelukt av massene,
men det ble ikke observert oljefilm på vannet. Ved prøvetaking fra brønnene en uke senere var
vannet klart og uten lukt etter få minutters pumping.

Med unntak av en forhøyet verdi for nikkel er det ikke påvist innhold av tungmetaller over
drikkevannsnoimen i vannprøvene.

Det er ikke funnet PCB i noen av prøvene. Prøve B2 er svakt forurenset av olje og PAH. Av
det totale PAH-innholdet på 4,3 jtg/liter utgjør naftalen 2,9 jtg/liter. Iflg. laboratoriet kan B2
inneholde rester av diesel.

5.3 Vurdering av forurensningssituasjonen

Målt forurensningsnivå er visuelt fremstilt på kart i vedlegg B sammen med en
arealavgrensning av forurensningen. Avgrensning av forurensningen er skjønnsmessig i den
forstand at den kun bygger på målinger i den enkelte prøvegrop.

Felt Kl

Fra felt Kl er det analysert to prøver. Med unntak av svak forurensning av olje og TBT i prøve
PG 14.1 er det ingen forurensning over SFTs norm i prøvene. Oljeforurensningen består
utelukkende av tyngre oljekomponenter med karbontall C16-C35, noe som indikerer at oljen er
lite vannløselig. Det var lite variasjon i massene i de fire prøvegropene, og de to prøvene anses
derfor å være representative for området.

Felt B8

Den østre delen av felt B8, mellom fjellveggen og restene av fjellfoten, består av nedsprengt
fjell. Da det er svært lite fyllmasser over fjell, er det ikke funnet nødvendig å gjøre næiiiiere
undersøkelser på dette område. Området antas å være rent.

På den sørvestlige delen av felt B8 er det store lokale variasjoner og lagdelingen endrer seg fra
prøvegrop til prøvegrop selv om noen karakteristiske lag gikk igjen flere steder på området.
Generelt bærer hele området preg av å ha blitt brukt til ulik type industrivirksomhet og
utfylling/deponering av ulike typer avfall. Av lagene som går igjen i fiere av gropene er det
tykke "rustrøde" lag med mye jernskrot, rør, trevirke, tegl og annet avfall, "slagglag" med
jernklumper, harde sotlag og lag med brun finsand. Stedvis er det også avdekket grunnmurer
til gamle hus, tømmerflåter som har blitt brukt til fundamentering, og sprengsteinsfyllinger.
Mektigheten av fyllmasser varierer fra 0,7 m til >3,5 m.

Forurensningstilstanden av fyllmassene er vist i tabell 5.
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PAH

PCB

TBT
Annet

Forurensning på felt B8

Beskrivelse av forurensnin en

Fyllmassene er forurenset av tungmetaller. Det er påvist høye konsentrasjoner av arsen,
bly, sink, krom, kobber og/eller kvikksølv. Særlig er blyinnholdet høyt.
Av de 15 analyserte prøvene er 9 prøver svakt forurenset og 2 prøver (PG 8 og PG 9)
moderat forurenset med olje. I hovedsak dreier det seg om lite flyktig og helsefarlig tung
olje med karbontall C16-C35. Det er ikke påvist BTEX (flyktige aromater) i noen av
prøvene.
Av de 15 prøvene fra felt B8 har 11 prøver høyt innhold av PAH.

5 prøver har innhold av PCB noe over SFTs norm. Forurensningsnivået er jevnt over
lavt.
TBT-konsentrasjonene er lave med høyest innhold i PG 3.1 (0,1 mg/kg).
Det ble påvist trikloreten, DDT og pentaklorfenol over SFTs nolui i hhv. 7, 2 og 2
prøver.

Tabell 5

Parameter

Tung-
metaller
Olje

Fire av sjaktene er gravd ned til antatt naturlig avsatt sand i varierende dybde 1,4-2,2 m under
terreng. Analyser av prøver fra tre av disse sjaktene (PG 5.2, 7.2 og 11.3) viser at disse
massene er rene. Svakt forhøyet innhold av arsen i en av prøvene (PG 7.2) antas å ha naturlige
årsaker.

5.4 Usikkerhet i datagrunnlaget

På den sørvestlige delen av felt Kl er det gravd 4 prøvegroper (PG 12-15). Området som skal
bebygges er omkring 600 m2 stort. Det er ingen kjente forurensningskilder i det undersøkte
området, og de fire prøvepunktene anses å være representative for tilstanden, bl.a. med hensyn
til eventuell diffus forurensning. I alle de fire prøvegropene var det 0,3-0,6 m med
tilsynelatende rene fyllmasser over fjell , og det ble ikke observert lokale variasjoner i
grunnforholdene. Undersøkelsen på den aktuelle delen av felt Kl vurderes derfor å være
dekkende for formålet.

På den vestre delen av felt B8 på omkring 3.500 m2 er det totalt gravd 11 prøvegroper. Fra
trafostasjonen går det nedgravde kabler mot nord, sør og vest. I tillegg går det fiberoptiske
kabler langs veien vest for trafostasjonen. På grunn av dette er det ikke undersøkt i nærheten
av trafostasjonen eller langs veien mot vest. Tomten blir brukt som opplagsplass for båter, og
plasseringen av prøvepunktene har også måtte tilpasses dette. Det er likevel mange nok
punkter til at man får et godt inntrykk av hva slags forurensning som befinner seg i grunnen på
felt B8 og til at det kan anslås en sannsynlig arealutbredelse av forurensningen. Det er godt
samsvar mellom opptreden av forurensning i mange av sjaktene. Ut fra dette mener vi at
utførte undersøkelser er tilfredstillende for å dokumentere type forurensning, forurensnings-
nivå og arealutbredelse.

Med unntak av ornrådet ved trafoen vurderes undersøkelsen derfor å være dekkende for
formålet.
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6. Risikovurdering

	

6.1 Generelt

Risiko uttrykker sannsynligheten for at en mulig, uønsket hendelse inntreffer og konsekvensen
av at den skjer. I en grunnforurensningssak vurderes risikoen for påvirkning fra en
forurensning mot aktiviteter i influensområdet. Risikovurderingen utføres vanligvis i flere
trinn, med økende grad av kompleksitet og detaljering.

Trinn 1 av risikovurderingen består i å sammenlikne de påviste konsentrasjonene i jord med
SFTs normer for mest følsom arealbruk. Bakgrunnen for disse normverdiene er nærmere
beskrevet i vedlegg E. Dersom disse overskrides, skal det utføres en trinn 2 risikovurdering,
som bl.a. innebærer å beregne nye, stedsspesifikke akseptkriterier for aktuell arealbruk på
området.

Risikovurderingen utføres i tråd med SFTs rapport 99:01  "Risikovurdering av forurenset
grunn".

	

6.2 Miljømål

Det er etter det vi vet ikke definert spesielle miljømål som er dekkende for eiendommen. Som
grunnlag for vurdering av behov for tiltak mot forurensninger i grunnen ved den fremtidige
arealanvendelsen, er derfor følgende overordnede miljømål lagt til grunn:

Det skal ikke være fare for helse- og miljøskader som følge av forurensninger i grunnen
for mennesker eller dyr som oppholder seg på området.

Det skal ikke foregå uakseptabel spredning av helse- og miljøskadelig forurensning

Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det akvatiske miljø

Det skal ikke være sjenerende lukt fra grunnen

Mål 1 og 2 er generelle og i henhold til samfunnskrav med hensyn på miljøkvalitet. Mål 3 er
avledet fra de to ovenfor og er formulert ut fra en vurdering av behovet for å ivareta det
biologiske liv i sjøen. Mål 4 er formulert på bakgrunn av de stedlige forurensninger av
organiske forbindelser som dels er flyktige og dels kan danne sterkt luktende forbindelser ved
nedbrytning i grunnen.

	

6.3 Mulige helse - og miljøkonflikter

Mulige helse- og miljøkonflikter er angitt og kommentert i tabell 6.

Tabell 6 Mulige helse- og miljokonflikter

Mennesker — direkte Oralt inntak, hudkontakt, støvspredning: i den grad det finnes
kontakt overflateforurensning som ikke tildekkes kan dette gi mulige

helsekonflikter.

Mennesker — indirekte
kontakt

Innånding: Overbygging av fonirensning kan føre til at gass fra
forurensningen (oljeprodukter og kvikksølv) trenger inn i bygningen.
Inntak av grønnsaker: Lite aktuelt med dyrking av grønnsaker ved denne
type boligprosjekter.
Grunnvann: Grurmvannsuttak fra løsmassene på/ved lokaliteten er
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Planter

Fugleliv

PåvirkMng av fisk i
sjøen

Partikkelspredning til
sjøen

uaktuelt, bla.a. pga. nærhet til sjøen.
Irmtak av fisk: Se eget punkt under

Forurenset jord kan påvirke veksten av planter.

Fugler kan ta opp forurensning ved inntak av forurenset overflatevann
(ferskvann) eller ved å spise organismer som lever i forurenset
jord/sediment.

Forurensningsspredning med grunnvannet kan påvirke organismer i sjøen.

Utvasking av partikler , bla. som følge av bølgeerosjon, kan føre til
forurensning av bunnsedimentene.

6.4 Trinn 1 helsebasert risikovurdering

I gjennomførte undersøkelser er det påvist forurensning av tungmetaller (særlig bly, kobber og
sink), olje, PCB og PAH som overskrider SFTs normer, og det er derfor nødvendig å gå videre
med trinn 2 risikovurdering for disse stoffene.

6.5 Trinn 2 helsebasert risikovurdering

6.5.1 Generelt

I henhold til miljømål 1, utføres først en helsebasert risikovurdering. Det innebærer at det
beregnes akseptkriterier for helse (dvs. maksimalt akseptable forurensningskonsentrasjoner)
for ulike typer miljøgifter for den arealbruk som vil gjelde for området. Målte konsentrasjoner
av forurensning sammenliknes så med de stedsspesifikke akseptkriteriene, for å vurdere om og
eventuelt hvor det er nødvendig å igangsette tiltak for å redusere mulig helsefare.

6.5.2 Arealbruk og byggeplaner

Som beskrevet i kap. 3.4 skal det undersøkte området ha boliger, næringsbygg og sko1e.
Risikovurderingen gjennomføres derfor for arealbruk bolig og næring.

Nærings- og skolebygget på felt K1 skal bygges uten kjeller og med bl.a. undervisningsrom i
1. etg. GuIv i 1. etg. vil ligge omtrent på dagens terrengnivå.

De 3 boligblokkene på felt B8 utformes som følger:

Det etableres parkeringshus under og mellom de to innerste blokkene, se -
illustrasjonsplanen i vedlegg A. Parkeringshuset vil bli bygget på utsprengt fjell hvor det
ikke er mistanke om forurensning. Det gjennomføres derfor ingen risikovurdering for
arealbrukskategori "bolig med parkeringskjeller".

Boligblokken nærinest sjøen vil være uten kjeller, og vil derfor få boligareal på laveste
nivå, 1. etg. Overkant gulv i 1. etg. vil imidlertid bli liggende på kote +5,45, ca 3 m over
dagens terrengnivå. Det skal derfor foretas en betydelig oppfylling med rene masser over
dagens terreng før denne boligblokken oppføres.

Mellom boligblokkene og ny vei i vest vil det bli opparbeidet grøntareal på oppfylt grunn, ca 2
m over dagens terrengnivå. Den nye veien vil også ligge ca 2 m over dagens terrengnivå

Det vil derfor bli beregnet akseptkriterier for følgende arealbrukskategorier innenfor det
planlagte, omregulerte området:
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Nærings- og skolebygg

Boliger på oppfylt grunn

Grøntområde (dvs, utendørs boligareal) / kjørearealer

Området mellom ny vei og sjøen ligger utenfor reguleringsgrensen og skal opparbeides i en
senere fase. Dette området omfattes derfor ikke av risikov-urderingen.

6.5.3 Forutsetninger for eksponeringsveier og — tider

Følgende eksponeringsmåter/spredningsveier anses som uaktuelle:

Det er ikke aktuelt å bruke grunnvann fra området som drikkevann.

Det er ikke aktuelt å dyrke grønnsaker eller andre nyttevekster i forurenset grunn, da
grøntområdene fylles opp med rene masser.

Det er antatt at eventuelt inntak av fisk fra sjøen lokalt utenfor Framnæs Midtre vil være lavt,
og vil utgjøre en ubetydelige mengde av det totale inntaket av fisk. Inntak av fisk som kan
være påvirket av eventuell forurensningsspredning fra eiendommen er derfor satt til 10 % av
totalt fiskeinntak for beboerne/brukerne av området.

Forutsetningene er for øvrig som følger:

Boliger på oppfylt grunn (felt B8)

Det tas her utgangspunkt i mulig forurensning som ligger direkte under bygg (gulv).
Innånding av gass vil dermed være eneste eksponeringsvei. Det er i beregningene gått ut
fra 3 m oppfylling med rene masser over eksisterende forurensning, inkludert
betongdekke og bærelag/drenslag. Beregningene tar ikke hensyn til eventuell vanntett
betong/diffusjonssperre i kjellergulvet, og må derfor betraktes som konservative.

Nærings- og skolebygg (felt Kl)

Beregningene tar utgangspunkt i forurensning som eventuelt måtte ligge direkte under
bygget, og innånding av gass er eneste eksponeringsvei. Det er antatt at forurensningen
ligger 0,5 m under gulvet (under et betongdekke på ca. 0,2 m og et bærelag/drenslag på
ca. 0,3 m).

Grøntområde / kjørearealer

Denne arealbrukskategorien omfatter alle åpne utendørsarealer. Med unntak av
utearealene på felt Kl, hvor det ikke er påvist forurensning, forutsettes det at forurenset

nn tildekkes med minimum 1 5 m rene masser. Når forurensningen er overdekket, vil
oralt inntak av jord, hudkontakt med jord og innånding av støv ikke lengre være aktuelle
eksponeringsveier. Innånding av gass er heller ikke aktuelt da eventuell jordgass vil
fortynnes til et neglisjerbart nivå utendørs. Deuned gjenstår kun påvirkning via inntak av
fisk.

Aktuelle eksponeringsveier og valgte eksponeringstider er vist i tabell 7.
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Tabell 7 Eksponeringsveier og - tider

Arealbruk Eksponeringsvei Eksponeringstid

Boliger på oppfylt Oppholdstid innendørs Voksne: 365 diår, 24 t/dag
grunn Barn: 365 dlår, 24 t/dag

Inntak av fisk 10 % av totalt fiskeinntak

Nærings- og Oppholdstid innendørs Voksne: 200 diår, 10 t/dag
skolebygg Barn: 100 d/år, 4 t/dag

Inntak av fisk 10 % av totalt fiskeinntak

Grøntområde / Inntak av fisk 10 % av totalt fiskeinntak
kjørearealer *

* Det er forutsatt at forurenset grunn tildekkes med minimum 1,5 m rene masser.

6.5.4 Beregning av akseptkriterier

På grunnlag av de valgte eksponeringsveier og -tider, er det beregnet grenseverdier for
helsernessig akseptabel forurensning i grunnen for de tre arealbrukskategoriene. Beregningene
er utført etter foimelverket i SFT 99:01.

En fullstendig oversikt over forutsetninger for de beregnede verdiene er vist i vedlegg D.
Tabell 8 og 9 nedenfor viser beregnede akseptkriterier (dvs. grenseverdi for undersøkt tomt)
for de stoffer som er påvist over SFTs normverdi.

Tabell 8 Beregnede akseptkriterier for organiske forbindelser

Arealbruk Stedsspesifikk arealbruksnorm for ulike stoffer (mg/kg torrstoff)

Boliger på oppfylt
grunn

Nærings- og
skolebygg

Grøntområde/
kjørearealer

Maks.verdier **

Gj.snittsverdier **

22

33

i.n.

25

< 5

Olje*

C10rC12

100

160

i.n.

120

< 5

C12- C35

500

770

i.n.

6.060

149

Naftalen

430

1.200

i.n.

17

1,5

Fluoren

i.n.

i.n.

i.n.

13

1,4

PAH

Fluoranten

i.n.

i.n.

i.n.

120

12,6

Pyren

i.n.

i.n.

i.n.

99

11

B(a) - pyren

32

250

40

56

7,2

LPAH

520

4000

640

730

87

i.n.: ingen norm. Når nye beregnede akseptkriterier er større enn 10.000 mg/kg, settes "ingen nomt".

* Olje kan bestå av ulike karbontallsfraksjoner, avhengig av om det er en lett eller tung olje. Ulike
karbontallsfraksjoner har forskjellige.akseptkriterier

** Maks. og gjennomsnittsverdier på felt 8. Gjennomsnittlig oljekonsentrasjon er eksklusiv PG8 og PG9, som
begge hadde klart høyere oljeinnhold enn øvrige prøvegroper.

Det vanlige verktøyet for beregning av akseptkriterier beregner en grenseverdi, felles for hele
oljefraksjon C12-C35. Mest utslagsgivende for beregnet verdi er imidlertid den letteste
fraksjonen, C12-C16. For fraksj onen C16-C35 vil kriteriet være svært mye høyere, bl.a. fordi
denne oljefraksjonen er lite flyktig. Dette fremgår av tabell 19 i SFT veiledning 99:01.
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Tabell 9 Beregnede akseptkriterier fOr uorganiske forbindelser

Areal-bruk

Boliger på oppfylt
grunn

Nærings- og
skolebygg

Grøntområde/
kjørearealer

Maks.verdier

Gj.snittsverdier

Arsen

80

i.n.

80

90

23

Stedsspesifikk arealbruksnorm for ulike stoffer (mg/kg torrstoff)

BlyKadmiumKvikksolvKobberSinkKrom 111

i.n.4302,5i.n.i.n.i.n.

i.n.i.n.3,9i.n.i.n.i.n.

i.n.430i.n.i.n.i.n.

4.2002,1141.000350083

1.0080,824,423980326

Nikkel

i.n.

1.11.

i.n.

150

34

i.n.: ingen norm. Når nye beregnede akseptkriterier >10.000 mg/kg, settes "ingen norm".

De relativt lave akseptkriteriene for arsen skyldes mulig effekt av å spise fisk påvirket av
arsen.

6.5.5 Vurdering av akseptkriteriene

Boliger på oppfylt grunn

Det er ikke funnet innhold av oljefraksjonen C10-C12 i prøver der ny boligblokk uten
parkeringskjeller er planlagt bygget.

For forurensning av oljefraksjon C12-C35, er det fraksjonen C12-C16som er styrende for
beregningen av akseptkriteriet når eksponeringen gjelder innånding av gass, jf tabell 19 i SFTs
veiledning 99:01. Fraksjon C12-C16 er påvist i bare to av prøvene og da i lave konsentrasjoner
(se vedlegg C; høyeste konsentrasjon er 28 mg/kg). Fraksjonen C16-C35 er påvist i fem av åtte
prøver fra de aktuelle sjaktene. Maks konsentrasjon er 350 mg/kg, og gjennomsnittet i de
prøvene hvor denne oljefraksjonen er påvist er 216 mg/kg. Det er derfor ikke påvist olje i
konsentrasjoner som overskrider akseptkriteriet der boligblokkene skal bygges.

Påvist konsentrasjon av PAH i én prøve (PG 1.1) overskrider akseptkriteriet på 520 mg/kg.
Gjennomsnittlig konsentrasjon fra de tre prøvene i PG 1 er 276 mg/kg, og gjennomsnittlig
konsentrasjon for hele det aktuelle området er 131 mg/kg. Kriteriet skyldes hensyn til
fiskeinntak, og ut fra en gjennomsnittsbetraktning vurderer vi ikke at det er noen helsefare
forbundet med påvist PAH-forurensning.

Av tungmetaller er det bare kvikksølv (Hg) som overskrider akseptkriteriene i fire av åtte
punkter. Maksimal kvikksølvkonsentrasjon er ca 6 x akseptkriteriet. Spredning av kvikksølv
som gass forutsetter at forurensningen består av metallisk kvikksølv eller flyktig metyl-
/dimetyllkvikksølv. Mest sannsynlig forekommer kvikksølvforurensningen hovedsakelig som
uorganiske salter som ikke er flyktige. Ved utbyggingen må det likevel sikres at kvikksølv ikke
kan spres i gassfoim til bygningen.

Nærings- og skolebygg

Ingen av de aktuelle stoffene forekommer i konsentrasjoner over de beregnede akseptkriteriene
på området hvor det er planlagt nærings- og skolebygg.
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Grøntområde / kjørearealer

Akseptkriteriene for grøntområder og kjørearealer er kun knyttet til eksponering via inntak av
fisk.

For arsen ligger konsentrasjonen i en prøve (PG 8.1) over akseptkriteriet for grøntareal som er
beregnet til 80 mg/kg. Gjennomsnittskonsentrasjonen av arsen fra de aktuelle prøvene er
imidlertid 25 mg/kg som er godt innenfor akseptkriteriet.

Det er ikke påvist PAH i konsentrasjoner over de beregnede akseptkriteriene.

6.6 Spredningsbasert risikovurdering

6.6.1 Spredning til planter og organismer

Det må vurderes om konsentrasjon av forurensning i overflatejord (øverste ca 0,5 m) vil
overstige kritisk terskelkonsentrasjon for jordlevende organismer inklusive planter. Planter kan
ta opp uønskede stoffer via røttene. Planter som vokser i forurenset jord kan derfor påvirkes av
forurensning.

I og med at det i grøntområdene hvor forurensning er påvist, skal være minimum 1,5 m
overdelming med rene masser, er det ingen fare for spredning til planter eller jordlevende
organismer.

6.6.2 Spredning til grunnvann

Utførte undersøkelser indikerer at grunnvannet nær sjøen kan karakteriseres som noe påvirket
av olje og PAH, men er ellers lite påvirket av forurensning. Grunnvannsdataene indikerer ikke
noen omfattende spredning fra forurensning i jord (fyllmasser) til grunnvannet.

6.6.3 Spredning til sjø

Fra fylkesmannen i Vestfold foreligger det en tiltaksplan for Sandefjordsfjorden. Planen viser
til tidligere sedimentundersøkelser i 3 punkter utenfor Framnæs (ikke utenfor Famnæs Midtre).
Det er påvist PAH, PCB og TBT i til dels høye konsentrasjoner i sedimentene. For PAH og
tungmetaller viser prøveresultatene at forurensningsnivået er høyere på 30 cm sedimentdyp
enn i sedimentoverflaten.

Tiltaksplanen konkluderer med at "en samlet vurdering viser at Franmes utpeker seg som et
begrenset område med kraftige overkonsentrasjoner av flere prioriterte miljøgifter og er
klassifisert som et potensielt høyrisikoområdet. Det anses som avgjørende for den generelle
miljøtilstanden i f:jorden at dette området avgrenses ved supplerende prøvetaking og at
spredningsrisikoen vurderes".

Våre spredningsvurderinger tar utgangspunkt i grunnvannsdata som foreligger i form av
vannprøver fra 2 grunnvannsbrønner nær sjøkanten.

Tungmetaller

Analyseresultatene i tabell 3 viser at tungmetallkonsentrasjoner i vannprøvene tilfredsstiller
krav i drikkevannsforskriften bortsett fra en svak overkonsentrasjon av nikkel i B2. Det er
påvist noe sink i grunnvannet (det foreligger ingen maksimalverdi for sink), men
konsentrasjonene er vesentlig under grensen for sinkinnhold i den gamle
drikkevannsforskriften.
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Organiske miljogifter

Det ble påvist noe olje og PAII i brønn B2.

Spredning til sjøen

For å vurdere fortynning av forurensning i grunnvannet som siver ut i sjøen, har vi tatt
utgangspunkt i EUs anbefalinger vedr. risikovurdering av forurensningsspredning til maritimt
miljø:

Det benyttes en fortynningsfaktor på 10 i sjøen for å vurdere strandsoneeffekter (dvs.
effekter på organismer som lever i utstrømningssonen)

Beregnede konsentrasjoner sammenlignes med grenseverdier for stoffinnhold som ikke
forventes å gi noen skadelig effekt for marint liv.

Beregnede stoffkonsentrasjoner i sjøen på grunn av spredning fra tomten skal ikke overskride
verdier som kan ventes å gi skadevirkninger. For metaller benyttes det norske drikkevannskrav
og for organiske stoffer PNEC-verdier' for marint liv, som gitt i tabell 10. PNEC-verdiene er
hentet fra utredninger Aquateam har utført for det nedlagte Shell-raffineriet på Sola.

Tabell 10 Målt innhold i grunnen sammenlignet med grenseverdier for marint miljø og
korresponderende grunnvannskvalitet i utstrømningsområder til sjøen, ugd

Stoff Grenseverdier Maksimalt tillatt innhold i
grunnvann nær kaikanten

Maks. påvist innhold
i grunnvannet

Olje C12-C35 1.000 10.000 230

PAH, Sum 16 2,3 23 4,3

Naftalen 2,1 21 2,9

Fluoren, fenantren 0,15 1,5 0,83

Pyren, fluoranten,
benso(a)pyren

0,063 0,63 0,15

Arsen 10 100 i.p.

Bly 10 100 i.p.

Kobber 100 1000 6,1

Sink




190

Tabellen viser at målte verdier ikke overskrider kriteriene.

Ved at det ikke er noen naturlig strand vil det heller ikke være noen typisk strandsonefauna/-
flora i området (vanndybden utenfor kaia er 6 — 7 m). Utlekking via fyllingsfronten mot sjøen
fører til at det ikke vil finnes noe definert område med så lav fortynning som 1:10. Reell
fortynning i vannmassene vil trolig være 1:100 eller større innen noen få meter fra kaia.

Fyllingsfronten mot sjøen er beskrevet i kap. 4.3. Undersøkelsen viste at det er
sprengsteinsfylling i fronten. Vi antar derfor at det er liten fare for utvasking av forurensede
jordpartikler fra fyllingen som ligger innenfor kaifronten.

NOEC (Predicted No Effect Concentration): På grunnlag av alle de testresultatene som er tilgjengelig
for et stoff, beregnes den konsentrasjon av stoffet som ikke forventes å gi skadeeffekter på miljøet. Der
omfanget av tilgjengelige data ofte er begrenset brukes sikkerhetsfaktorer for å ta høyde for
usikkerheten i datagrunnlaget..
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Konklusjon: 


Det vurderes at det ikke er risiko for at det vil foregå forurensningsspredning til sjøen som
bryter med miljømål nr. 3 ("Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det
akvatiske miljø").

6.6.4 Spredning til eller fra tilgrensende områder

Områdene oppstrøms felt Kl og B8 (feltene 2 og 7) antas å være rene eller lite forurenset. Det
er derfor ikke mistanke om forurensningsspredning til undersøkt område fra tilgrensende
områder.

Det er heller ikke risiko for spredning av forurensning fra felt B8 til omkringliggende
landarealer, da strømningsretningen vil være mot sjøen. Det må imidlertid påpekes at det ikke
er foretatt noen arealavgrensning mot syd av de forurensede fyllmassene på felt B8.

6.7 Konklusjon risikovurdering

Det er ikke registrert forurensning som innebærer konflikt med planene om ny vei, nærings- og
skolebygg på felt Kl eller grøntarealer på felt B8 (ut fra forutsetningen om oppfylling fra
dagens terreng der grøntarealer og ny vei etableres). For disse arealene er miljømål nr. 1, 2 og
4 tilfredsstilt.

Det er en teoretisk mulighet for at påvist grunnforurensning kan gi spredning av flyktige
komponenter (kvikksølv) til boligblokken som bygges uten parkeringskjeller lengst vest på felt
B8. Dette forholdet kan komme i konflikt med miljømål nr. 1, 2 og 4.

Det vurderes at det ikke er risiko for at det vil foregå forurensningsspredning til sjøen som
bryter med miljømål nr.3 ("Det skal ikke skje utlekking til sjø som kan være skadelig for det
akvatiske miljø").

7. Vurdering av tiltaksbehov

7.1 Behov for miljobeskyttende tiltak

Helserettet tiltaksbehov

Ved etablering av den vestre boligblokken på oppfylt grunn på felt B8 må det benyttes
oppfyllingsmasser som kan sikre god utlufting av grunnen under boligblokken. Som en ekstra
sikkerhet må det også vurderes om det er behov for å legge en gasstett membran under
boligblokken.

Miljørettet tiltaksbehov

Det er ikke funnet behov for å iverksette noen tiltak for å forhindre forurensningsspredning til
sjø eller i forbindelse med fremtidig beplantning på undersøkt ornråde.

7.2 Tiltaksbehov i anleggsfasen

Eventuelt tiltaksbehov i anleggsfasen vil avhenge av om det skal utføres arbeider som
medfører behov for graving i forurenset grunn.
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Framnæs midtre, Sandefjord MULTICONSULT
Miljøteknisk grunnundersøkelse - Risikovurdering av forurenset grunn

Det foreligger ingen konkrete utgravningsplaner på forurensede områder, i og med at det skal
foretas en betydelig oppfylling. Plassering av nye lednings- og kabelgrøfter er ennå ikke
avklart. Det kommer antagelig en pumpestasjon for avløpsvann under den nye veien, med det
er foreløpig usikkert hvor denne skal plasseres.

Det anbefales at det ikke etableres noen ledningsgrøfter i den forurensede delen av felt B8.
Dersom dette likevel blir nødvendig, må risikoen for forurensningsspredning ved slike arbeider
vurderes nærmere.

Ved eventuell graving i forurenset grunn må gravemassene leveres til godkjent mottak.

8. Vurdering av behov for supplerende undersøkelser

Som følge av mye kabler i grunnen var det ikke mulig å foreta miljøundersøkelser i området
rundt trafoen. Det anbefales at det foretas næiinere undersøkelser før utbygging av dette
delområdet gjelmomføres.
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Provegrop (sjakt ) nr.: PG 1
Lokaliserin :

, m Prøve Beskrivelse Merknad

	

0- 1 PG 1.3 Div. fyllm. tegl, jern, skrot, rødbrun farge

1-1.6 PG 1.2 Slagg mljernklumper, sot, svart farge Grunnmur >1m.
1,6-2,0 PG 1.1 Div. fyllm.

	

2,0 Tømmerflåte som fundament til bygning

	

2,0 Avsluttet mot tømmerflåte

Prøve ro(s'akt ) nr.: PG 2
Lokalisering:




D , m Prøve Beskrivelse Merknad
0-0,3




Asfalt, brostein, sand




0,3-2,4 PG 2.1 Mørke fyllm m/tegl, flis, tre, sand/grus Vann 2,2 m.
2,2-2,5 PG 2.2 Naturlig, grå sand Noe rustrødt over naturlig sand

2,5




Avsluttet i naturlige masser




Prøve ro (s'akt ) nr.: PG 3
Lokalisering:

, m Prøve Beskrivelse
0-0,3 Asfalt, sand

0,3-1,6 PG 3.1 Fyllm, mye jernskrot, tegl, tre, sand/grus

1,2-1,6 Fyllm, Betongdrager, forankring brygge (?)

1,6 Avsluttet i fyllmasser pga bryggeforankring

Prøve ro (s'akt ) nr.: PG4
Lokaliserin :

, m Prøve Beskrivelse
0-1,2 Fyllm. m/sand/grus/stein, noe tegl, jern

1,2-1,5 PG 4.1 Sancl/fmsand, grå m/teglbiter

1,5 - Grov sprengstein

1,8 Avsluttet i grov sprengsteinsfylling

UT = under terreng
Prøve = Prøve til kjemisk analyse
For kjemiske analyser, se analysebevis fra AnalyCen

Merknad

+sprengstein >20 %

Merknad

Vann 1,5 m.
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Prøvegrop (sjakt ) nr.: PG 5

Lokaliserin :
D, m Prøve Beskrivelse

0-0,2




Asfalt, brostein, sand
0,2-0,4 PG 5.1 Sand/grus

0,4-0,6 PG 5.1 Svart aske, "elvegrus" m/rullestein
0,6-1 PG 5.1 Flis, finsand, skifer, aske, slagg
1-1,5 PG 5.2 Brun sand

1,5




Avsluttet i sand pga. vann

Prøve ro (s'akt ) nr.: PG 6
Lokalisering:

, m Prøve Beskrivelse

	

0-0,2 Brostein, sand

	

0,2-2 PG 6.2 Fyllm. skrot, rør, ledninger, flis , tegl
brun sand i bunnen

	

2,0 Avsluttet mot vannledning

Prøve ro(s'akt ) nr.: PG 7
Lokaliserin :
D, m Prøve Beskrivelse

0-0,2




Asfalt, brostein

0,2-1,4 PG 7.1 Fyllm. m/tegl, flis, sandigrus, stein<10 %
1,4-2,2 PG 7.2 Naturlig, grå sand

2,2




Avsluttet i naturlige masser

Prøve ro (s'akt ) nr.: PG 8
Lokaliserin :
D , m Prøve Beskrivelse

	

0-0,4 Asfalt, brostein, sand

0,4-2,2 PG 8.1 Fyllm m/mye jemskrot, sand/grus,
stein - 10%. Rustrød farge

	

2,2 Avsluttet i fyllmasser pga. stort vanntilsig

UT = under terreng
Prøve = Prøve til kjemisk analyse
For kjemiske analyser, se analysebevis fra AnalyCen

Merknad

Vann 1,2 m.

Merknad
Svak oljelukt, tegn til oljefilm på vann.
Grunnmur i siden av sjakten.
Varm 2,0 m

Merknad

Vann 2,0 m.

Merknad
Noe lukt av tjære/olje, tegn til oljefilm
på vannet

Vann 1,5 m.
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Provegrop (sjakt ) nr.: PG 9
Lokaliserin
D , m Prøve Beskrivelse Merknad

0-0,3




Asfalt, sand




0,3-1,2




Fyllm. m/mye sprengstein, sand, noe jern,
tegl, flis.




1,2-1,7 PG 9.1 Grå sand, tørr Vann 1,6 m.

1,7-1,9 PG 9.2 Sotlag, hardt, svart




1,9-3,5 PG 9.4 Svarte, "gjørmete" fyllm. flis, jernskrot Tydelig oljeskimmer, litt oljelukt.

3,5




Avsluttet i fyllmasser pga vann




Prøve ro (s'akt ) nr.: PG 10
Lokalisering:
D , m Prøve Beskrivelse

	

0-0,7 10.1 Grov sprengstein, sand, fyllmasser m/tegl

	

0,7 Avsluttet mot fjell

Prøve ro(s'akt ) nr.: PG 11
Lokaliserin :
D , m Prøve Beskrivelse

0-0,4 11.1 Sand/jernslagg
0,4-1,8 11.2 Sotlag, fyllm. m/tegl, sand
1,8-3,6 11.3 Naturlig, grå, sand

3,6




Avsluttet i naturlige masser

Prøve ro (s'akt ) nr.: PG 12
Lokaliserin :
D , m Prøve Beskrivelse

	

0-0,5 12.1 Tilsynelatende rene fyllm. sand/grus

	

0,5 Avsluttet mot fjell

UT = under terreng
Prøve Prøve til kjemisk analyse
For kjemiske analyser, se analysebevis fra AnalyCen

Merknad

Merknad

Vanntilsig etter hvert på 3 m.

Merknad
Stein — 20 %
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Prøvegrop (sjakt ) nr.: PG 13
Lokaliserin :

, m Prøve Beskrivelse

	

0-0,313.1Tilsynelatende rene fyllm. sand/grus

	

0,3 Avsluttet mot fjell

Prøve ro s'akt nr.: PG 14
Lokalisering:

, m Prøve Beskrivelse

	

0-0,3 14.1Tilsynelatende rene fyllm. sand/grus

	

0,3 Avsluttet mot fjell

Prøve ro (s•akt nr.: PG 15
Lokalisering:

, m Prøve Beskrivelse

	

0-0,615.1 Tilsynelatende rene fyllm. sand/grus

	

0,6 Avsluttet mot fjell

Merknad

Merknad

Merknad

UT = under terreng
Prøve = Prøve til kjemisk analyse
For kjemiske analyser, se analysebevis fra AnalyCen
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Bilde I: Lagdeling i PG 5 Bilde 2: Jernskrot i PG 8
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Plonens areal : ca 44 dao

Ekvidistanse : 1 m.

Koord.Sys. : NGO III

Kartmålestokk : 1 : 1000

0 20 40

PRn/AT VEG191111INEMS

I
1,25

Rabatt
0,5

Eksist.
greft
ca 1,25 0,7

0,2

?'
g

Evt.
G/s—veg rekkverk

3,00 1,50
0,2 0,75

Kjørefelt Kjørefelt
3,00 3,00

2 75m2 5m
0

2 75m
3 Om

NORMALPROF1L FOR T2, M = 1:100

12 25m

.25m FORTAU
2,75 2 75m 0,25m

1,5
120 30 0/00

16

NORMALPROFIL FOR T1, FRAMNESVEIEN, RETTUNJE,

2,75
1,5

o/oo

NORMALPROF1L FOR T3, M =-- 1:100

M = 1:100

Fasodeliv
3 25m

veikant

f rres-4-1AIR rense g- 


TEGN F CD F K LA RING

PBL. 25. REGULERINGSFORMAL STREKSYMBOLER M.V. 


PLANENS BEGRENSNING

FORMALSGRENSE

BYGGEGRENSE

REGULERT SENTERLINJE

FRISII<TUNJE

BYGG SOM SKAL BEVARES

EKSIST. BEBYGGELSE SOM

FOR1ITSETTES FJERNET

REGULERT OFFENTUG GANGTRASE

STØYSKJERMING

AVKJØRSE1

STENGT AVKJØRSEL

LUND HAGEM ARKITEKTER AS
GULLIK GULLIKSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER

c9.-- 30

/
/

/
/ `,1

I

r-r-)
\

N \

-/

z
1 ,

\ /
1 /
I

CO co,

230

po
.,

— ,

,---

\ tIre, n
---.---,..„ ,,,,,, \ \ 4. L \c..

---':-------* `,.1c,% \ \<",--•

, - ...--- --•:,.-----___ -• _______ _ __,

	

--.....---- .... ,

E3-.
-...,-.6.:._._.....--.i

	

:- eN ''' -,,

NJ

UGI@A>11
_

19 '4

ON

N

Ne-o

7

44

-

ON

-

r--

To cs.k.

18

5 `1

0

17

-6;

 
 

ON

-6

e 2

0
\ o

,

x ydgoeheyde

B2b
4,6 daa
— 0_________

on
`*29'

Sone

60

BYGGEOMRÅDER (P1312§25, ledd nr.1)

KOMBINERT FORMAL
FORRETNING, BEVERTNING,
ALLMENNYMG (SKOLE/UNDEWSNING)

BOUGER

OFF.TRAFIKKOMRADER (PBL§25, ledd nr.3)

KJØREVEG

G/S—VEG

SPESIALOMRÅDER (PBL§25, ledd nr.6)

BEVARING AV BYGNINGER

FELLESOMRADER (P131§25, ledd nr.7)

FELLES UTEAREAL

FELLES AVKJØRSEL

11- 



QD

QD

EE

CO
N

\

,--
N

N

 /

CO
\ \ \ \

-.\ --_—
\\ \N N

\

co QD \

QD

\ \ \
\ \

QD
EN

co
lEN

7 EN
QD

EN

G170 594. KG«r_

PROSJEKT

pr.nr.: 1192
FRAMNES MIDTRE

INNH.D

ILLUSTRASJONSPLAN

FASE

REGULERINGSPLAN

CON, TEG,NR.
GG

DATO
10.05.05 1:%°4);..1 921.001

§

/

+4,4

zEtg
HAG

VEDLEGG 5

f
co<=

QD

A

RAMP '



Framnæs midtre, Sandefjord
Miljøteknisk grunnundersøkelse - Risikovurdering av forurenset grunn

MULTICONSULT

Vedlegg B:

Visuell fremstilling av forurensningsnivå.
Arealavgrensning av påvist forurensning

810007/gb 17. oktober 2005
o:\arkiv\rapport\810007r3.doc



•

• '•
••

•

•
0

44444 _G5.....pG6 PG7 PG1,
PG4

....
... F.G8.PGii rF,G2

PG9

PG3

........

Tegnforklaring

Ingen analyse

Cu (norm = 100 mg/kg)

<SFTs norm

o 1 - 4 x SFTs norm

4 - 10 x SFTs norm

>10 x SFTs norm

•
•

4•
4 0 j£1  0

pG7 PG1,4..

	

PG4 Tegnforklaring

	

*** ..... Oi .11!
.. PG8

G
" -PG2 Ingen analyse

PG9 Hg (norm = 1 mg/kg)
<SFTs normPG3

CI 1 - 4 x SFTs norm

4 - 10 x SFTs nomi

>10 x SFTs norm

........



•
PG12

•
•
•
•

PG14

•
•

•
($

•
44 ° 0 ø t

PG5.,--p06 F,G7 P01,
PG4  N

4 .... • () 0.1.. . pG8rPG11 on . 502

•
PG9

•
PG3

........

Tegnforklaring

Ingen analyse

Zn (norm = 100 mg/kg)

<SFTs norm

o 1 - 4 x SFTs norm

4 - 10 x SFTs norm

• >10 x norm

44,

•

# . . . . . .

•

•

PG12

PG14

•
.........

44
• PG4

......

Tegnforklaring

Ingen analyse

Olje (norm = 100 mg/kg)

< SFTs norm

o 1 - 4 x SFTs norm

1111 4 - 10 x SFTs norm

• >10 x SFTs norm

PG9

PG3



:
••

II•

	

•••
e

••
: New

.# ••

•
PG12

•• •
PG14

• 0
0 " G6 PG7 PG1:
PG4 •

.......

•
PG9

PG3

.........

Tegnforklaring

Ingen analyse

PAH  (norm = 2 mg/kg)

<SFTs norm

Cl 2 - 4 x SFTs norm

4 - 10 x SFTs norm

>10 SFTs norm

PG12

PG14

PG9...4)G6 I,G7 PG1,
PG4

...... e •
. pG8 ri,9;PG11  

PG9

PG3

........

Tegnforklaring

Ingen analyse

Pb (norm = 60 mg/kg)
<SFTs norm

1 - 4 x SFTs norm

4 - 10 x SFTs norm

>10 x SFTs norm



/1 "--

FJ II

rz"

114.1.cc
o py,
S'"--11D.rY kck r

FF
„ (

ut

 ut

FELT 1

,E 0

 

	

ø , FELT 8

	

00.23-ø. -

to SE

i\ 1 \ ' .2•1°

_ — —
--- :,7,01205•LE

21.3.2
-• @

.C] Eit—'»'2130.13.......
s, 


r`c•IC-(y II .4•1c..Ser /-spr-e ,14..s 'j /uisprerva/lvii

;. ._...--,. 11"-, -,p A7

\ ,;.,,, \,‘‘.,

	

wisgysa<'''''' e.vW,____1 ,,_+ ,

	

.2., -::Hft ,(.,,,, .:*1.1'.:
, .2-e_,,,

	

...1.-111-ø- ° _
,.., --"

„..........-----------*

	

0 .-'2..,L 7A .._

Ati

FELT 7

PG 3, 8,-("(-3" 67- 4)

II

TILNÆRMET REG' GRENSE
FRAMNÆS MIOTRE

UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER
PÅ FRAMNÆS MIDTRE

Felt 2:
Rapport G / T 740 av 1983
Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrenng

av vanerende fielldybde mellom 0,6 - 8,6 m.

Felt 8:
Boringene uført på felt 8 viser svært varierende
dybder til
Det er registrert en dyp reme med tesmasser fra sør
mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område
dyprenna er det registrert et topplag av fyllmasser

over et mekt:g bløtt lag med lav bormotstand over faste
masser til fiell. Boringene i dyprenna viser
fjelldybder mellom 9,4 til 28 m.

Felt 1 - Søndre del:
GrUnnen består av fyllrnasser over
Dybden til fjell i undersøkte punkter vanerer fra 0,3
til 0,6 m.

Felt 7:
På felt 7 er det ikke utført grunnundersøkelser.
Mye av området er fjelli dagen.

‘'s

FjelLk k A

AA

est.Sc._L(_<:ssn,4A4T-.siof)

C 2.70o 62.no

DRESSONOERING®PRØVEKEPJE® TOTALSONDERINO

o ENKEL seeeeeise0  PEOVEGROO+ VINOEINDRINO

V RAMSoNoEFUNGG TRVIEXPREPESONDEEUNO A..001VTAVVVALING

O	
ORNNWANNALLAUNCI

FJEL1KONEROELBONAV "1::›KJEREVDOSUNO

KOVEAL NR ,1,5=71n7,/,7"onoe • ~2, IFJEU.1

KONZOK Nrl 0135-1 • ,83•38 LNB BON N0. 1763

KERTGRuNNIACK ENEDON• 44flgrunNIN4

UEGANOENJUKT FOR NNVILEMENT: VANNNAM dEn0E.012006141133.0~ YON1 E0,45 • SinderprtlIVNIONHIn

"»

DYPVANNSKAI, I<AI 3

BORPLAN

FRAMNÆS MIOTRE
AS THOR DAHL

MULTICONSULT
Ku•LINOTV3V

«..»;,»N‘i=Z»; »»»».

v•-","».

A

8100071

Fjell

AA



Framnæs midtre, Sandefjord
Miljøteknisk grunnundersøkelse - Risikovurdering av forurenset grunn

MULTICONSULT

Vedlegg C:

Sammenstilling av analyseresultater

810007/gb 17. oktober 2005
o:\arkiv\rapport\810007r3.doc



VEDLEGG C TIL MULTICONSULT RAPPORT 810007-3

Analyseresultater jordprøver fra feltundersøkelse
januar 2005.

Tabellene med analyseresultater er hentet fra rapport 810007-2.

Referansekriterier/grenseverdier

Det foreligger ikke faste, generelle kriterier for klassifisering av forurenset jord i Norge. Som
et grunnlag for vurdering av analyseresultatene er det derfor referert til SFTs normverdier for
«mest følsom arealbruk». Bakgrunnen for disse normverdiene er nærmere beskrevet i
rapportens vedlegg E.

Generelle bakgrunnsverdier for tungmetaller i jord er hentet fra SFT-veiledning 99:01a.

Tungmetaller

Resultatet av tungmetallanalysene er sammenstilt i tabell 1.

Tabell 1 Resultater av tungmetallanalyser (mg/kg tørrstall)

ProvegropDybde Arsen Bly KadmiSink Nikkel Krom Kobber Kvikk-
(m) (As) (Pb) um (Zn) (Ni) (Cr) (Cu) solv (Bg)





Cd







Felt 8





PG 1.11,6-2 27 1100 0,64 710 27 16 560 2,3
PG 1.21-1,6 28 830 1,0 690 31 17 140 3,4
PG 1.30-1 38 910 0,86 890 73 39 300 2,6
PG 2.10,3-2,4 11 240 0,64 650 28 9,4 97 0,86
PG 3.10,3-1,6 19 1200 0,80 1900 58 54 270 5,4
PG 4.11,2-1,5 12 270 0,29 320 17 19 160 13
PG 5.10,2-1 36 4200 0,90 540 21 13 340 14
PG 5.21-1,5 4,3 8,2 <0,0527 1,3 2,0 13 0,08
PG 6.20,2-2 8,3 290 0,23 230 11 11 90 1,2
PG 7.10,2-1,4 22 1100 0,68 700 18 10 170 7,3
PG 7.21,4-2,2 2,4 6,3 <0,0620 12 33 4,6 0,03
PG 8.10,4-2,2 90 2300 2,1 3500 150 83 1000 10
PG 9.41,9-3,5 24 2100 1,3 1300 41 66 370 4,7
PG 11.20,4-1,8 8,5 560 0,37 550 16 9,8 64 1,0
PG 11.31,8-3,6 1,7 6,4 <0,0619 4,7 6,1 3,2 0,02

G'ennomsnitt felt 8 23 1008 0,8 803 34 26 239 4,4
Maks. verdi felt 8 90 4200 2,1 3500 150 83 1000 14





Felt 1





PG 12.10-0,5 1,2 11 <0,0556 0,96 2,3 7,9 0,024
PG 14.10-0,3 1.,3 3,3 <0,0524 1,8 2,9 9,6 0,012

Bakgrunns-verdi i
Nor e

0,7-9 8-107 0,1-1,725-104 3-19 3-30 6-27
0,05-0,2

SFTs norm 2 60 3,0100 50 25 100 I

Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet

Analysene viser at samtlige av prøvegropene på felt 8 har konsentrasjoner av tungmetallene
arsen, bly og sink over SFTs normverdi for "mest følsomt arealbruk". Særlig må det høye
blyinnholdet fremheves.

Prøvene PG 5.2, 7.2 og 11.3 er tatt av antatt naturlig sand under fyllmassene.
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VEDLEGG C TIL MULTICONSULT RAPPORT 810007-3

Olje

Påviste konsentrasjoner av olje er vist i tabell 2. I tabellen representer THC totalt oljeinnhold.
I tillegg viser tabellen dette totale oljeinnholdet fordelt på ulike oljefraksjoner (nødvendig for
sammenligning mot SFTs normverdi) samt innhold av aromater (BTEX-komponenter).

Tabell 2

Provegrop

Resultater av oljeanalyser (tng/kg tørrstoff)

DybdeBenzenTolueEt)1Xylener

(m)(13)nbenzen(X)
(T)(E)

Felt  8

THC
(olje)

Cs -

Cill C12

C12-

C16

C16-

C35

PG 1.1 1,6-2 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 378 <5,0 <5.0 28 350
PG 1.2 1-1,6 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 120 <5,0 <5,0 <5,0 120
PG 1.3 0-1 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 170 <5,0 <5,0 <5,0 170
PG 2.1 0,3-2,4 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 196 <5,0 <5,0 26 170
PG  3.1 0,3-1,6 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 230 <5,0 <5,0 <5,0 230
PG 4.1 1,2-1,5 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 170 <5,0 <5,0 <5,0 170
PG 5.1 0,2-1 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 160 <5,0 <5,0 <5,0 160
PG 5.2 1-1,5 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 <40 <5,0 <5,0 <5,0 <20
PG 6.2 0,2-2 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 <40 <5,0 <5,0 <5,0 <20
PG 7.1 0,2-1,4 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 287 <5,0 <5,0 7 280
PG 7.2 1,4-2,2 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 <40 <5,0 <5,0 <5,0 <20
PG 8.1 0,4-2,2 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 2700 6,2 16 280 2400
PG 9.4 1,9-3,5 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 6200 25 120 960 5100
PG 11.2 0,4-1,8 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 230 <5,0 <5,0 19 210
PG 11.3 1,8-3,6 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 <40 <5,0 <5,0 <5,0 <20

C'ennomsnitt felt 8 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 149 <5,0 <5,0 6 " 143 "
Maks. verdi felt 8 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 6200 25 120 960 5100





Felt 1






PG 12.1 0-0,5 <0,10 <0,10 <0,10<0,20 62 <5,0 <5,0 <5,0 62
PG 14.1 0-0,3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 210 <5,0 <5,0 7 210

SFTs norm 0,005 0,5 0,5 0,5 100 7 30




100

Anm.: < ikke påvist over deteksjonsgrensen. Konsentrasjoner over normverdien er uthevet

I): gjennomsnittlig oljekonsentrasjon eksklusiv PG8 og PG9

Med unntak av PG 8 og PG 9 er det ikke påvist spesielt høyt oljeinnhold. I disse to
prøvegropene samt i PG 6 ble det registrert oljelukt i massene og oljefilm på vannet.
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VEDLEGG C TIL MULTICONSULT RAPPORT 810007-3

Organiske miljøgifter (PAH, PCB, TBT)
Påviste konsentrasjoner av PAH, PCB og TBT er sammenstilt i tabell 3. Det foreligger ikke
normverdier for innhold av TBT i jord i SFTs veileder 99:01a. Benso(a)pyren er en av 16
analyserte PAH-forbindelser.

Tabell 3 Resultater av PAH - , PCB - og TBT- analyser (mg/kg tørrstolf)

Prøvegrop Dybde Sum Sum Benso(a) TBT




m PAH16 PCF17 vren




Felt 8




PG 1.1 1,6-2 730 0,007 56




PG 1.2 1-1,6 17 0,001 2,1 0,007
PG 1.3 0-1 83 0,009 8,7




PG 2.1 0,3-2,4 45 <0,004 3,9 <0,001
PG 3.1 0,3-1,6 21 0,074 2,0 0,1
PG 4.1 1,2-1,5 3,6 0,029 0,39 0,005
PG 5.1 0,2-1 120 0,009 14 <0,001
PG 5.2 1-1,5 0,14 <0,004 0,01 -
PG 6.2 0,2-2 15 0,001 1,4 <0,001
PG 7.1 0,2-1,4 86 <0,004 12




PG 7.2 1,4-2,2 0,09 <0,004 0,01




PG 8.1 0,4-2,2 13 0,162 1,3 <0,005
PG 9.4 1,9-3,5 120 0,028 10 <0,001
PG 11.2 0,4-1,8 45 0,012 4,1 -
PG 11.3 1,8-3,6 0,38 <0,004 0,04 <0,001

G'ennomsnitt felt 8 41 " 0,02 4,3 " 0,01
Maks. verdi felt 8 730 0,162 56 0,1




Felt 1





PG 12.1 0-0,5 0,04 <0,004 0,01




PG 14.1 0-0,3 0,03 <0,004 <0,01 0,006
SFT's norm




2 0,01 0,1




Anm.: Konsentrasjoner over normverdien er uthevet

1): gjennomsnittlige PAH-konsentrasjoner er eksklusiv maksimalkonsentrasjonene (prøve PG1.1)

Det er påvist PAH i alle prøvegropene på felt 8 med klart høyest innhold i PG1, 5 og 9. Det er
også påvist PCB i 5 av prøvene men forurensningsnivået for PCB kan likevel karakteriseres
som jevnt over lavt.

Det er bare påvist lave konsentrasjoner av TBT. 1 de fleste prøvene er innholdet av MBT
(monobutyltinn) og/eller DBT (dibutyltinn) høyere enn TBT-konsentrasjonen. TBT brytes
ned til DBT og MBT, og undersøkelsen indikerer derfor at eventuell tidligere TBT- .
forurensning i grunnen er brutt ned.

I tillegg til de nevnte stoffene i tabell 1-3 er det påvist forhøyede verdier av trikloreten i 7 av
prøvene fra felt 8. Det er påvist to prøver med forhøyet verdi av DDT og to prøver med
forhøyet verdi av pentaklorfenol.
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Boligareal.xls - Ark:Stedsspesifikk

Tabell I. Eksponeringsveier ved aktuell
Parametre

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (barn)

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (voksne) 365
8

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (barn) 80
8

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (voksne) 45
8

Oppholdstid utendørs (barn) 365
24

Oppholdstid utendørs (voksne) 365
24

Oppholdstid innendørs (barn)

Oppholdstid innendørs (voksne).




.24
Fraksjon av grunnvann fra lokaliteten brukt som
drikkevann

100 %

Fraksjon av inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten 30 %

Fraksjon av inntak av fisk fra nærliggende resipient 100 %

3651UAKTUEL.L.Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

80'-I'.4.AK...f3.4RL.L.Ilkke aktuell pga forutsetning om overdekning.

45 :PffiggEL.1.:: Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

365 -1._JAKTPELL. Ikke aktuell pga forutsetning om overdekning.
0

365:UALTUE4L: Ikke aktuell pga forutsetning om overdekning.
0

365 'dagelEtår Oppholdstid i bolig
24 .timerida

Oppholdstid i bolig
. 24

0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grunnvannsuttak pga. nærheten til sjøen

0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grønnsaksdyrking park/fellesområder

10 % Inntak av fisk fra kanalen - % av totalt fiskeinntak

arealbruk. (Kun verdier i gull felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)

Standard Anvendt Enhet Begrunnelse
verdi verdi Gule celler må Iles

	

365 365.UAKTUELL. Ikke aktuell pga forutsetning om overdekning.

	

8 0

03.10.2005 Side 1 av 2



Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Boligareal.xls - Ark:Stedsspesifikk

Tabell II. Trans ort o reaks onsmekarlismer (tabell 2.1 S.99 i SFT 99:01A; KUn verdier i gule felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)

Parametre Symbol Standard Anvendt Enhet BegrUnnelse
verdi verdi Gule celler må Iles

Jords esifikke data

Lüftinhhold i jord

Jordes.tetthet

Fraksjoh.ornis

Jorda brditet

Parametre brukt til bere
Innvendig volUrn av..hu.Set

Areal underbuse.t.:...
UtskiftingshaSghØforkift:J.,;:t.1:9.et:.::
Innlekkingshatighet

D bde fra kefler ulv til forurensnin

Data brukt til bere nin av konsentras'on
Jordas hydratA5K:kOriduktiVitet"'

Lengden aV::def
urinvarinss.tr(MMi.):.$1::etpi

linfiltrakønSbast4nteri:::...

Data brukt til bere nin av konsentras'on i overflatevann
Vannføring i bVerfratVann•:-:- 500000. . . . .

0 f Ilin fra da ens nivå.

0,00.001 irt.lp
315,36 :in7ås

50 :Tri

Bere net 1F • P2

Beregnet (ligning (10) i SFT 99:01a)

500000 f.niår

7,34 ni

0,2

0,21:ertift4

,71-M4X1.:d:
1 %

40 %
av konsentras-on i innedørsluft

240

100 100

;:12 12-d

2,4

0,5 3 m

o
.730 730

Q 075139
002 • . 0.,02

10 :•••• 10 rn:,

$redden  av,detf&r&e.t.:i:Sendeffirådt.:i*al-4:

.................
BeregnethaStighet Pa:grunnvånbst:•• :.• 40()8 271 ,74D m/r. Beregnet (k • i • dmix • Lsw)
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Boligareal.xls - Ark:Helserisiko

Stoff
Sum alifater > 05-C10
Alifater >010-012
Alifater >012-035
Arsen
Benso(a)pyren
Bly
Cyanid fri
DDT
Diklormetan
Fluoranten
Fluoren
Kadmium
Kobber
Krom totalt (III + VI)
Kvikksølv
Naftalen
Nikkel
PAH totalt
PCB CAS1336-36-3
Pentaklorfenol
Pyrene
Sink
Trikloreten

TotaltOralt

jordinntak

C eC
2,2E+01 ::::gi!;:#1rX
1, 0E+ 02 

5,0E+02 g..%:;Wpt ..  
8,0E+01 	
3,2E+01
6,6E+04 	
1,1E+02 

3,5E+02 	 #ViV. 
1,0E+01
1,2E+05 	

.2,0E+04
4,3E+02 	
1,2E+06
1,3E+08 	
2,5E+00
4,3E+02 	
2,1E+06
5,2E+02 	
3,8E+00
4,0E-01 	
9,2E+04
8,6E+06 	
7,5E+00 . ............... 	

Beregnet Referanse-jordkonsentrasjon
HudkontaktInhalering

.støv
CC •

,

DIVI
....

•:;*

. Vd)

..

.d)

..

./1>ffik

. . . . ... . ......... ..... . ... .

.#t VJ... .

•

.... ............. .

(mg/kg)
GassDrikkevann Grønnsaker

C.c., c,
2,2E+01

0E+ 02 #DM....
5,0E+02 :g:g.:::::4g3V.~

1,6E+02 	
xx,••••

1,1E+02 	
6,7E+04. .#DVf. .
1,0E+01 	 #DW 

6,9E+05. . . ..#OVf..
2,3E+04 	

2,5E+00#DW .
4,3E+02

2,6E+03 :.. # Vf.. ... ..
6,7E+01 	
4,1E-01,..

7,5E+05 	 ..................

7,5E+00 	

Fisk

Cif

1,8E+05
1,8E+05
1,8E+05
8,0E+01
4,0E+01
6,6E+04
5,7E+04
3,5E+02
9,8E+03
1,4E+05
1,5E+05
4,3E+02
1,2E+06
1,3E+08
2,0E+04
1,5E+05
2,1E+06
6,4E+02
4,0E+00
3,4E+01
1,0E+05
8,6E+06
6,7E+04
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Nærings- og skolebygg.xls - Ark:Stedsspesifikk

TabeR I. Eksponeringsveier ved: akWeR.ar
Parametre•.;

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (barn)

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (voksne)

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (barn)

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (voksne)

Oppholdstid utendørs (barn)

Oppholdstid utendørs (voksne)

Oppholdstid innendørs (barn)

Oppholdstid innendørs (voksne)

Fraksjon av inntak av fisk fra nærliggende resipient

endres. Endringer skal begrunnes.)

Anvendt Enhet Begrunnelse•
verdi Gule celler må Hes

365 pAKTmg.ixIkke aktuell pga fortitsetning om overdekning.
0

365 Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

80 Ikke aktuell.pga. fdrutsetning om overdekning.
0

45 vAKTmg.u::Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

365 gwva,4:, Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

365 UAKTUELL. Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.
0

100 dager/år
4 timer/da

200 dager/år
10 timer/da

0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grunnvannsuttak pga. nærheten til sjøen

30 % 0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grønnsaksdyrking - park/fellesområder

100 % 0 % UAKTUELL Ikke aktuell ved næring

Fraksjon av grunnvann fra lokaliteten brukt som
drikkevann
Fraksjon av inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten

ealbruk. (Kun verdier i gull felt kan
Standard
verdi

365
8

365
8

80
8

45
8

365
24

365
24

365
24

365
24

100 %

Ikke barneskole/-hage. Barn besøker voksne på arbeidsplass.

Norm. eksponering ved næring, jf Aquateams veileder om 99:01.
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Nærings- og skolebygg.xls - Ark:Stedsspesifikk

Tabell II. Trans ort o reaks onsmekanismer (tabell 21 s.99 i SFT 99:01A; Kun verdier i gule felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)

Parametre Symbol Standard Anvendt Enhet Begrunneise
verdi verdi Gule celler må les

Jords esifikke data
Vannin. ...........

. . ..

:
Luftinnhold ijor d:

Parametre brukt til bere
InhVart.ii.W.VoldWW1~t:

: ••

Aral  . .

D::bda fra k eller ulv til forurensin 


:Diffusivrteten :i ren„..

Data brukt til bete nin åv konsentras-on i

pprivannStrøm:Mki:ratnin •

lnflltrasjoiishastighten

. .radient

lD

runnvann

'

0 00001
315 36

60

0 141 	
730

'1007:543: 0,075139

002 • 0,02M4#
10 1W.

40.%

0,2 ::1.:~1J4k1::

ffl.ft.X.WW

1,7

1 %

40

Ç. 2.40

12:d

2,4::„M3d:

0,5 rh
0 7

315,36

501:.r#

konsentras-on i innedørsluft

Beregnet (ligning (10) i SFT 99:01a)

Data brukt til bere nin av konsentras'on i overflatevann

:
Vannfø ring. i.b rflatev ann.

•

ppo 500000 •rn /å

7,34 ni

Beregnet hastignet pågrun vannStn25
........
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Nærings- og skolebygg.xls - Ark:Helserisiko

Stoff
Sum alifater > 05-C10
Alifater >010-012
Alifater >012-035
Arsen
Benso(a)pyren
Bly
Cyanid fri
DDT
Diklormetan
Fluoranten
Fluoren
Kadmium
Kobber
Krom totalt (III + VI)
Kvikksølv
Naftalen
Nikkel
PAH totalt
PCB CAS1336-36-3
Pentaklorfenol
Pyrene
Sink
Trikloreten

Beregnet Referanse-jordkonsentrasjon (mg/kg)
Totalt Oralt Hudkontakt Inhalering Gass Drikkevann Grønnsaker

6,2E+04 . . . „ . ... .... , .
......................... ... ..... ... . . ..... .....................

. • .fi).

3,9E+00 #W .... . ....MO. .. 3,9E+00 P"#DWJ
1,2E+03

	
1,2E+03 #DVJQ VIO .

IMV16 	. . . .... . ... .. .................... : . . : ... . .VJH.
4,0E+03 	




4,0E+03




1,8E+02 ... ........................
1,8E+02




6,2E-01 	




6,2E-01#W....... .
2,0E+06 N:::::«Mak:. 	 ................. , ............ . ...




2,0E+06#DV




................................ .. .. : ... V.~




1,2E+01#W.




1,2E+01 	 WD.I.'•




jordinntak • • .:•• støv

C • Ci
3,3E+01

1,6E+02 	
7,7E+02 #W,

2,5E+02 . .fi.mom•WiON,11.Ø.IM
:M.40 


3,0E+02 .. ... ... . . . . .... .....
1 OE+ 0 5 .....................
1,6E+01
1,9E+06  #OW 


Fisk

CIW C Cif

3,3E+01
1,6E+02

	

7,7E+02 #DWI VJ.................. . .. . . . ...

	

2,5E+02 #DVJ . . . ... . ..

3,0E+02
1,0E+05
1,6E+01

 1,9E+06 .	

6,2E+04 . .. . . . . .. . .
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Grøntareal.xls - Ark:Stedsspesifikk

Fraksjon av grunnvann fra lokaliteten brukt som
drikkevann
Fraksjon av inntak av grønnsaker dyrket på lokaliteten

ealbruk. (Kun verdier i gull felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)
Standard. Anvendt Enhet Begrunnelse
verdi verdi Gule celler må Iles

	

365 365 .JAI.T:up4;.Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.

	

8 0

	

365 Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.

	

8 0

	

80 80;vmwa„p Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.

	

8 0

	

45 45 1JAKTUELL: Ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.

	

8 0

	

365 365  ikke aktuell pga. forutsetning om overdekning.

	

24 0

	

365 365 UAKTUELL Oppholdstid

	

24 0

	

365 365M Utendørs

	

24 0

	

365 365 UAKTUELL Utendørs

	

24 0

	

100 % 0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grunnvannsuttak pga. nærheten til sjøen

	

30 % 0 % UAKTUELL Ikke aktuelt med grønnsaksdyrking - park/fellesområder

Tabell I. Eksponeringsveier ved aktuell ar
Parametre

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (barn)

Eksponeringstid for oralt inntak av jord (voksne)

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (barn)

Eksponeringstid for hudkontakt med jord (voksne)

Oppholdstid utendørs (barn)

Oppholdstid utendørs (voksne)

Oppholdstid innendørs (barn)

Oppholdstid innendørs (voksne)

Fraksjon av inntak av fisk fra nærliggende resipient 100 % 10 % Inntak av fisk fra kanalen - % av totalt fiskeinntak
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Grøntareal.xls - Ark:Stedsspesifikk

Tabell II. Trans ort o reaks onsmekanismer (tabell 21 s.99 i SFT 99:01A: Kun verdier i gule felt kan endres. Endringer skal begrunnes.)
Parametre Symbol Standard Anvendt Enhet Begrunnelse

verdi verdi Gule celler må Iles
Jords esifikke data

LUftinn

Jordas tetthe.

Fraksjon

Jorda orøsitet  
Parametre brukt til bere

. .•
innvendighuset

Areal, . . .

InnlekkingshaStighet'avpOlbft

D bde frå keller .dIV.:tirfOrurensnir)
Diffusivfteten trrr.:"1.Utt'

Data brukt til bere nin av konsentras-on i
Jordas hydraulisk konduktivitat

nin

2 ,jiyarilf4j4(4:

0,2 j'::.:4.t.t.p.1•1 ;>N

1,7

1 %

40 %

g4.°

1:0.0

2,4
0 5


240

100

12:d
2,4

0 5 ..11T

0.7

runfivann.
0,00001 mfs

315,36 rnfås

m
50.:rn

av konsentras-on i  innedørsluft

on i overflatevann

„ .

'H

Data brukt til bere nin av konsentraS

Bredde.WWdet:f.i~fien:Øø.::tW

.. ..
0 141

730• 730 :::.khffifår:'•_:.
0,075139

0,02

500000

 

Bere net 1F • P2

Beregnet (figning (10) i SFT 99:01a)

..................................... ...................................................................... . .27174008. .

•
Beregnet k • i • dm Lsw)
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Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Risikovurdering_Grontareal.xls - Ark:Helserisiko

Stoff
Sum alifater > 05-C10

Beregnet Referanse -jordkonsentrasjon
TotaltOraltHudkontaktInhalering

jordinntakstøv
C.C

1,8E+05 ::ffi::::lakIA2M

Gass

C

(mg/kg)
DrikkevannGrønnsaker

C, CI

Fisk

C,f
1,8E+05

Alifater >010-012 1,8E+05 	





1,8E+05

Alifater >012-035 1,8E+05 ... . ..... .. ...




1,8E+05

Arsen 8,0E+01 	 ' 





8,0E+01

Benso(a)pyren 4,0E+01 „ , .




4,0E+01

Bly 6,6E+04 	




: 6,6E+04

Cyanid fri 5,7E+0 4




5,7E+04

DDT 3,5E+0 2 





3,5E+02

Diklormetan 9,8E+0 3




,




9,8E+03

Fluoranten 1,4E+0 5 	




1,4E+05

Fluoren 1,5E+0 5 ........................ . , ....




1,5E+05

Kadmium 4,3E+0 2 	




.10




4,3E+02

Kobber 1,2E+0 6




1,2E+06

Krom totalt (III + VI) 1,3E+0 8 	





1,3E+08

Kvikksølv 2,0E+0 4#W ...... . . ... INtiP




2,0E+04

Naftalen 1,5E+0 5 	




/#)




1,5E+05

Nikkel 2,1E+0 6#W




. A)




2,1E+06

PAH totalt 6,4E+0 2 





6,4E+02

PCB 0AS1336-36-3 4,0E+0 0




ciwo




4,0E+00

Pentaklorfenol 3,4E+01 	






3,4E+01

Pyrene 1 , 0E+05 iNg#1:Milagg . „ . , .. ... ....




. .. .. ......... .. 1,0E+05

Sink 8 , 6E+ 06 !".'...:WQ1V 





8,6E+06

Trikloreten 6,7E+04#W .. , .... .... ......................................................................................................................6,7E+04
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Risikovurdering forurenset grunn MULTICONSULT
SFTs normverdier

SFTs normverdier for «mest følsom arealbruk»

Det foreligger ikke faste, generelle kriterier for klassifisering av forurenset jord i Norge. Som
et grunnlag for vurdering av analyseresultater før stedsspesifikk risikovurdering blir det derfor
gjeme referert til SFTs norrnverdier for «mest følsom arealbruk».

SFT har fastsatt normer for innhold av forurensning i jord på områder til «mest følsom bruk»
(SFT-veiledning 99:01a). Dette gjelder arealbrukstyper hvor risiko for eksponering overfor
mennesker er størst, som boligornråder, lekeområder osv. Normene gjelder for overflatenære
jordmasser. Nonnene forutsetter at også barn oppholder seg på området og at barnivoksne
samtidig påvirkes gjennom 7 mulige spredningsveier (eksponeringsveier) for forurensningen.

Disse spredningsveiene er inkludert i følgende fonnel, som SFT har benyttet ved beregning av
noimer for mest følsom arealbruk (C  he):

C  he =
1

1

+ 1 /
igduidhgwC

der:
Ci, = akseptdose for oralt inntak av jord ("jordspising").
Cdt, = akseptdose for hudkontakt med jord.
Cid = akseptdose for innånding av støv.
Ci, = akseptdose for irmånding av gasser.

= akseptdose for inntak av drikkevann fra grunnvannsbrønn på området.
Cig = akseptdose for inntak av grønnsaker dyrket på det forurensede området.

= akseptdose for inntak av fisk/skalldyr fra vann påvirket av forurensningen.

Dersom det påvises grunnforurensning som overskrider normene, kan det beregnes særlige,
stedspesifikke akseptkriterier ut fra den aktuelle arealbruk og mulige konflikter/påvirkninger
for eiendommen, bl.a. ved å utelukke spredningsveier og endre andre eksponeringsbetingelser
som ikke er aktuelle. Slike beregninger baseres på formelen over og beregningsgrunnlaget
forøvrig slik det foreligger i SFTs veileder.

Dersom planlagt arealbruk for eiendommen er boliger, vil de fleste spredningsveier kunne
være aktuelle. De aktuelle eksponeringssveiene i forhold til mennesker kan for eksempel være
oralt inntak (jordspising), hudkontakt, innånding av støv og gasser samt inntak av grønnsaker
dyrket på eiendommen (dersom forurensning i overflatenær jord). Ofte er det mindre
sannsynlig at grunnvann på eiendommen vil bli benyttet som drikkevann og/eller at
menneskene som bor der vil spise mye fisk som kan påvirkes av forurensningsspredning fra
eiendommen.

Stedspesifikke akseptkriterier beregnet etter disse prinsipper gjelder konsekvensene for
menneskers helse. SFTs normverdi tar også hensyn til en forurensnings virkning på annet liv.
Dette må vurderes spesielt dersom noluiverdiene fravikes.

http://mc-hjelpemidler/archive/7 fagbibliotek/miljøgeologi/maler og hjelpemidler/risikovurdering/forklaring sfts norm.doc 16. mai 2002 Si
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Parameter Enhet




±1\415å-i2e5u%.

Ref/Metode

bSaS 50e2r "t81.5p0å-

lab

Arsen, As pg/L <2.5 <2.5




2




Bly, Pb pg/L <1 <100 ±10-20% SS 02 8150-2




Kadmiurn, Cd ug/L <0.5 <50 ±15:25% SS 02 8150-2




Kobber, Cu 1i9n- 6.1 4.1 
 ±25-35% SS 028150-2




Krom, Cr pg/L <2.5 <250 
 ±10% SS 02 8150-2




Nickel Ni ug/1 16 23 ±15-25% SS 02 8150-2




Zink, Zn pg/L 190 170 ±25-35% SS 02 8150-2 .




Kvikksolv, Hg pg/L 0.22 0.14 ±10% NS 4768-1 m 0
Acenaften pg/L .008 0.34 
 ±30-40% NS 9815 rn




AcenaftyLn pgil.. <0.01 0.04 ±30-40% NS 9815 m




Antracen pg/L <0.01 • 0.04 ±30-40% NS 9815 rn




Benzo(a)antr acen pg/L <0.01 0.01 ±30-40% NS 9815 m




Benzo(a)pyren pg/L <0.01 <0.01 
 ±30-40% .N5 9815 m




Benzo(b)fluoranten pg/L <0.01 <0.01 ±30-40% NS 9815 m




Benzo(g;h,i)perylen 1-19k <0.01• <0.01 ±30-40 NS 9815 m




Benzo(k)fluoranten .pg/L <0.01..„..... <0.01 ±30-40% NS 9815 m




CrSen • pg/L <0.01 •• <0.01.. .30:4.6% NS..9815 m




Dibenzo(a,h)antracen pg/L <0.01 <0.01 ±30-40% NS 9815 m




Fenantren pg/L <0.01 , 0.40 ±30-40% NS 9815 m




Fluoranten pg/L 0.09 0.08 ±30-40% NS 9815 m




Fluoren pg/L .<0.01 0.43 .±30-40% NS. 9815 m




Indeno(1,2,3,cd)pyren pg/L <0.01 <0.01 ±30-40% NS 9815 m




Naftalen . pg/L . 0.01 : . 2.9 .±30-.40% NS 9815 in




Pyren pg/L 0.12 0.017 ±30-40% NS 9815 m




SuM PAH(16) pg/L 0.30 ' 4.3 ±30-40% NS 9815.rn




PCB 118 ug/L <0.01 <0.01 ±15-35% 209:6 - EPA 351




PCB 138 ug/L <0.01. <0.01. ±15-35% 209:6 - EPA 351




PCB 153 ug/L




<0.01 ±15-35% 209:6 - EPA 351




PCB 180 ug/L. <<00.0011 .. ..<0.0.1• • ±15-35% 209.:6•:- EPA 351




PCB 28 ug/L <0.01 <0.01 ±15-35% 209:6 - EPA 351




PCB101• ug/L <0.01• '<0.01 ±15-35% 209:6 7 EPA 351




PCB52 ug/L <0.01 <0.01 ±15-35% 209:6 - EPA 351 L
Benzen 1-19/1:. 0.16 0.11 .±30-35% KG•1A+13. v.2.2 0
Etylbenzen pg/L <0.10 0.69 ±30-35% KG 1A+B, v.2.2 0
Toluen pg/L <0.10 0.22• ±30-35% KG 1A-1-B; v.2.2 0
o-xylen pg/L <0.10 1.0 ±30-35% KG 1A+B, v.2.2 0

Forklaring til forkortelsene og *, se baksiden.
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Ref/Metode




Parameter Enhet




Måleu. basert på Lab

p,m-xylen pg/L <0.20 0,43 ±30-35% KG 1A+B, v.2.2 0

THC >C10 - C12 pg/L <5 41 ±25-30% KG 1A+B. v.2.2 0

THC >C12 - C16 pg/L 10 81 ±25-30% KG 1A+B, v 2.2 0

THC >C16 - C35 pg/L <20 106 ±25-30% KG 1A+B, v.2.2 0

THC >C5 - C8 pg/L <5 <5 ±25-30% KG 1A+8, v.2.2 0

THC >C8 - C10 pg/L <5 6.8 ±25-30% KG 1A+B, v.2.2 0

THC Totalsum pg/L 10 230 ±25-30% KG 1AB, v.2.2 0

* C17/pristan




0 o




0

*18/pytart•




0




0

* Kommentar




Utgår Utgår




0

Kommentar:






N0V005794-05

N0V005795-05

Adam Lanebjer

Mast.scient

Höjd detektionsgråns för metailer på grund av svår matris.

Höjd detektionsgråns för metaller på grund av svår matris.
Profilen av kromatogrammet viser at prøven kan inneholde rester av
diesel.

Forklaring til forkortelsene og *, se baksiden.
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