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SAMMENDRAG
Det er utført en innledende skrivebordsundersøkelse (første del av en miljøgeologisk fase 1) for
delstrekningen Rolvsøy-Klavestad. Det overordnede prosjektet innebærer bygging av dobbeltsporet
jernbanetrasé fra Fredrikstad til Sarpsborg hvor Rolvsøy-Klavestad er en delstrekning.
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal tiltakshaver før terrenginngrep vurdere om det
aktuelle området kan inneha forurenset grunn. Foreliggende skrivebordsundersøkelse er utført for å
vurdere hvor det er mistanke om forurenset grunn for de alternative traséene som foreligger. Den
utgjør et grunnlag for videre planlegging av miljøgeologiske grunnundersøkelser (fase 2), og er brukt
som grunnlag i kalkyle for kostnadsestimat knyttet til forurenset grunn for traséalternativene, samt til
anslag for vegalternativ for fv. 118 og rv. 111 (september 2018). Skrivebordsundersøkelsen omfatter
innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av
helse- og/eller miljøskadelige stoffer på de aktuelle eiendommene for tiltaksområdet. Siden endelig
trasé ikke er bestemt skal denne fase 1 undersøkelsen revideres når videre beslutninger vedrørende
endelig trasé er tatt i prosjektet.
Den historiske kartleggingen viser at mulige kilder til grunnforurensning innen planområdet mellom
Rolvsøy og Klavestad er jernbanedrift, registrerte deponier, lokaliteter med mistanke om forurenset
grunn, industri, oljespill og byfyllmasser.
Registreringene i rapporten gir begrenset grunnlag for å anbefale et bane- eller veialternativ fremfor et
annet, da faktisk forurensningstilstand på eiendommene ikke er kjent. I estimat til kostnadskalkyle og
anslag varierer anslåtte mengder forurensede gravemasser for de ulike trasé-alternativene da omfang
av inngrep i grunnen varierer for de ulike traséene. Det kan likevel forventes noe økt behov for
håndtering av sterkt forurensede masser ved Sarpsborg stasjon for alternativ NFO, da dette
alternativet i større grad enn Midt berører et område tilknyttet Opsund deponi med påvist forurensning
av bl.a. tungmetaller over tilstandsklasse 5.
Anbefalinger for videre undersøkelser foreligger i kapittel 6 «Konklusjon innledende undersøkelse».
Videre arbeid inkluderer planlegging av miljøgeologiske grunnundersøkelser (fase 2), samt
utarbeidelse av tiltaksplaner for arbeider som innebærer terrenginngrep i forurenset grunn påvist i fase
2 undersøkelsen.

1 INNLEDNING
2G er engasjert av Bane NOR til å utføre en skrivebordsundersøkelse (første del av en miljøgeologisk
fase 1), i forbindelse med bygging av dobbeltsporet bane på planstrekningen Fredrikstad til
Sarpsborg. Strekningen er delt i to, Seut-Rolvsøy og Rolvsøy-Klavestad. Denne rapporten omfatter
delstrekningen fra Rolvsøy-Klavestad. Figur 1-2 og figur 1-3 viser traséalternativene for bane på
strekningen Rolvsøy-Klavestad. Figur 1-1 viser alternativer traséer for jernbane/veg øst for Sarpsborg.
Det er tidligere utarbeidet fase 1 rapporter for delstrekningene Haug-Seut [1] og Seut-Rolvsøy [4].
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal tiltakshaver før terrenginngrep vurdere om det
aktuelle området kan inneha forurenset grunn. Foreliggende rapport er utarbeidet for å vurdere hvor
det er er mistanke om forurenset grunn innenfor planområdet.
Dersom det foreligger mistanke om forurensning på en eiendom må det iverksettes en miljøgeologisk
grunnundersøkelse (fase 2). En slik undersøkelse inkluderer prøvetaking av masser og evaluering av
kjemiske analyseresultater i henhold til helsebaserte tilstandsklasser i Miljødirektoratets veileder TA2553/2009. Dette er ikke utført på det nåværende tidspunkt, men anbefales utført i neste fase.
Denne rapporten er brukt som grunnlag for kostnadskalkyle knyttet til forurenset grunn for prosjektet
(september 2018) samt i anslag for fv. 118 og rv. 111. Resultatet av fase 1 undersøkelsen er også
brukt til å vurdere om en banetrasé eller et vegalternativ kan anbefales foran et annet.
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Om prosjektet
Kommunedelplan

Bane NOR og Statens vegvesen har igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv.118 på strekningen Sarpsborg sentrum øst – Nordbyveien, inkludert ny bru over
Glomma, og løsning for rv. 111 øst for Glomma. Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av
begge disse tiltakene. Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging. [1]
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. [1]

1.1.2

Planområde

Planområdet omfatter nytt dobbeltspor for jernbane, Sarpsborg stasjon, ny fv. 118 og rv. 111 og
nødvendige arealer for drifts- og rømningstunneler, anleggsområder og andre arealer som er
nødvendige for å få gjennomført tiltaket. [1]. Planområdet vises i figur 1-1.
For strekningen Rolvsøy-Borg Bryggerier angir planprogrammet to utredningskorridorer fra Rolvsøy
til Yven. Begge utredningskorridorer går i tunnel under Yven/Hannestad. Etter Yven angir
planprogrammet tre utredningskorridorer som krysser Alvimjordene og E6. Fra Lande er de samlet til
to utredningskorridorer fram til Borg bryggerier.[1]
Mellom Borg bryggerier og Klavestad er det én utredningskorridor, og denne går langs eksisterende
bane. Utredningskorridoren strekker seg også langs rv. 111 mot kommunegrensen mellom Fredrikstad
og Sarpsborg. [1]
Planprogrammet forutsetter at det innenfor hver korridor skal utredes én eller flere alternative traséer.
Der det foreligger flere traséer skal det utredes ulike kombinasjoner. [1]
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Figur 1-1: Varslet planområde [1].
1.1.3

Tiltaksbeskrivelse

Strekningen med dobbeltspor Rolvsøy-Klavestad er delt inn i tre delstrekninger med et skille mellom
delstrekningene ved Yven og Borg bryggerier [1]. Tabell 2-1 gir oversikt over delområder og
alternativer for bane. For Borg bryggerier – Klavestad er det oppgitt kombinasjon av
bane+vegalternativ med nummerering (f.eks. «Midt-7»).
Tabell 1-1: Delstrekninger og Alternativer [1].
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
Alternativ 4b
Alternativ 4bH
Alternativ 4bL

Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ Midt-7
Alternativ Midt-10
Alternativ NFO-9
Alternativ NFO-10
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Langs delstrekningen Rolvsøy–Yven er det to alternativer, 1a og 4b, hvor 4b krysser Visterflo lengre
mot nord sammenliknet med 1a, som krysser omtrent der dagens jernbane ligger [1].
Alternativ 5c og 4b langs delstrekning Yven–Borg bryggerier er utarbeidet i to varianter: Høy (H) og lav
(L). Horisontalgeometrien er lik, men alternativene ligger i ulik vertikalgeometri og er derfor
selvstendige alternativer. [1] Høy variant vises i figur 1-2. Lav variant vises i figur 1-3.
Alternativene fra Rolvsøy til Borg bryggerier kan kombineres som følger: Alternativ 1a i Rolvsøy-Yven
kan kombineres med alternativene 1a eller 5cH eller 5cL i Yven-Borg bryggerier. Alternativ 4b i
Rolvsøy-Yven kan kombineres med alternativene 4bH eller 4bL i Yven-Borg bryggerier. Alle
alternativer i Rolvsøy-Borg Bryggerier kan kombineres med alle kombinasjoner i Borg bryggerier–
Klavestad. [1]
For området Borg bryggerier–Klavestad er det utviklet fire alternative løsninger, to jernbaneløsninger i
kombinasjon med to vegalternativer, se figur 1-4. Denne delstrekningen inneholder også Sarpsborg
stasjon. Jernbaneløsningene er betegnet som NFO (NFO = Nord For Olavsvollen) og Midt.
Alternativer for omlegging av fv. 118, rv. 111, og ny vegbru over Glomma, er integrert i alternativene
for Borg bryggerier-Klavestad. [1]

Figur 1-2: Banelternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren viser de høye
jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og
NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. [1]
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Figur 1-3: Banealternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad, med lave alternativer og større
tunnelandel for delstrekning Yven–Borg bryggerier. Rød sirkel angir området der det foreligger
ulike varianter (høy og lav) av 4b og 5c. [1]
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Figur 1-4: Alternativer traséer for jernbane/veg øst for Sarpsborg [1].

1.2

Målsetting

Denne innledende skrivebordsundersøkelsen utføres for å vurdere hvor det er mistanke om forurenset
grunn innenfor planområdet, som vises i figur 1-1. Vurderinger i denne rapporten av mulig
grunnforurensning langs sporområder er også gjeldende for avhending av gamle spor utenfor
planområdet. Målsettingen er å fremskaffe et innledende grunnlag for å avgjøre hvor det må
gjennomføres fase 2 miljøgeologisk grunnundersøkelse. Rapporten skal også danne grunnlag for et
innledende kostnadsestimat for forurenset grunn i kalkyle for Rolvsøy-Klavestad (september 2018),
samt i masseanslag for anleggsarbeidet for fv. 118 og rv. 111 (september 2018). Videre skal det
avklares om det er grunnlag for å anbefale noen bane- og veialternativer foran andre.

1.3

Usikkerhet og begrensninger

Informasjonen som fremkommer i denne rapporten er basert på informasjon fra oppdragsgiver og
andre informasjonskilder som beskrevet i kapittel 2. 2G forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne
parter og kilder ikke er beheftet med feil.
Det bemerkes at det er foretatt en avgrensning i bruk av kilder i denne innledende fase 1 rapporten,
som gjør at ikke alle detaljer rundt registreringer av mulig forurensende aktiviteter kommer frem.
Kartleggingen er forsøkt avgrenset til et tilstrekkelig nivå til å identifisere alle eiendommer med
mistanke om forurensning, og dersom mulig hvilken type forurensning det er mistanke om. Dersom
det ikke er utført miljøgeologiske grunnundersøkelser, eller helt konkrete forurensningsaktiviteter er
kjent for en mulig forurenset eiendom, vil det være være usikkert om eiendommen faktisk er forurenset
frem til en grunnundersøkelse utføres.
Enkelte registreringer i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase kan for eksempel være gjort i
forbindelse med registreringer i kommunens byggesaksarkiv, hvor situasjonen etter eventuelle tiltak
på området ikke er kjent. Det mangler i mange tilfeller henvisning til datagrunnlaget som ligger til
grunn for registreringen i Miljødirektoratets grunnforuensningsdatabase. For de fleste registreringer vil
det derfor foreligge for stor usikkerhet til å bruke denne informasjonen til å anbefale et traséalternativ
foran et annet.
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Det må tas høyde for usikkerheten i data fra databasene brukt i denne undersøkelsen. I samtlige
databaser kan det mangle registreringer. Det er ikke utført en fullstendig gjennomgang av alle
historiske flyfoto eller kart for området, da undersøkelsens avgrensning antas å være tilstrekkelig for
en innledende vurdering av forurensningskilder.
Dette er kun en innledende undersøkelse som dermed ikke gir en utfyllende oversikt. Når omfang av
nødvendige inngrep i grunnen er avklart, vil det være nødvendig å ytterligere vurdere hvor det er
konkret behov for miljøgeologiske grunnundersøkelser (fase 2). Videre undersøkelser bør inkludere
identifisering av oljetanker innen planområdet, en gjennomgang av ytterligere historiske flyfoto og kart,
tidligere grunnundersøkelser, historisk industri og bensinstasjoner. Det vil helt sikkert finnes
forurensede områder som ikke er identifisert i denne rapporten. 2G påtar seg ikke ansvar dersom det
på et senere tidspunkt avdekkes grunnforurensning som ikke er omtalt/identifisert i denne rapporten.

2

UTFØRT INNLEDENDE UNDERSØKELSE

Skrivebordsundersøkelsen (fase 1) omfatter innsamling og vurdering av tilgjengelig informasjon
vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helse- og/eller miljøskadelige stoffer på den aktuelle
eiendommen/området. Det er i undersøkelsen fokusert på industriområder og registrert kunnskap
og/eller mistanke om forurensning og deponier. Det er videre vurdert hvilken generell forurensing en
kan forvente å finne ved spor, i ballastmasser og på stasjoner på strekningen som følge av drift.
I dette tilfellet ble følgende kartlegging foretatt:
 Søk i databaser (Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, Multiconsults database)
 Søk i Bane NORs nettsider om strekningen
 Gjennomgang av tidligere rapporter som Multiconsult har utarbeidet for Jernbaneverket
vedrørende ballastmasser og forurensning langs jernbanespor:
o 102764-1: Risikovurdering og standard retningslinjer ved håndtering av masser fra
ballastrensing (2003), Multiconsult [9]
o 125794-RIGm-RAP-001 Valdresbanen, Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse
(fase 1), Multiconsult [10]
o IAT-20-A-30030 KL med AT Kongsvingerbanen, innledende miljøteknisk
undersøkelse, Fase 1 – datarapport. (2017) [11]
 NGU rapport: Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke. 1990
[12]
 Gjennomgang av informasjon fra seeiendom.no under kategoriene industri, varhandel og
reparasjon av motorvogner, samt bygge- og anleggsvirksomhet.
 Innledende grov kartlegging gjennom søk i historiske kart på kart.finn.no.
I neste planfase bør det for enkelteiendommer som berøres av valgt trasé og vegalternativ bl.a.
foretas ytterligere sjekk av historiske kart/foto, rapporter registrert i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase bør gjennomgås, og de berørte eiendommene bør undersøkes for
oljetanker i Sarpsborg kommunes oljetankregister.
Det er ikke gjennomført feltbefaring.

3

OMRÅDE- OG TRASÉBESKRIVELSE

3.1

Østfoldbanen og fv. 118

Gjennom InterCity-utredningen foreligger det omfattende utbyggingsplaner for Østfoldbanen.
Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Østfoldbanen har i dag stor trafikk av både
person- og godstog. Det pågår for tiden arbeider med fornyelse av banens dreneringssystemer,
kabelanlegg og overbygning, et arbeid som startet ved Moss i 2011 og skal drives helt fram til Kornsjø
i løpet av 2018. Det er utført ballastrens og fornyelse av kabelanlegg og dreneringsanlegg på
Østfoldbanen. Det er delstrekninger med gammelt kontaktledningsanlegg, den eldste delen mellom
Fredrikstad og Sarpsborg ble bygget i 1939. (Kilde: Bane NOR)
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Sarpsborg kommune har siden 2013 jobbet med kommunedelplan for ny bru- og vegløsning over
Glomma. I 2015 ble det vedtatt at det skal utarbeides felles kommundelplan for veg og jernbane over
Sarpsfossen. Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har med bakgrunn i dette
igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–
Klavestad [2].
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv.118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma. I
henhold til anbefalt konsept i KVU for Bypakke Nedre Glomma [6] skal fv. 118 planlegges med fire felt,
hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [6] fastsetter videre at det
øst for Glomma skal det vurderes to alternativer for rv. 111 i Statsminister Torps vei: enten etablering
av kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller bruk av dagens trasé for rv. 111 til kollektivtrafikk og
omlegging av annen trafikk i en ny veiforbindelse øst for Hafslund hovedgård. [2]

3.2

Nåværende jernbanetrasé

Strekningen er ca. 12 km lang og går fra Rolvsøy ved ca. km 98,2 til Klavestad ved ca. km 110,9.
Strekningen utgjør Østfoldbanens vestre trasé.
Det er to registrerte jernbanetekniske stasjoner på nåværende strekning utover Rolvsøy godsterminal.
Dette er Sandesund/Alvim som kun er et fjernstyrt krysningsspor og som ikke inngår i ny trasé
(nåværende km. 106,64), og Sarpsborg stasjon (nåværende km 109,47). Beliggenhet er vist i figur 3-1
og stasjonene er videre beskrevet i kapittel 4.4.1«Stasjoner».

Sandesund/Alvim: Kun
fjernstyrt krysningsspor

Figur 3-1: Jernbanetekniske stasjoner på strekningen Rolvsøy-Klavestad. Kilde: Bane NOR
Banekart
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Delstrekningen går gjennom et landskap med noe stigning på Greåker. Langs delstrekningen er det
vekslende jordbuk og skog mellom boligområder. I Sarpsborg er det bymiljø med noe opparbeidede
grøntområder.
Resipienter i området er Visterflo, Glomma, Glengshølen og Hølen, se figur 3-2.
3.3.2

Regionalgeologi

Delstrekningen mellom Rolvsøy og Klavestad går for det meste gjennom områder der berggrunnen
består av Iddefjordsgranitt. Nord i planområdet i Sarpsborg består grunnen av dioritt i form av
monzodioritt ifølge NGU, se figur 3-2.

Figur 3-2: Berggrunnsgeologisk kart med regionalgeologien i området planlagt
jernbanestrekning skal passere gjennom. (Kilde: NGU.no)
3.3.3

Kvartærgeologi / grunnforhold

I følge NGUs løsmassedatabase er strekningen Rolvsøy-Klavestad preget av bart fjell og ulike
tykkelser av hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger på hoveddel av strekningen. Nord-øst i
Sarpsborg består løsmasser av randmorene. Det er i tillegg utfylte områder med løsmasser ved
Glomma sør for Greåker, og i store deler av Sarpsborg og på Torp. Kart over området og løsmasser
vises i figur 3-3.
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Figur 3-3: Kvartærgeologisk kart for strekningen Rolvsøy-Klavestad. (Kilde: NGU.no)
Det er høy og usikker radonaktsomhetsgrad på deler av strekningen, som vist i figur 3-4, men dette
antas å ikke ha betydning for prosjektet. Det er ikke fare for syredannende bergarter i området, og det
er dermed ikke forventet behov for håndtering av slike masser i prosjektet.
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Figur 3-4: Kart over radonaktsomhetsområder for strekningen Rolvsøy-Klavestad. Beskrivelse
av aktsomhetsområdene vises i høyre nedre hjørne på figuren. (Kilde: NGU.no)

3.4

Tidligere arealbruk/historikk

Sarpsborg ble grunnlagt i 1016. Historiske kart er grovt gjennomgått. Byens nærhet til Sarpsfossen
har ført til at det har vært flere industrinæringer i byen opp gjennom tidene, med deponering av avfall
spesielt sør i byen ifølge Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Det har flere steder blitt
lagret kull.

4

MULIG FORURENSENDE AKTIVITETER

Kapittel 4 omhandler identifiserte mulig forurensende aktiviteter. Kapittel 4.1 fremstiller funn i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, i en NGU rapport om deponier og industriområder i
Østfold, samt informasjon fra miljøgeologiske grunnundersøkelser utført i området. Kapittel 4.2
beskriver Sarpsborg kommunes temakart for forurenset grunn. Kapittel 4.3 omhandler oljetanker mens
kapittel 4.4 beskriver forurensning knyttet til jernbanedrift. Kap. 4.5 inneholder informasjon om andre
mulige forurensninger langs strekningen.

4.1

Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase og rapport om deponier

Mistanke om forurenset grunn identifisert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ved eller
innenfor planområdet vises i figur 4-1 til figur 4-3, og henviser til kapitteloverskrifter der registreringene
beskrives. NGUs rapport «Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke»
[12] supplerer denne informasjonen.
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Figur 4-1: Registrerte forurensningslokaliteter i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
og Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn for Rolvsøy-Klavestad med
kapittelnummerering. Strekningen som vises er Rolvsøy-E6.
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Figur 4-2: Registrerte forurensningslokaliteter i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
og Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn for Rolvsøy-Klavestad med
kapittelnummerering. Strekningen som vises er E6-Sarpsborg.

4.1.8 Bildelelageret AS –
Borgenhaugen - oljeforurensning

4.1.7 Gatedalen
miljøanlegg

Figur 4-3: Registrerte forurensningslokaliteter i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
og «Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn» for Rolvsøy-Klavestad med
kapittelnummerering. Strekningen som vises er Sarpsborg-Klavestad.
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Opstadmo, Myrvoll og Furuli (se figur 4-4)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurensning med ID 359 i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase i planområdet i Sarpsborg, som angitt i figur 4-4. Lokaliteten er registrert
som deponi knyttet til to virksomheter (barkavfall fra Greaker industrier og div. uspesifisert avfall fra
Sarpsborg Mekaniske Verksted). Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens
areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Registreringen
gjelder eiendommene 2074/283, 286, 296 og 467. Ingen undersøkelser er registrert.

Figur 4-4: Registrering 359 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, påvist eller
mistanke om forurensning markert med gul sirkel. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.2

Nordic Paper, Greåker - Nesøya i elva (tank) (se figur 4-5)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn for eiendom 727/159 og 160 med ID 222 i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se figur 4-5. Registreringen ligger delvis innenfor
planområdet og er registrert som akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk.
Høyeste tilstandsklasse er ikke satt.
Tidligere utførte miljøgeologiske grunnundersøkelser
Det er utført miljøgeologiske grunnundersøkelser, der det er avdekket forurensning av alifater og
benzen. Det er i perioden 2005 – 2007 utført miljøgeologiske undersøkelser av Arizona Chemical og
Sweco, og miljørisikovurdering av Nordic Paper Greåker AS. Rapporter fra disse arbeidene vil om
mulig bli fremskaffet i neste planfase.
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Figur 4-5: Registrering 222 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.3

Brevikdalen (se figur 4-6)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendom 2085/20 med
ID 357 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se figur 4-6. Eiendommen ligger innenfor
planområdet og er registrert som akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk.
Høyeste tilstandsklasse er ikke registrert. Lokaliteten er registrert som lokalt kommunalt deponi. Ingen
undersøkelser er registrert og faktisk beliggenhet av deponiet er usikkert.
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Figur 4-6: Registrering 357 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gul sirkel. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.4

Esso St.Nikolas gate (se figur 4-7)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn for eiendom 1/512 og 1/264 med ID 183 A og B i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se figur 4-7. Lokalitetstypen er for Esso St.
Nicolasgate registrert som forurenset grunn. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Det er
påvist forurensning i form av totale hydrokarboner og mistanke om forurensning av toluen.
Det er utført tiltak på eiendommen hvor oljeforurensede masser er fjernet. Høyeste gjenværende
tilstandsklasse er ikke registrert i databasen, men påvirkningsgrad er registrert som lite forurenset.
Tidligere utførte undersøkelser
Det er utført miljøgeologiske grunnundersøkelser for eiendom 1/264 og det er utarbeidet en
tiltaksrapport: «Ombygging av Esso Varteiggaten til Express-stasjon». Tiltaksplan og sluttrapport vil
om mulig bli fremskaffet i neste planfase.
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Figur 4-7: Registrering 183 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.5

Borregård (se figur 4-8 og figur 4-9)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på et større område i Sarpsborg by inkludert Opsund
og Bytangen med ID 192, som vist i figur 4-8. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Totalt
areal registrert på lokaliteten er ca. 2.640 mål. Det er ikke referert til noen undersøkelser i databasen.
Registrert forurensning i databasen er forskjellige tungmetaller inkludert kvikksølv.
Registeringen inkluderer også deler av landområdet ved Glengshølen, hvor det på store deler av
området er en gammel kommunal fyllplass. Tidligere prøvetaking har avdekket grunnforurensning på
området.
Det er registrert flere industrifyllinger tilknyttet Borregård i Sarpsborg, men disse ligger ikke innenfor
planområdet.
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Figur 4-8: Registrering 192 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med turkis. Registrering angitt i gul trekant inngår ikke i planområdet.
(Kilde: Miljøstatus.no)

Opsund deponi
Opsund deponi var i bruk fra 1946. Den er en delvis tildekket fylling som ligger på et industriområde.
Fyllingen er kartlagt av NGI, og det er påvist kvikksølv, tungmetaller og PAH i fyllingen. Rapporten
konkluderer med liten fare for spredning pga. geologiske/geokjemiske forhold. Området har avrenning
mot Glomma. Det er tidligere gjort undersøkelser og tildekkingstillegg på deponiet ihht. pålegg fra
Miljødirektoratet.
Miljøgeologisk undersøkelse av 2G i 2018
Det er utført en miljøgeologisk grunnundersøkelse fase 1 og fase 2 i prosjektet, vedr. ny linje/stasjon
inntil Opsund deponi. Det er foreløpig planlagt en graveskråning som vil berøre indre avskjærende
grøft og et område på 4 meter i toppen av deponiet på Opsund. Ifølge undersøkelsen er Opsund
deponi en industrifylling som består av både organisk avfall og allsidig sammensatt mineralogisk
materiale. Fyllingen ligger i en avsnørt elvesving av Glomma. Rundt og under fyllinga er det mektige
lag av sand og finere sedimenter. En morenerygg skjermer mot elva. Deponiet avgrenses av en indre
avskjærende grøft, men det finnes også oppfylte masser utenfor denne avgrensninga (i tidligere
Lambrecths dam). Det er en kvikksølvsarkofag/deponi øst for eksisterende spor forbi Opsund. [8]
I de miljøgeologiske fase 2 grunnundersøkelsene ble det identifisert forurensning av tungmetaller og
alifater som oppsummert i tabell 4-1, samt angitt i figur 4-9. Det ble målt metangass ved prøvetaking
med skovlbor på deponiet. Utdypende resultater kan leses i rapporten Miljøgeologisk undersøkelse for
Opsund Deponi ICP-16-V-25220 [3].
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Tabell 4-1: Resultater for forbindelser og høyeste tilstandsklasse ved miljøgeologisk grunnundersøkelse av Opsund deponi
Forbindelse
Høyeste tilstandsklasse
Arsen
5
Kadmium
3
Krom
4
Kobber
4
Kvikksølv
5 og over (høyest registrert 1300 mg/kg tørrstoff)
Nikkel
4
Bly
5
∑PCB-7
5
Benso(a)pyren
4
∑PAH-16
4
Benzen
5
>C8-C10
3
>C10-C12
3
SUM alifater >C12-C35
4

Figur 4-9: Figur fra miljøgeologiske grunnundersøkelser utført av 2G for Opsund deponi [8].

4.1.6

Baugen 1 (se figur 4-10)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert et kommunalt deponi på et område vest for Sarpsfossen med ID 314F som vist i figur
4-10. Området (eiendom 1047/1 og 1047/15) er registrert med ID 314F. Registrert påvirkningsgrad er
akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke
registrert i databasen. Registrert påvist forurensning på området er for alifater >C12-C35, PAH-16 og
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bly (Pb), men ingen undersøkelser er registrert. Det er ikke kjent om deponiet kun begrenser seg til
den registrerte eiendommen.

Figur 4-10: Registrering 314F i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.7

Gatedalen miljøanlegg (se figur 4-11)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om kommunalt deponi på eiendom 1047/3/17 med ID 318-G og I Gatedalen
som vist i figur 4-11. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens areal- og
resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Det er mistanke om
forurensning på området for benzen, toluen, ethylbenzen, xylen, (BTEX), klororganiske forbindelser,
metallforbindelser, PAH total, polyklorerte bifenyler (PCB) og totale hydrokarboner. Ingen
undersøkelser er registrert.
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Figur 4-11: Registrering 318 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult innenfor turkis omriss. Turkise sirkler angir to delregisteringer
på eiendommen. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.1.8

Bildelelageret AS - Borgenhaugen – oljeforurensning (se figur 4-12)

Milljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn med ID 195 for eiendommene 1048/135/1 og
1048/135/2 som vist i figur 4-12. Registrert påvirkningsgrad er mistanke om forurensing, men høyeste
tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Mistenkt forurensning på området er for kobber (Cu),
kvikksølv (Hg), PAH-16, bly (Pb) og totale hydrokarboner. Ingen undersøkelser er registrert.
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Figur 4-12: Registrering 195 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med lilla. (Kilde: Miljøstatus.no)

4.2

Temakart grunnforurensning Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har utarbeidet et temakart over områder med mistanke om forurensning, og
områder med kjent forurensning basert på kunnskap om tidligere industriaktivitet i Sarpsborg, se figur
4-13. Som en kan se av figuren er det blant annet kjent forurensning i et belte langs Greåker, og langs
Sarpsfossen på begge sider. Det er mistanke om forurensning på et område mellom Borgenhaugen
og Navestad.
Ved Nordberg er det mistanke om foururensning innenfor anleggsgrensen.
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Kjent forurensning
Mistanke om forurensning

Figur 4-13: Utsnitt av temakart for grunnforurensning i Sarpsborg kommune [7].

4.3

Registrerte oljetanker Rolvsøy-Klavestad

Det finnes trolig flere oljetanker innenfor planområdet og når trasévalg er foretatt må Sarpsborg
kommunes oljetankregister sjekkes opp mot berørte eiendommer. Dette arbeidet utføres i neste
planfase.

4.4

Jernbaneaktivitet

Jernbaneaktivitet på strekningen innebærer mulighet for forurensning i ballastmasser og masser ved
spor, stasjoner og på hensettingsspor eller eventuelle tidligere lokstaller. Oppbremsningsstrekninger,
som strekninger ved stasjoner kan ofte være mer forurenset enn strekninger med jevn hastighet, lite
akselerasjon og oppbremsing.

4.4.1

Stasjoner

Felles for alle stasjoner er en økt sannsynlighet for forurensning i ballastmasser som følge av
nedbremsning, stopp, samt ved sporveksler og påfylling av drivstoff. Det kan også være frie eller
nedgravde oljetanker på området som innebærer mulighet for oljeforurensning, eller oppbevaring av
drivstoff eller lignende.
Stasjoner på eksisterende trasé vises i figur 3-1.
Rolvsøy godsterminal (km 101 eksisterende trasé)
Godsterminalen ligger innenfor planområdet, og ble bygget i 1990. Den er tilrettelagt for godstrafikk,
Det er tidligere registrert forurensning som ble fjernet på en liten del av området i forbindelse med
fjerning av en tank, som beskrevet i rapport ICP-16-V-25004.
Sandesund stasjon (km 106,64)
Sandesund stasjon ble åpnet i 1879 som Alvim stasjon, og har siden 1881 båret nåværende navn.
Den er registrert som jernbaneteknisk stasjon. Stasjonen ble fjernstyrt i 1974 og ubetjent i 1980.
Stasjonen ble i 1983 nedgradert til fjernstyrt stasjon med krysningsspor uten gods- eller
passasjertrafikk. Krysningssporet er 742 meter langt. Stasjonsbygningen ble revet i 2006. Et sidespor,
Alvimsporet, knytter stasjonen til Borg havn, men dette er ikke i bruk. Eventuelle tidligere
grunnundersøkelser på stasjonen er ikke registrert.
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Sarpsborg stasjon (km 109,470)
Stasjonen ligger innenfor planområdet. Den ble bygget i 1878 og åpnet i 1879. Stasjonen vises i figur
4-14. En lokstall som er eller har vært tilknyttet stasjonen vises i figur 4-15.

Figur 4-14: Sarpsborg stasjon med sidespor. Kilde: kart.finn.no.

Figur 4-15: Lokstall på Sarpsborg stasjon. Kilde: Roar Nilson/Norsk jernbaneklubb
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Jernbanedrift

Jernbaneballastmassen antas å bestå for det meste av pukk. Etter år med høy belastning fra
togtrafikken knuses etter hvert noe av pukken. Produksjon av fint materiale fortetter pukken og hindrer
avrenning. Dette fører til at ballasten må fjernes eller renses for finstoff med 20-30 års mellomrom.
Ballastpukk av en viss alder (10-15 år) vil være noe forurenset av organiske forbindelser, særlig PAH.
Ved tungt belastede jernbanestrekninger som Østfoldbanen vil det være mer olje. Tidligere utført
prøvetaking av ballastmasser på Bane NORs strekninger med jevn hastighet (type
«Jernbanestrekning for øvrig»), har påvist ballastmasser som har vært rene – svakt forurenset (typisk
tilstandsklasse 1 – 2). [11]
Drift på jernbanen etter rensing av ballastmasser kan dermed ha medført noe forurensning av
ballastmassene. Mulige forurensningskilder på strekningen fra jernbanedrift kan blant annet være
skinner, hjul, bremser og sporveksler. Forurensning som kan oppstå fra dette vises i tabell 4-2. Det er
ikke kjent i hvilken grad de enkelte kilder påvirker forurensningsgraden av pukken. [11]
Tabell 4-2: Mulige forurensningskilder langs jernbaneskinner og forventet forurensning [11].
Mulig forurensningskilde
Innhold
Skinner og hjul

Mangan, vanadium, kobolt, molybden, nikkel, krom

Hjullagre

Bly, antimon, tinn, (kobber)

Smøremidler; smøreolje blandet med såper av
metaller

Tungolje, inneholdende kalsium, aluminium og
barium

Galvanisert utstyr på togene

Sink

Plantesprøytning

Pesticider

Andre områder som kan ha en høyere konsentrasjon av miljøgifter langs togskinnene er tidligere
drivstoffpåfyllingssteder og områder der det er eller har vært dreieskiver. [11]
4.4.3

Vegetasjonskontroll

Det må ved neste revisjon av denne rapporten innhentes informasjon fra Bane NOR om eventuell
vegetasjonskontroll, eller andre registreringer i deres databaser relevant for forurensningssituasjon og
massehåndtering.

4.5

Andre mulige forurensningskilder langs strekningen

Andre mulige forurensende aktiviteter langs strekningen bør identifiseres ved neste revisjon av denne
rapporten ved gjennomgang av ytterligere historiske flyfoto fra finn.no eller lignende. Mulige
forurensende aktiviteter inkluderer industri, reparasjon eller lignende for kjøretøy, deponiområder, bruk
av ukjente fyllmasser, bensinstasjoner eller områder for lagring av petroleumsprodukter eller
kjemikalier. Listen er ikke fullstendig.
4.5.1

Forurensede byfyllmasser

Området sør-vest i Greåker, og i store deler av Sarpsborg på begge sider av Sarpsfossen har en del
fyllmasser av ukjent opphav (figur 3-3), hvor det kan være forurensninger som følge av lang tids
aktivitet i området. Forurensede byfyllmasser i Sarpsborg sentrum berøres av alle traséalternativ. Sørvest i Greåker ved Visterflo er det banealternativ 1a som vil kunne berøre områder med kjent
forurensning.
4.5.2

Industri Greåker vest

Eiendommen Fagerstrand (2074/119) i Sarpsborg er planlagt revet ved etablering av bro over Visterflo
i forbindelse med byggin av banealternativ 4b. Eiendommen er registrert som industribygg i
seeiendom.no. Ytterligere informasjon om eiendommen vil om mulig fremskaffes i neste planfase.
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Figur 4-16: Eiendommen 2074/119 registrert som industri i seeiendom.no, øst for Visterflo.
Kilde: kart.finn.no.

4.5.3

Industri virksomhet i Sarpsborg by

Det er vest for E6 i Sarpsborg flere eiendommer, som berøres av tiltakene innen planområdet, hvor
det i seeiendom.no er registrert virksomheter som industri, varehandel og reparasjon av kjøretøy, eller
bygg- og anleggsvirksomhet. Det kan ikke utelukkes at det kan være utført forurensende aktivitet på
enkelte av eiendommene. Eiendommer som vil berøres av anleggsaktivitet vil undersøkes nærmere i
neste planfase.
Eiendommer i industriområdet fra E6 omtrent frem til Borg bryggerier som kan berøres av
anleggsaktivitet for 1a, 4b og 5c er eiendommene 2083/7/57, 2085/7/9, 2063/234, 2082/266,
2063/233, 2063/36, 2063/260, 2089/2, 2064/46, 2063/441, 2063/1/421, 2063/1/335, 2063/1/400,
2063/1/401, 2063/293, 2063/81, 2063/61, 2063/70, 2063/79, 2063/217, 2063/90, 2063/220, 2063/285,
2063/8, 2082/21, 2083/45, 2083/64, 2083/1/10, 1/2257, 1/2095, 2083/5/58, 2063/334 og 1/334. Det er
ikke sikkert alle eiendommer vil berøres av utbygging. Det kan heller ikke utelukkes at flere
eiendommer enn nevnt over har hatt industrivirksomhet tidligere. Se registrerte næringseiendommer
på seeiendom.no i figur 4-17.
Traséalternativ 4b berører i større grad industrieiendommene enn 5c. Traséalternativ 5c treffer først
og fremst på industri/varehandel-eiendommer rett øst for E6, mens traséalternativ 4b går gjennom et
større antall industrieiendommer østover mot Borg bryggeri etter krysningspunkt med E6.
Traséalternativ 1a går i mindre grad gjennom industriområdet angitt over, og treffer på
industrieiendom rett øst for E6, ved eiendommene 1/2095 og 1/2257, Peterson Packaging, samt ved
Borg Bryggerier tilsvarende de andre traséalternativene.

InterCity-prosjektet

Rolvsøy-Klavestad, Generell,
Miljøgeologi fase 1 rapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 33
ICP-16-A-25455
02A
07.12.2018

Figur 4-17: Næringseiendommer markert i blått i seeiendom.no vest for E6 frem til Borg
bryggerier i Sarpsborg. På flere eiendommer er det registrert industri, varehandel og
reparasjon av kjøretøy, eller bygge- og anleggsvirksomhet. Rød strek markerer omtrentlig
planområde vest for E6.

5

OPPSUMMERING AV OMRÅDER MED MISTANKE OM
FORURENSNING

Under gis en oppsummering av identifisert mistanke om grunnforurensning med konsekvenser for
bane- og veialternativene.
Generell mistanke om forurenset ballastmasse og forurensning som følge av togdrift
Det er mistanke om at all ballastmasse kan være forurenset (hovedsakelig finstoffet i ballastmassene).
Det er mistanke om forurensning fra jernbanedrift ved nåværende jernbanestasjon i Sarpsborg, samt
ved fjernstyrt krysningsspor ved Sandesund/Alvim.
Generell mistanke om forurensede byfyllmasser
Det er mistanke om forurensede byfyllmasser sørvest i Greåker, dette kan derfor forekomme innenfor
anleggsområdet for bro over Rolvsøysund for traséalternativ 1a. Det er i Sarpsborg by øst for E6 og
frem til Sarpsfossen en generell mistanke om at det kan forekomme forurensede byfyllmasser, dette
gjelder for alle traséalternativ. Det er også grunn til å mistenke forurensede byfyllmasser ved
Nordberg innenfor anleggsgrensen.
Generell mistanke om forurensning fra bruk av pesticider
Informasjon om bruk av pesticider langs eksisterende strekning vil innhentes i neste planfase.
Mistanke om punktforurensning fra oljetanker
Informasjon om registrerte oljetanker på eiendommer berørt av tiltaket vil innhentes og beskrives i
neste planfase.
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Rolvsøysund, alternativ 1a
Det er registrert forurensing av alifater og benzen på Nesøya ved Rolvsøysund. Registreringen vil
trolig ikke berøres av anleggsområde for traséalternativet.
Rolvsøysund, alternativ 4b
Den tidligere industrieiendommen Fagerstrand (2074/119), øst for Visterflo i Greåker, er planlagt revet
ved etablering av bro over Visterflo for traséalternativ 4b. Det er ikke kjent om eiendommen er
forurenset.
Greåker alternativ 4b
Eiendommene 2074/283, 286, 296 og 467 er registrert som avfallsdeponi i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase. Det er kjent at det er deponert barkavfall og uspesifisert avfall fra
Sarpsborg mekaniske verksted. Registreringen ligger helt i utkanten av planområdet for alternativ 4b,
hvor traséen går gjennom tunnel i berg, og det er derfor lite trolig at eiendommen vil berøres av
anleggsaktiviteter.
E6-Borg bryggerier, 4b og 5c
Det er innenfor planområdet registrert flere verksted- og industribygninger i området øst for E6 i
Sarpsborg, som medfører mistanke om forurenset grunn. Eiendommer registrert som verksted
industri, verksted, bygg og anleggsnæring, eller lagerhall for industri vest for E6 er eiendommene
2083/7/57, 2085/7/9, 2063/36, 2063/234, 2082/266, 2063/233, 2063/36, 2063/260, 2064/46, 2063/441,
2063/1/421, 2063/1/400, 2063/293, 2063/61, 2063/70, 2063/79, 2063/217, 2063/90, 2063/220,
2063/285, 2063/8, 2082/21, 2083/45, 2083/64, 2082/266 og 2083/1/10. Det kan ikke utelukkes at flere
eiendommer har hatt industrivirksomhet tidligere.
Traséalternativ 4b ligger lenger nord, og går i større grad gjennom industrieiendommene enn 5c. 5c
treffer først og fremst på industri/varehandel eiendommer rett øst for E6, mens traséalternativ 4b går
gjennom industrieiendommer helt opp til Borg bryggeri etter krysningspunkt med E6.
Vogts vei, 5c
Traséalternativ 5c går delvis over eiendommer som kan være berørt av et registrert lokalt kommunalt
deponi (Brevikdalen) med ukjent type avfall. Registreringen er for eiendom 2085/20, men faktisk
avgrensning av deponiet er usikker.
E6-Borg Bryggerier, 1a
Trasé for 1a går rett nord for en eiendom med registrert industriaktivitet (2083/5/58) innenfor
planområdet rett øst for E6. Deretter påtreffes ikke registrerte industrieiendommer før Statsminister
Kolstads Vei 3 (2063/285 og 2063/334).
Peterson Packaging, 1a
Trasealternativ 1a går rett ved siden av industribygget til Peterson Packaging, hvor anleggsaktivitet
kan berøre deler av tilknyttede eiendommer. Dette gjelder eiendom 1/2095 og 1/2257. Det er ikke
kjent om eiendommen er forurenset.
Borg Bryggerier-Olavsvollen, alle traséalternativ
Alle traséalternativer går ved siden av Borg Bryggerier (1/334), hvor det på grunn av lang
industrivirksomhet ikke kan utelukkes grunnforurensning.
Alle traséalternativ går videre forbi Glengshølen, hvor det tidligere er registrert et større område med
deponert avfall med usikker avgrensning. Området er en del av registreringen Borregård i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, som har registrert forurensning av forskjellige
tungmetaller inkludert kvikksølv innenfor et svært stort område. Tidligere miljøgeologiske
grunnundersøkelser av Glengshølen vil om mulig fremskaffes i neste planfase.
Det er mistanke om forurensning fra togdrift og industrivirksomhet for hele stasjonsområdet på
Sarpsborg stasjon. Miljødirektoratets registrering av forurenset grunn tilknyttet Borregård inkluderer
også Sarpsborg stasjon.
Traséalternativ NFO berører forurenset grunn ved Opsund deponi (under Miljødirektoratets
registrering for Borregård) i større grad enn alternativ Midt. 2G har utført miljøgeologiske
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grunnundersøkelser på eiendommen i 2018 som viser grunnforurensning av tungmetaller fra
tilstandsklasse 3 til over 5, ∑PCB-7 opp til tilstandsklasse 5, benso(a)pyren opp til tilstandsklasse 4,
∑PAH-16 til tilstandsklasse 4, bensen til tilstandsklasse 5, samt alifater opp til tilstandsklasse 4.
Både traséalternativ Midt og NFO berører bensinstasjonen Esso St. Nikolas gate (1/264), som er
planlagt revet. Det er registrert tidligere påvist forurensning i form av totale hydrokarboner (olje), samt
mistanke om forurensning av toluen.
Olavsvollen-Sarpsfossen, alle alternativ
Det er generell mistanke om grunnforurensning fra Olavsvollen og ned til og med Tarris som følge av
utfylling med ukjent type fyllmasser. Området er en del av registreringen Borregård i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase.
Sarpsfossen-Klavestad, alle alternativ
Vest for Sarpsfossen er Baugen (1047/1 og 1047/15) registrert i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase som kommunalt deponi, hvor det er påvist forurensning av alifater, PAH16 og bly (Pb). Det er ikke kjent om deponiet kun er avgrenset til angitte eiendommer. NFO-9, Midt
10, og NFO-10 berører denne registreringen, men det kan ikke utelukkes at det kan være deponert
masser eller avfall helt ned mot brua over Sarpsfossen, hvor alternativet Midt+7 medfører
terrenginngrep.
Det er ifølge Sarpsborg kommunes temakart for forurenset grunn mistanke om forurensning på et
større antall eiendommer ned mot elven vest for Sarpsfossen, sør for brua over fossen. Dette vil
kunne berøres ved tiltak knyttet til området for eksisterende jernbane og bru, som riving av
eksisterende jernbane, samt ved eventuelle tiltak for rv. 111.
Gatedalen Miljøanlegg ligger innenfor planområdet sør for planlagt trasé, men vil trolig ikke berøres av
anleggsvirksomhet.
Bildelelageret AS på Borgenhaug ligger ved siden av planlagt trasé ved Klavestad. Det er registrert
mistanke om forurensning av kobber, kvikksølv, PAH-16 og totalt hydrokarbon for eiendommene
1048/135/2 og 1048/135/1.

InterCity-prosjektet

6

Rolvsøy-Klavestad, Generell,
Miljøgeologi fase 1 rapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 33
ICP-16-A-25455
02A
07.12.2018

KONKLUSJON INNLEDENDE UNDERSØKELSE

Den historiske kartleggingen viser følgende mulige kilder til grunnforurensning der bygging av ny
trasé, tilhørende veier og andre tilknyttede tiltak i planområdet kan medføre inngrep i grunnen:








Jernbanedrift
o Diffust forurensede ballastmasser, dette gjelder også for overbygning for eksisterende
spor på Rolvsøy-Klavestad der de er utenfor planområdet.
o Områder på jernbanestrekninger der det er eller tidligere har vært lokstall,
dieselpåfylling eller dreieskiver, er det større grunn til å mistenke forurensning i grunn.
Videre kan det foreligge flere forurensningskilder på stasjoner, eksempelvis
nedgravde oljetanker, som kan medføre forurenset grunn.
Registrerte industriområder og forurensende aktivitet som beskrevet i kapittel 4 og
oppsummert i kapittel 5
Registrerte deponier innen planområdet
o Et større område i Sarpsborg er registrert med mistanke om forurenset grunn tilknyttet
registreringen Borregård. Registreringen inkluderer bl.a. Opsund deponi, samt et
større område med deponert avfall på landområdet ved Glengshølen. 2G har påvist
forurensning opp til tilstandsklasse 5 i/ved Opsund deponi.
o Det er mistanke om forurensning fra kommunalt deponi i/ved eiendom 2085/20 (se
figur 4-6).
o Det er mistanke om forurensning fra deponert avfall i/ved eiendom 2074/283, 286,
296 og 467 (se figur 4-4).
o Det er mistanke om forurensning fra kommunalt deponi i/ved eiendom 1047/1 og
1047/15 under registreringen Baugen (se figur 4-10).
Mulig utslipp fra oljetanker
Fyllmasser i bynære strøk

Siden det foreligger mistanke om grunnforurensning i enkelte deler av planområdet, kan det dermed
være behov for fase 2 miljøgeologiske grunnundersøkelser ihht. veileder TA-2553/2009
«Tilstandsklasser for forurenset grunn».
Registreringene i rapporten gir begrenset grunnlag for å anbefale et bane- eller veialternativ fremfor et
annet, da faktisk forurensningstilstand på eiendommene ikke er kjent. I estimat til kostnadskalkyle og
anslag varierer anslåtte mengder forurensede gravemasser for de ulike traséalternativene da omfang
av inngrep i grunnen varierer for de ulike traséene. Det kan likevel forventes noe økt behov for
håndtering av sterkt forurensede masser ved Sarpsborg stasjon for alternativ NFO, da dette
alternativet i større grad enn Midt berører et område tilknyttet Opsund deponi med påvist forurensning
av bl.a. tungemetaller over tilstandsklasse 5.
Når endelig trasé er bestemt skal denne skrivebordsrapporten oppdateres med en mer inngående
undersøkelse av eiendommene som fortsatt berøres og er omtalt i denne rapporten. Oppdateringen
bør inkludere videre studie av historiske flyfoto, undersøkelse av kommunalt byggesaksarkiv,
innhenting av informasjon om oljetanker, fremskaffelse av undersøkelsesrapporter og befaringer.
Deretter må en fase 2 miljøgeologisk feltundersøkelse planlegges.
Dersom det er aktuelt å fjerne ballastmasser som ikke kan gjenbrukes lokalt må massene prøvetas for
kjemisk analyse. Det antas at et begrenset antall prøver spredt over hele strekningen kan vurderes å
være tilfredstillende for prøvetaking dersom ballastmasser skal fjernes. Stasjoner bør undersøkes
separat for potensiell forurensning før tiltak.
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