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Multiconsult har på oppdrag fra Thor Dahl AS utført miljøtekniske grumundersøkelser på området "Framnæs
midtre", som er en del av det gamle verftsområdet på Framnæs, og som består av feltene K I, Bl-B2, F7 og B8.
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 K I og 3 boligbygg med inntil 8 etasjer
inkludert parkering på felt B8. I tillegg skal det etableres ny adkomstvei mellom feltene. Veien vil bli relativt
bratt, og terrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest og syd for felt B8 for å få akseptabelt fall.

Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport 810007-2. En risikovurdering av påvist
forurensning i forhold til planlagt utbygging foreligger i rapport 810007-3. Risikovurderingen konkluderte med
at det er påvist kvikksølvkonsentrasjoner som kan overskride akseptkriteriet der den vestre boligblokken uten
parkeringskjeller skal bygges. Det er ingen helsefare forbundet med de øvrige arealbrukskategoriene.

Denne rapporten utgjør en tiltaksplan som skal følges ved detaljprosjektering og gjennomføring av utbyggingen
på søndre del av felt K I og på felt B8. Følgende tiltak beskrives:

All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det foretas en betydelig oppfylling
over dagens terrengnivå.

Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i den vestre
boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller.

Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser håndteres på en forsvarlig
måte. Tiltaksplanen beskriver hvordan eventuell graving i forurenset grunn kan gjøres.
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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 verftsområdet på Framnæs. Området
Franmæs er registrert i SFTs database over forurenset grunn som lokalitet nr. 0706017.

Området "Framnæs midtre" består av feltene Kl, B1-B2, F7 og B8, se vedlegg A.
Undersøkelsene ble utført på søndre del av felt K1 og på felt B8.

Resultatet av den miljøtekniske undersøkelsen ble rapportert i rapport 810007-2. Rapport
810007-3 inneholder en risikovurdering av påvist forurensning i forhold til planlagt utbygging
og arealbruk på feltene Kl og B8, samt i forhold til omkringliggende miljø.

På grunnlag av gjennomført risikovurdering er det i denne rapport utarbeidet en tiltaksplan for
den planlagte utbyggingen.

Prosjektbeskrivelse

2.1 Orientering om prosjektet

Det planlegges et nærings- og skolebygg på det ledige arealet som i dag blir brukt til parkering
på den søndre delen av felt Kl. På felt B8 planlegges det 3 boligblokker med underliggende
parkeringshus under og mellom de to innerste blokkene, se illustrasjonsplanen i vedlegg A.
Boligblokken nærmest sjøen etableres uten kjeller på oppfylt grunn over dagens terreng.

Fra Framnæsveien skal det etableres en ny adkomstvei mellom felt Kl og felt B2, F7 og B8.
Tterrenget må heves ca 2,5 m mot bryggefronten nordvest for felt B8 for å fa akseptabelt fall
på veien.

2.2 Tidsplan for arbeidene

Det foreligger foreløpig ingen hovedtidsplan for grunnarbeidene, dvs, den del av utbyggingen
som konkret vil kunne berøre forurenset grunn. De første grunnarbeidene forventes å starte
tidligst sommeren 2006.

Grunnforhold og hydrogeologi

Området er dominert av en markert fjellskjæring i øst, med delvis utsprengt og utfylt område
mot tilgrensende midtre kai (kai 5) i vest. Undersøkelser på søndre del av felt Kl indikerer
fyllmasser over antatt fiell i 0,5 — 0,6 m dybde.

På felt B8 er det svært varierende dybder til fjell, noe som indikerer skråfjell i grunnen. Det er
registrert en dyp renne med løsmasser fra sør mot nord over felt B8, mellom kai 5 og den
opprinnelig fjellfoten. Boringene i dyprenna har varierende fjelldybde mellom 9,4 - 28 m
under terreng.

Grunnvannet ligger mellom 1,2 — 3 m under terreng på vestre del av felt B8. 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 fjelloverflaten. For
noe mer detaljert beskrivelse av grunnforhold vises til rapportene 810007-2 og —3.
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4. Miljømål

Tiltakshaver har etablert følgende miljømål for bolig- og næringsutbyggingen på Framnæs
midtre:

Det skal ikke være fare for helse- og miljøskader som følge av fomrensninger 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

For at miljømålene skal oppfylles er det som grunnlag for denne søknaden utført en
risikovurdering av påvist grunnforurensning (kfr. rapport nr. 810007-3).

Oppsummering av utførte miljøundersøkelser

5.1 Beskrivelse av forurensningssituasjonen

For en detaljert beskrivelse av forurensningssituasjonen vises til kap. 5 i rapport nr. 810007-2.
Tegning nr. —1 viser lokalisering av undersøkelsespunktene.

Forurensning i jord

Forurensningsnivå for de viktigste miljøgiftene er visuelt fremstilt i vedlegg B. 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 tørrstoff)

Prøvegrop Olje Clo- Olje C12- Olje C16- Sum oljeSum Benzo- PCB7
C12 C16 C35




PAH16 a ren
Gjennomsnitt <5,0 6 1) 143 1) 149 1 41  2) 4,3 2) 0,02
(av 15 røver)
Maks. verdi 120 960 5100 6200 730 56 0,162

SFTs nor nr 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 PGI .1)

Tabell 2 Resultater av tungmetallanalyser (mg/kg tørrstoff)

Arsen Bly Kadmium Sink Nikkel Krom Kobber Kvikk-
Prøvegrop (As) Pb (Cd) (Zn) (Ni) (Cr) (Cu) solv (Hg)

Gjermomsnitt 23 34 26 239 4,4
(av 15 røver) 1008 0,8 803
Maks. verdi 90 4200 2,1 3500 150 83 1000 14
SFTs norm 2 3 25 100 1 50 60 100

Anm.: Konsentrasjoner over normverdi er uthevet

For vurdering av forurensningsnivå vises til rapport 81007-3.
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Forurensning i grunnvann

Det er etablert 2 grunnvannsbrønner nær kai 5. Begge brønner er prøvetatt en gang. Prøve B2
hadde et svakt forhøyet innhold av oppløste hydrokarboner (olje) i forhold til
drikkevannsnorm. If1g. laboratoriet kan B2 inneholde rester av diesel. Som forurensningsnivå
regnes oljeinnholdet likevel som lavt (< 0,23 mg/1).

Med unntak av en forhøyet verdi for nikkel er det ikke påvist konsentrasjon av tungmetaller
over Helsedepartementets drikkevannsnorm i vannprøvene.

Det er ikke påvist PCB i noen av prøvene. Prøve B2 er svakt forurenset av PAH. Av det totale
PAH-innholdet på 4,3 jig/liter utgjør naftalen 2,9 gg/liter.

Generelt er grunnvannet lite påvirket av forurensningene på området, som antas å være sterkt
bundet til jordpartiklene. Dette tyder på at det skjer liten transport av oppløste stoffer fra land
og til sjøen. Området er påvirket av sjøvannsinntrengning avhengig av tidevannsnivå.

	

5.2 Konklusjon risikovurdering

Rapport 870001-3 inneholder en risikovurdering av forurensningsituasjonen i forhold til
planlagt utbygging og miljømålene i kap. 4. Området mellom ny vei og sjøen ligger utenfor
reguleringsgrensen og skal opparbeides i en senere fase. Dette området omfattes derfor ikke av
risikovurderingen.

Det er beregnet akseptkriterier (dvs, akseptable forurensningskonsentrasjoner) for
arealbrukskategoriene "Nærings- og skolebygg", "Boliger på oppfylt grunn" og "Grøntområde
(dvs, utendørs boligareal) / kjørearealer". For infoimasjon om de beregnede akseptkriteriene
vises til kap. 6.5.4 i rapport 81007-3.

Resultatet av risikovurderingen kan oppsummeres som følger:

Det er ikke påvist forurensning som innebærer konflikt med planene om ny vei, nærings- og
skolebygg på felt Kl eller grøntarealer på felt B8 (ut fra forutsetningen om en betydelig
oppfylling over dagens terreng der grøntarealer og ny vei etableres).

Teoretisk sett kan påvist grunnforurensning gi spredning av flyktige komponenter (kvikksølv)
til boligblokken som bygges uten parkeringskjeller lengst vest på felt B8, dersom kvikksølvet
opptrer i elementær form eller som en flyktig organisk kvikksølvforbindelse. I så fall kan dette
forholdet 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.

	

5.3 Konklusjon vurdering av tiltaksbehov

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 område.
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Tiltaksbehov i anleggsfasen

Tiltak i anleggsfasen vil bare være nødvendig dersom det skal utføres arbeider som medfører
graving i forurenset grunn.

	

6. Tiltaksplan

	

6.1 Generelt

Tiltaksarbeidene må planlegges i detalj i forbindelse med detaljprosjektering av vei og
bygninger. Det kreves planer for håndteringen av alle gravemasser dersom det skal
gjennomføres utgravning som kan berøre forurenset grunn.

Valgt entreprenør for grunnarbeidene skal utarbeide alle systemer og planer for internkontroll
og kvalitetssikring av egne og underleverandørers arbeider.

	

6.2 Valg av tiltak

Følgende tiltak vil bli gjennomført for å møte miljømålene:

All forurenset grunn innenfor reguleringsområdet vil bli tildekket ved at det skal foretas en
betydelig oppfylling over dagens terrengnivå.

Det skal iverksettes tiltak for å fjerne mulig risiko for gassinntrengning fra grunnen inn i
den vestre boligblokken som skal bygges uten parkeringskjeller, se kap. 6.3.1.

Ved behov for graving i mulig forurenset grunn, skal alle forurensede gravemasser
håndteres på en forsvarlig måte, se kap. 6.3.3

	

6.3 Tiltaksmetoder

	

6.3.1 Gassbeskyttende tiltak under nybygg

Det skal utføres tiltak mot mulig inntrengning av gass i boligblokken uten parkeringskjeller, da
deler av denne skal bygges på forurenset grunn.

Tiltaket må detaljprosjekteres samtidig med prosjekteringen av boligblokken. Følgende tiltak
kan være aktuelle, eventuelt en kombinasjon av flere tiltak:

Det benyttes oppfyllingsmasser under boligblokken som kan sikre god utlufting

Det legges opp til passiv utlufting av bærelaget under gulvet i 1 etasje i boligblokken.
Det skal være mulig å sette på et aktivt sug med vifter dersom dette skulle vise seg
nødvendig (meget lite sannsynlig).

Etablering av en gasstett membran under laveste gulv. Utforming og plassering av
membranen må tilpasses fundamenteringsplanene for byggeprosjektet. Tett dekke av
betong med tette fuger og gjennomføringer kan være tilstrekkelig.
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6.3.2 Tildekking av utendørs arealer

Prosjektet medfører full opparbeidelse av alle utendørs arealer med kjøre-/parkeringsareal og
grøntområder og andre oppholdsområder. Der det er påvist forurenset grunn av betydning
innenfor reguleringsgrensen vil det bli foretatt en betydelig oppfylling med rene masser (> 1,5
m).

Det er ikke behov for ytterligere tildekking av restforurensning under utearealer.

	

6.3.3 Oppgraving/sortering

Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer om graving i forurenset grunn. Prosjektet vil
uansett utformes slik at behovet for graving i forurenset grunn vil være meget begrenset. Det er
her likevel beskrevet forholdsregler som skal følges ved eventuell graving i forurenset grunn.

Graving i mulig forurenset grunn krever en oppfølging med prøvetaking og kjemiske analyser
av gravemassene. Prøveuttaket kan eventuelt foregå på et mellomlager for forurensede masser,
se kap. 6.3.4.

Gravingen må følge en graveplan som inkluderer følgende punkter:

Gravearbeidene skal utføres slik at mulig forurensede masser ikke blandes med antatt
rene masser.

All graving i mulig forurensede fyllmasser skal, så fremt praktisk mulig, foregå tørt.
Dersom det må graves i forurensede masser i vannfylt grop, må det vurderes om det er
behov for avbøtende tiltak for å forhindre forurensningsspredning til sjøen.

Dersom det må lenses vann fra gravegrop i forurensede masser, må håndteringen av
dette vannet vurderes. Vannet kan ikke lenses til sjø dersom det ikke dokumenteres at
det er tilstrekkelig rent, se også kap. 6.3.5.

Det skal finnes av en plass innenfor eiendommen for sortering og eventuell grovsikting
av mulig forurensede gravemasser, samt melloinlagring av forurensede masser.
Mellomlagring skal skje på en slik måte at det ikke oppstår forurensningsspredning til
omgivelsene og underliggende grunn.

For disponering av forurensede fyllmasser se kap. 6.3.4.

Naturlig grunn under fyllmassene anses som rene, og forutsettes å kunne disponeres
som rene masser.

Større gjenstander av metall, betongrester og tremateriale skal frasorteres under
oppgravingen. Også stein og blokk frasiktes der dette er praktisk for å redusere mengde
forurensede masser. Fraksjoner over 20 mm kan benyttes fritt som fyllmasse på
området. Siktingen må ikke forårsake forurensningsspredning.

8. Nødvendig utstyr for håndtere uventede forurensingssituasjoner må være tilgjengelig.

Provetaking og analyser av masser

Et gravetilsyn skal være tilgjengelig under utgravingen for å vurdere håndtering av forurensede
masser og ta prøver. Det skal føres en logg med oversikt over utført arbeid og masseregnskap.
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6.3.4 Mellomlagring. Disponering av gravemasser

Forurenset masse som kan forårsake forurensningsspredning skal mellomlagres på tett
underlag. All mellomlagring skal foregå på en måte som gjør det lett å skille mellom lagrede
masser og underliggende ren grunn ved opplasting.

Av mulig forurensede masser som skal gjenbrukes skal det tas 1 prøve pr. 200 - 300 m3 for å
dokumentere at massene ikke er forurenset over etablerte grenseverdier. Fra hver haug skal det
taes en representativ blandprøve (minst 10 delprøver). Prøvene analyseres på PAH,
tungmetaller og olje.

Avhengig av forurensningsgrad kan massene disponeres som følger:

Rene masser og utsprengt f.jell kan transporteres til entreprenørens deponi for rene
masser.

Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak eller behandles på stedet.

Dersom det er ønskelig å gjenbruke lite forurensede gravemasser innenfor
prosjektområdet, må det søkes kommunen om tillatelse til dette.

6.3.5 Tiltak for å forhindre forurensning i tiltaksperioden

Det er en klar målsetning at utbyggingen ikke skal føre til uønskede/uforutsette hendelser med
spredning av forurensning. Forholdsregler i anleggsfasen skal hindre uønskede hendelser.

Håndtering av vann

Graving i forurensede masser skal så langt mulig foregå tørt. Det skal ikke forekomme
ukontrollerte utslipp av lensevann fra gravegroper i forbindelse med graving i slike masser.
Dersom det likevel oppstår behov for lensing av vann som kan være forurenset, må vannet
behandles før det slippes ut. Pumping gjennom et sandfilter kan da være aktuelt. Oljeutskiller
skal være lett tilgjengelig i tilfelle man må håndtere oljeholdig vann under oppgravingen.

Stovflukt/luktproblemer

Ved problemer med støvflukt skal det foretas vanning eller tildekking av masser som avgir
støv. Det er ikke ventet at det vil oppstå sjenerende luktproblemer i forbindelse med eventuell
graving i forurensede masser.

6.4 Spredning/utslipp i tiltaksperioden

Byggherren vil kreve at arbeidene ikke skal føre til utslipp utover det som kommunen gir
tillatelse til.

6.5 Beredskap. HMS

Entreprenøren skal før anleggstart levere en HMS- og beredskapsplan for den valgte utførelsen
for byggherrens godkjennelse.

Beredskapen skal omfatte tilgjengelig utstyr på anlegget for å takle mulige, akutte
forurensningssituasjoner og en handlingsplan for uventede situasjoner / forurensningsfunn.
Beredskapsplanen med varslingssystem skal være kjent av alt personell ved tiltaket. Det skal
fremgå hvem som skal kontaktes ved ulike typer uhell og akutte forurensningssituasjoner.

810007/gb 17. oktober 2005 Side 8 av 9
o:\arkiv\rapport\810007r4.doc



Framnæs midtre, Sandefjord MULTICONSULT
Miljøteknisk grunnundersøkelse - Tiltaksplan forurenset grunn

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal anleggsleder straks varsle
brannvesenet iht. "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning"
fastsatt av Miljøvemdepartementet 09.07.92. Samtidig skal melding gis til Sandefjord
kommune snarest mulig.

Personlig verneutstyr kreves primært for å beskytte mot hudkontakt ved eventuell graving i
forurenset grunn. Alt personell som skal involveres i tiltaksarbeidet skal infoi meres om
forekomst av eventuelle farlige stoffer og deres egenskaper og mulige helsefarer.

Det kan oppstå oljelukt ved eventuell graving i områder med sterkt oljeforurensede masser.
Ved plagsom lukt bør det benyttes maske ved oppgraving eller graving fra vinden hvis mulig.
Det ventes ikke at det vil oppstå støvproblemer, da massene inneholder mye stein og vil være
jordfuktige.

	

7. Kontroll og overvåkning. Dokumentasjon

	

7.1 Kontroll og overvåkning

Overvåkning vil bli utført av entreprenør og byggherre. Behov for å overvåke sjømiljøet i
anleggsperioden vil bli vurdert når utbyggingen er detaljprosjektert.

Entreprenøren skal overvåke sine egne prosesser og dokumentere resultater og utslipp.
Byggherren er ansvarlig for all endelig rapportering til forurensningsmyndighet i henhold til
tillatelse for tiltak.

	

7.2 Sluttrapport

Det vil bli laget en sluttrapport for utføring av arbeidet som skal inneholde oversikt over alle
prøver og analyser, faktiske mengder av masse som eventuelt er fjernet og mellomlagringt-
sluttdisponering av disse, samt beskrivelse av restforurensning i grunnen.
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UTFØRTE GRUNNUNDERSØKELSER
PÅ FRAMNÆS MIDTRE
Felt 2:
Rapport G / T 740 av 1983
Det ble utført 19 dreiesonderinger med registrering
av varierende fjelldybde mellom 0,6 - 8,6 m.

Felt 8:
Boringene uført på felt 8 viser svært varierende
dybder til fjell.
Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra sør
mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område

I dyprenna er det registrert et topplag av fyllmasser
over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste
masser til fjell. Boringene i dyprenna viser
fjelldybder mellom 9,4 til 28 m.

Felt 1 - Søndre del:
Grunnen består av fyllmasser over fjell.
Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3
til 0,6 m.

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

Po D
P0,150

)

FELT 1

r0.140

\ ' \ \ AAAAA
\ \ \ \ Utsprengt fjell\ .-.. \ \ ....

\

\ .., \
\ ____ \-... \ FELT 8___-- \.,. \ 	 0,51-3,0 \ i .. — A Å , .._. .

' \ \ ').-- - - " " --- - -
A-A„A Aw„\ -.... \ \

FjeIl

\
\\ \,,,, +2 3

\
1\ ,„ c \ __ .... °Lv—'— 13203.0

,9-10
 

Po 41 \ lo-, 	. 2o
 

-, 00 \;"813,6,3.0 -..-3-- 28.3+2,0 -'...,
.... N — — — — -r, r©-...

f'y 11

	 28,0.1.5

31.0

1.4.1 tiek.

11.

Fjell

— — --

26,5+2,5

— — —

TILNÆRMET REG.GRENSE
FRAMNÆS MIDTRE

12.102,8

FjeIl_ AAA

AAA',
Fjell

A A

Fjell
A A

OREISONDERING 0 PROVESERIE C) TOTALSONDERING

o ENKEL SONDERING D PRØVEGROP -1- VINGEOORING

RAMSONDERING 1'OYK606EIESON000)NG PORETREKKMALING

LX FJELLKONTROLIBORING KJF RNEBORING GRUNNVANNSIAAIING

TERRENG (BUNN)KOTE 

BORBULL NR. BORET DYBDE • (BORET I FJELL)ANTATT FJELLKOTE

BORBOK NR. 18354 - 18356 LAB.BOK NR. 1782

KARTGRUNNIAG. EIekhonOk kaagrormIag

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENI Vannstand den 06.01 2005 kI 1430 Oppgill koto L0,45 av Sando6ord bavnovesen 


NNSKAI , KAI 3

FRAMNÆS MIDTRE
AS THOR DAHL

MULTICONSULT
Avd.NOTEBY

7:1"=.U13r7='

	

A3 1:1000 _111

	

Al 1:500 III
Kor/lro11E11

1402.2005 sol

oppIou)).

810007   1

0100 01 OT2005 ,

BORPLAN
Al



Framnæs midtre, Sandefjord
Miljøteknisk grunnundersøkelse - Tiltaksplan forurenset grunn

MULTICONSULT

Vedlegg A:

Reguleringsplan og illustrasjonsplan Framnes Midtre
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Vedlegg B:

Visuell fremstilling av forurensningsnivå
Arealavgrensning påvist forurensning
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Felt 8:
Boringene uført på felt 8 viser svært varierende
dybder til fjell.
Det er registrert en dyp renne med løsmasser fra ser
mot nord over felt 8, mellom kai 5 og utsprengt område.

I dyprenna er det registrert et topplag av fylImasser
over et mektig bløtt lag med lav bormotstand over faste
masser til fjell. Boringene i dyprenna viser
fjelldybder mellom 9,4 til 28 m.

Felt 1 - Søndre del:
Grunnen består av fyllmasser over fjell.
Dybden til fjell i undersøkte punkter varierer fra 0,3
til 0,6 m.

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