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SAMMENDRAG
Det er utført en innledende skrivebordsundersøkelse (første del av en miljøgeologisk fase 1) for
delstrekningen Seut-Rolvsøy. Det overordnede prosjektet innebærer bygging av dobbeltsporet jernbanetrasé
fra Haug til Halden, hvor Seut-Rolvsøy 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 om det
kan være forurenset grunn innenfor planområdet for foreslåtte bane- og veialternativer. 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 strekningen (april 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 mulige kilder til grunnforurensning der bygging av ny trasé og vei,
tilhørende stikkveier og andre tilknyttede tiltak i planområdet kan medføre inngrep i grunnen. Jernbanedrift,
bensinstasjon, deponi, industri, registrerte oljetanker i planområdet, oljespill og ukjente fyllmasser i bystrøk er
registrerte mulige forurensningskilder. Undersøkelsen baserer seg på registrert forurensende aktivitet, det
må tas høyde for at ikke alle forurensende aktiviteter innen området er kjent.
Registreringene i rapporten gir ikke grunnlag for å anbefale et bane- eller veialternativ fremfor et annet, da
faktisk forurensningstilstand på eiendommene ikke er kjent. I estimat til kostnadskalkyle (april 2018) varierer
anslåtte mengder forurensede gravemasser for de ulike bane- og veialternativene da omfang av inngrep i
grunnen varierer for de ulike traséene.
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, hvor denne rapporten omfatter delstrekningen
Seut-Rolvsøy (ca. km 89- ca. km 99 ny trasé). Figur 1-11 viser parsellen mellom Seut og Rolvsøy med
avmerking av planområdet som i sin helhet ligger i Fredrikstad kommune. Seut-Rolvsøy overlapper med
Haug-Seut.
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 forurenset
grunn innenfor planområdet.
Dersom det foreligger mistanke om forurensning på områder hvor det skal foretas terrenginngrep 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 TA-2553/2009. Dette er ikke utført på det nåværende tidspunkt, men må utføres
før detaljprosjektering.
Denne rapporten er brukt som grunnlag for kostnadskalkyle knyttet til forurenset grunn for
jernbaneprosjektet, samt i masseanslag for anleggsarbeidet for rv. 110 (april 2018).
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Figur 1-1: Oversiktskart med inntegnet planlagt trasé mellom Seut og Rolvsøy. Planområdet er
avgrenset med blå stiplet linje, trase over grunn er markert med rød linje, og tunneler er markert med
brun linje.

1.1

Om prosjektet

1.1.1

Kommunedelplan

Bane NOR og Statens vegvesen har igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med planarbeidet er å avklare
valg av korridor for nytt dobbeltspor og ny stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til
framtidig løsning for rv.110 med tilhørende gang- og sykkelsystem på strekningen Simo-Grønli-St. Croix. [1]
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Strekningen Seut–Rolvsøy i
Fredrikstad kommune er en av tre strekninger på Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av
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nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles
planprogram for. [1]
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke Nedre
Glomma [1].
1.1.2

Planområde

Planområdet strekker seg fra Seut, via Grønli, Lisleby og til Østfoldhallen ved Rolvsøy godsterminal. I
Fredrikstad sentrum inngår området fra Grønli til St. Croix, og St. Croix gate opp til kryss med
Brønneløkkveien. Denne delen av St. Croix gate inngår i planområdet for å sikre en god avslutning av
firefelts-strekningen for rv. 110. Planområdet består i hovedsak av tettbebygde områder i bysentrum, og en
blanding av boligbebyggelse, friluftsområder og næringsbebyggelse i utkanten av sentrum i bybåndet
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også mindre landbruksområder innenfor planområdet. Landskapet
preges av Glommas slettelandskap som inn mot Fredrikstad vestfra brytes av tversgående lave åser. I
dalbunnene er det flere steder svært utfordrende grunnforhold.
1.1.3

Tiltaksbeskrivelse

I denne rapporten tas det utgangspunkt i planområdet som avgrensning for vurdering av mistanke om
forurensning. Alternativ for bane og vei omhandles kun spesifikt i rapporten der dette er relevant, men
forklares mer inngående under. Alternativene for bane og vei vises i figur 1-2 og figur 1-3.
Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen.
Det er to alternativer for bane på både delstrekningene Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og et vegprosjekt med utvidelse av
rv.110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom Veumveien
og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på strekningen. Ved St.Croix er det
to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende bane/vei alternativer:

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)

Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a
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Figur 1-2: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes av
Figur 1-3 vegalternativer. Kilde: 2G.
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Figur 1-3: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b. Kilde: 2G

1.2

Målsetting

Denne innledende skrivebordsundersøkelsen utføres for å vurdere hvor det kan finnes forurenset grunn
innenfor planområdet. Resultater i rapporten for forurensning fra sporområder er også gjeldende for
avhending av gamle spor utenfor planområdet. Planområdet er markert med blå stiplet linje i figur 1-11.
Målsettingen er å fremskaffe 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 Seut-Rolvsøy, samt i masseanslag for anleggsarbeidet for rv. 110 (april 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. 2G forutsetter at mottatt informasjon fra eksterne parter og kilder ikke er beheftet med
feil.
Det er i hovedsak undersøkt hvor det har vært forurensende aktiviteter som industri, deponier eller
oljetanker. Forurensning fra togdrift på og langs spor samt områder brukt som lagringsplass for ukjente
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materialer er også vurdert. Det kan finnes forurensede områder som ikke er medtatt i denne rapporten på
grunn av manglende registrering, eller som følge av undersøkelsens avgrensning i datakilder.
Det må tas høyde for usikkerheten i data fra databasene brukt i denne undersøkelsen. I samtlige databaser
kan det mangle registreringer. Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase har begrenset informasjon om
type forurensning og situasjonen etter eventuelle tiltak på registrerte områder, og det kan mangle henvisning
til datagrunnlaget som ligger til grunn for registreringen. Nasjonal database for grunnundersøkelser
(NADAG) kan mangle registreringer av utførte grunnundersøkelser. 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), eksempelvis ved studie av historiske flyfoto,
fremskaffelse av undersøkelsesrapporter og befaringer. 2G påtar seg ikke ansvar dersom det på et senere
tidspunkt avdekkes grunnforurensning som ikke er omtalt/identifisert i denne rapporten.
Det kan være uregistrerte oljetanker i planområdet som ikke inngår i oljetankregisteret brukt i undersøkelsen.
For registrerte oljetanker i Fredrikstad kommune er det usikkerhet knyttet til om alle oljetanker i kommunen
er i registeret, eierinformasjon, om registrerte tanker er nedgravd og/eller gjenfylt, samt hvilket materiale
enkelte av tankene består av. Oljetanker i Fredrikstad kommune er registrert med koordinater, og det er
derfor mulig å stedfeste omtrentlig lokalisering.

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 ble i undersøkelsen fokusert på industriområder, registrert mistanke om
forurensning, registrerte oljetanker, jernbanedrift, bensinstasjoner, samt virksomhet med mulig forurensende
aktivitet. Det ble videre vurdert 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 (Miljødirektoratet, Miljøstatus.no, Multiconsults database, Nasjonal database for
grunnundersøkelser (NADAG))
 Gjennomgang av historiske kart fra finn.no for enkelte områder
 Gjennomgang av informasjon fra seeiendom.no
 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 [13]
o 125794-RIGm-RAP-001 Valdresbanen, Innledende miljøgeologisk grunnundersøkelse (fase
1), Multiconsult [14]
o IAT-20-A-30030 KL med AT Kongsvingerbanen, innledende miljøteknisk undersøkelse,
Fase 1 – datarapport. (2017) [15]
 NGU rapport: Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke. 1990 [16]
 Analyse av Fredrikstad kommunes oljetankregister i GIS i ArcMap for plassering av oljetanker innen
planområde for traséen.
Det er ikke gjennomført feltbefaring.
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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)
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune vedtok i juni 2013 Bypakke Nedre Glomma.
Her er utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix et prioritert prosjekt. Bypakke
Nedre Glomma har vært gjenstand for KVU og KS1. Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma er godkjent av
Stortinget, og i denne fasen inngår utbyggingen av rv. 110 Ørebekk-Simo (tilgrensende strekning), utbygging
av flere gang- og sykkelveger samt planlegging for neste fase. [1]

3.2

Stasjoner

Stasjoner og nåværende trasé vises i figur 3-1.
jernbanetekniske stasjoner på nåværende trasé for seut-rolvsøy. stasjonen på lisleby er nedlagt som
holdeplass. kilde: bane nors kartvisning.figur 4.
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Figur 3-1: Jernbanetekniske stasjoner på nåværende trasé for Seut-Rolvsøy.
Stasjonen på Lisleby er nedlagt som holdeplass. Kilde: Bane NORs kartvisning.

3.3

Topografi og grunnforhold

3.3.1

Topografi og resipienter

Det er få stigninger på strekningen, på grunn av landskap og topografi. Traséen er preget av
tettsted/bystruktur, næringsdrift og jordbruksland. Deler av dagens jernbane går parallelt med elva Glomma,
med kortest avstand til elva ved Kiæråsen etter Fredrikstad.
Landskapet utenfor bykjernen består av skogkledd, småkupert åslandskap. Forsenkninger i terrenget følger
hovedsakelig grunnfjellets strøkretning nordøst-sørvest, noe som har sammenheng med tidligere foldinger
av grunnfjellet. Åsene har normalt slakere fall mot nord, og noe brattere fall mot sør. Dette er et resultat av
isens bevegelse mot sør-sørøst i istidene [3].
Nærmeste resipient er havnen i Fredrikstad og Vesterelva i sørvest, samt Glomma i øst.
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Regionalgeologi

Delstrekningen mellom Seut og Rolvsøy går i sin helhet gjennom områder der berggrunnen består av
Iddefjordsgranitt. Regionalgeologi beskrives ytterligere i rapporten «Ingeniørgeologisk rapport for
strekningen Seut-Rolvsøy» [3].

Figur 3-2: Berggrunnsgeologisk kart med regionalgeologien i området planlagt jernbanestrekning
skal passere gjennom. Regionalgeologien består av granitt, farget rødt. Kilde: NGU

3.3.3

Kvartærgeologi / grunnforhold

I følge NGUs løsmassedatabase er strekningen Seut-Rolvsøy preget av bart fjell og ulike tykkelser av havog fjordavsetninger og strandavsetninger på hoveddel av strekningen. Det er i tillegg områder med
fyllmasser i sentrum av Fredrikstad. Kart over området og løsmasser vises i figur 3-36.
Områdene tunnelene skal drives i er under marin grense, som i Østfold er på ca. 190 moh. Løsmasser og
bergmassen har blitt bearbeidet av istider, og opprinnelige løsmasser og forvitret berggrunn er skurt bort.
Løsmasser som finnes her i dag er avsetninger fra den siste istiden, og er samlet i forsenkninger i terrenget.
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Kvartærgeologi beskrives nærmere i «Ingeniørgeologisk rapport for strekningen Seut-Rolvsøy» [3].

Figur 3-3: Kvartærgeologisk kart. Kilde: NGU
Det er både høy og usikker radonaktsomhetsgrad på deler av strekningen, som vist i figur 3-47, 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. Beskrivelse av aktsomhetsgraden
vises i nedre høyre hjørne på figuren. Kilde: NGU.no

3.4

Tidligere arealbruk/historikk

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567, og har dermed en lang historie. Historiske flyfoto er blitt sammenlignet
gjennom karttjenesten finn.no, fra 1997-2017. Det er ikke avdekket store endringer i arealbruk i denne
perioden, men det er utbygget flere nærings- og industriarealer fra 1997 til 2017 ved Råbekken og frem til
Bjørnengveien.

4

MULIG FORURENSENDE AKTIVITETER

4.1

Miljødirektoratets grunnforurensingsdatabase og rapport om deponier

Lokaliteter med registrert forurenset grunn i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase ved eller på
planlagte bane- og veialternativer vises i figur 4-18, og henviser til kapitteloverskrifter der registreringene
beskrives. NGUs rapport «Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke» [16]
samt miljøgeologiske rapporter supplerer denne informasjonen. Informasjonen i NGU rapporten er basert på
registreringer utført fra 1989-1990.
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Figur 4-1: Registrerte forurensningslokaliteter i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase langs
strekningen Seut-Rolvsøy. Kilde: Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

4.1.1

Mosseveien, Ørebekk-SIMO (se figur 4-29)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert påvist eller mistanke om forurenset grunn i forbindelse med utvidelse av Mosseveien fra
Ørebekk til Simo i Fredrikstad, med ID 299 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Registrert
påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste
tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Strekningen registrert med mistanke om forurensning er på
hele Mosseveien gjennom Fredrikstad, som illustrert i figur 4-29 og figur 4-310.
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Figur 4-2: Registrering 299-F i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, markert med turkis.
Kilde: Miljøstatus.no
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Figur 4-3: Registrering 299-D i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, markert med gult.
Kilde: Miljøstatus.no
Tidligere utførte miljøgeologiske grunnundersøkelser
COWI utførte miljøgeologiske grunnundersøkelser og utarbeidet tiltaksplan i 2011 i forbindelse med
utvidelse av rv. 110 Ørebekk-Simo [21] for Mosseveien ved Seut. Dette beskrives i miljøgeologisk fase 1
datarapport for Haug-Seut av 2G [4]. Det ble tatt prøver med skovlboring ned til ca. 50 cm dyp, og avdekket
tilstandsklasse 1-4. Det ble påvist forurensing av arsen, bly, kobber, nikkel, sink, sum PAH, Benzo(a)pyren,
alifater (sum C12-C35) og/eller PCB(7) innen et industriområde med en del tilkjørte fyllmasser.
4.1.2

SIMO A/S (se figur 4-411)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Registreringen ligger i planområdet. Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendommene
210/81, 157, 1388, 1470, 1375, 1378, 1374, 1373, 1372, 711 med ID 138 A, B og C i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase. Eiendommene er registrert som deponier, og området i 138 B ligger ca. 80 m
unna planlagt trasé. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens areal- og
resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Det er mistanke om forurensing av
benzen, toluen, ethylbenzen, xylen (BTEX), metallforbindelser, PAH samt olje (THC). Det er i databasen ikke
referert til noen utførte undersøkelser.
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Figur 4-4: Registrering 138 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, markert med gult. Kilde:
Miljøstatus.no
Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke
Ifølge kartleggingen tilsier type produksjon der metallbeising inngikk, samt lang produksjonsperiode, at noe
avfall kan være deponert. Det er ingen registrerte konflikter, og det er avrenning til Glomma via offentlig
kloakk.

4.1.3

Bureskjær (se figur 4-512)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendommene 210/907 og 916 i Seutveien 34 med ID 139
i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, se figur 4-512. Påvirkningsgrad er registrert som lite/ikke
forurenset, Eiendommen er registrert som deponi, og området ligger ca. 160 m unna planlagt trasé.
Registrert påvirkningsgrad er liten/ikke forurenset, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen.
Det er mistanke om forurensning i form av benzen, toluen, ethylbenzen, xylen (BTEX), metallforbindelser,
PAH og hydrokarboner (olje).
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Figur 4-5: Registrering 139 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med grønt. Kilde: Miljøstatus.no
Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke
Det er anlagt industri på tidligere fylling, der det ifølge kartleggingen kan ha blitt utført ukontrollert
deponering. Det er mottatt diverse industriavfall, antagelig iblandet noe spesialavfall. I kartleggingen står det
at det er avrenning via Seutelva til Glomma. [16]
Tidligere utførte grunnundersøkelser
Noteby gjennomførte i 1972 geotekniske grunnundersøkelser før området ble brukt som deponi. Den indre
delen av tomten mot Mosseveien var allerede utfylt med diverse fyllmasser på dette tidspunktet, og det
pågikk utfylling med leire i den nordøstre delen av området. [8]
Miljøbistand har tidligere utført miljøgeologiske grunnundersøkelser og utarbeidet tiltaksplan. Tiltaksplan vil
om mulig ble fremskaffet til neste planfase.
4.1.4

Seierstensgate/Gelertsensgate (se figur 4-613)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendommene 300/28, 1619, 28, 39, 814, 1050, 1052,
1059, 1061, 1080, 1082, 1083, 1084, 1424, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 1435, 1436, 1440, 1442,
1443, 1545, 1576, 1620, 1629, 1631 og 1643. Dette er registrert som lokaliteten
«Seierstensgate/Gelertsensgate» med ID 141 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, men et
større antall gater er inkludert, som vist i figur 4-613. Totalt registrert areal er 149 984 m2.
Området er registrert som deponi, men registreringen er kun basert på fylkeskartleggingen i 1990 (se under)
så svært lite informasjon foreligger. Det er uklart hvorfor lokaliteten dekker utstrekningen som vist i figur 14.
Det er mistanke om forurensning i form av totale hydrokarboner (altså olje). Det er lite trolig at en
bensinstasjon kan ha forårsaket forurensning i et så stort område.
Traséen går gjennom det avmerkede området i Nedre tunnelgate, Valkyriegata, og St.Hansfjellet som vist i
figur 4-613. Det er registrert mulig forurensende virksomhet i Glemmengata 55, se kap. 4.5.2.
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Figur 4-6: Registrering 141 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. Kilde: Miljøstatus.no
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NGU, Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke
I kartleggingen er det registrert forurensning av olje under gategrunn. Denne oljen stammer opprinnelig fra
en nedlagt bensinstasjon ifølge rapporten. Dette er markert på vestlig side av St.Hansfjellet på kart, mulig
nær Brogata, se nummerering 7 i

figur 4-714. Dominerende grunnforhold er leire. Det er avrenning via offentlig kloakk til Glomma.

Figur 4-7: Registreringer i Fredrikstad fra NGUs kartlegging av deponier og forurenset grunn (rapport
fra 1989-1990). Registreringen Seierstensgate/Gelertsensgate er markert med nummer 7. På kartet
vises også registreringene 4, 5 og 8 som ligger utenfor planområdet. [16].

4.1.5

Fremskridt/Traraveien (se figur 4-815)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
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Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendom 208/1427 med ID 301, som vist i figur 4-815.
Høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Det er utført miljøgeologiske grunnundersøkelser og
utarbeidet tiltaksplan, og COWI har utarbeidet en sluttrapport for eiendommen. Tiltaksplan og sluttrapport vil
om mulig bli fremskaffet i neste planfase.

Traraveien

Fremskridt.

Ilaveien
Glemmen vgs.
Fv. 109

Figur 4-8: Registrering 301 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med lilla. Kilde: Miljøstatus.no

4.1.6

Østgårdshaven (se figur 4-916)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn i et boligområde med ID 291, som vist i figur 4-916. Det er
registrert et større område i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase enn det som trolig er reelt
område for den mistenkte grunnforurensningen, da det kun foreligger henvisning til dokumentasjon for
Lislebyveien 2 i grunnforurensningsdatabasen (det bemerkes at Lislebyveien 2 heller ikke er innenfor
avmerket område). Det foreligger foreløpig ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere registeringen nærmere,
men dette vil om mulig bli innhentet i neste planfase. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Registrert
forurensning er benzo[a]pyren (BAP), kadmium (Cd), PAH-16 (USEPA) (PAH-16EPA), bly (Pb) og sink (Zn),
men dette synes å være basert på en kartlegging av Lislebyveien 2. Det er registrert flere oljetanker i
området, se kap. 8 Vedlegg, tabell 8-1.
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Figur 4-9: Registrering 291 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med turkis. Kilde: Miljøstatus.no
Tidligere utførte grunnundersøkelser
Det er tidligere utarbeidet akseptkriterier og tiltaksplan for eiendommen Lislebyveien 2. Tiltaksplanen vil om
mulig bli fremskaffet i neste planfase.
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Leiegata 18 (se figur 4-1018)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendom (204/138) på Fagerlitunet, et grøntareal i et
boligområde i Fredrikstad med ID 308 som vist i figur 4-1018. Det er ikke kjent hvorfor registreringen er
knyttet til Leiegata 18. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens areal- og
resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Påvist forurensning på området er
arsen (As), benzo[a]pyren (BAP), DDT, kvikksølv (Hg), bly (Pb) og sink (Zn). Registreringen ligger nær
vertikalrømningsvei for tunnel i alternativ 4a på eiendom 204/234.

Figur 4-10: Registrering 308 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. Kilde: Miljøstatus.no
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Seljeveien 8-10 (se figur 4-1119)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn med ID 298 på eiendommene 736/19, 738/66, 71, 72 og 73,
og deler av 735/212 som vist i figur 4-1119. Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med
dagens areal- og resipientbruk, men høyeste tilstandsklasse er ikke registrert i databasen. Påvist
forurensning på området er for arsen, (As), benzo[a]pyren (BAP), DDT, kvikksølv (Hg), bly (Pb) og sink (Zn).
Tidligere utførte grunnundersøkelser
Det er i 2014 utarbeidet en sluttrapport; «Sluttrapport for Seljeveien og Dikeveien» av Enwa PMI AS.
Sluttrapport vil om mulig bli innhentet i neste planfase.
Kart.finn.no og seeiendom.no
På eiendommen Seljeveien 8 er det registrert et industribygg som brukes til ståltilvirkning, under Stene Stål
Produkter AS. Dette er trolig bygget rundt 1970, i tråd med funn fra gjennomgang av historiske bilder, se
figur 4-12.

Figur 4-11: Registrering 289 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. Kilde: Miljøstatus.no
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Figur 4-12: Stene Stål produkter AS, industribygg innen planområdet for Seut-Rolvsøy. Plassering er
markert med rød ring på oversiktkartet til høyre. Kilde: kart.finn.no, 2017.

4.1.9

Bjørnengveien 5 (se figur 4-1321)

Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er registrert mistanke om forurenset grunn med ID 303 på eiendommen 732/27, som vist i figur 4-1321.
Registrert påvirkningsgrad er akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk, men høyeste
tilstandsklasse er ikke registrert i databasen.
Seeiendom.no
Eiendommen er en godsterminal registrert som «L-g-terminalen». Det er registrert forretningsbygg og
lagerbygg på eiendommen. På figur 4-1422 kan en se oppbevaring av gods på eiendommen i 2017. Det er
et stort asfaltert område og parkeringsplasser på området.
Historiske flyfoto
Historiske flyfoto fra kart.finn.no viser at spor og enkelte bygg ble bygget mellom 1978 og 1988. Frem mot
2017 ble det bygget ytterligere 7 nye bygg på terminalen.
Tidligere utførte grunnundersøkelser
Multiconsult har i 2016 utført en undersøkelse i forbindelse med nedleggelsen av et diesel tankanlegg sydøst
på tomta, se kap 4.1.10 (registrert som en egen lokalitet i grunnforurensningsdatabasen).
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Figur 4-13: Registrering 303 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, mistanke om
forurensning markert med gult. Kilde: Miljøstatus.no

Figur 4-14: Bjørnengveien 5 med godsterminal avbildet i 2017. Kilde: kart.finn.no
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4.1.10 Tankanlegg Rolvsøy (se figur 4-1523)
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase
Det er en registrering med ID 10200 for et tankanlegg i krysningspunktet mellom eiendom 732/27, 731/6 og
732/50 som vist i figur 4-1523. Registrert påvirkningsgrad er lite/ikke forurenset, og høyeste tilstandsklasse
er 1 etter gjennomførte tiltak. Påvist forurensning på området før tiltak var olje >C12-C35.

Figur 4-15: Registrering 10200 i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase, område registrert
med tilstandsklasse 1 markert med grønt. Kilde: Miljøstatus.no
Tidligere utførte grunnundersøkelser
Multiconsult utarbeidet en tiltaksplan for tankanlegget og sluttrapport etter utført sanering i 2016 [11][12]. Det
ble fjernet totalt 23 tonn med oljeforurenset jord i tilstandsklasse 4-5. Det ble tilbakefylt med rene masser, og
analyser viste at gjenværende masser har oljeinnhold tilsvarende tilstandsklasse 1. Det er ikke behov for
videre undersøkelser der tankanlegget stod.

4.2

Andre tidligere miljøgeologiske grunnundersøkelser

Delkapittelet presenterer tidligere grunnundersøkelser utført utover det som er nevnt i kapittel 4.1.
4.2.1

Trippeveien 2 (se figur 4-1725)

Trippeveien 2 (figur 4-1725) ligger ved Glomma, nær men ikke innenfor planområdet. Eiendommen grenser
til midlertidig vei som er planlagt for alternativ 2a i Tomteveien. Tidligere har Fredrikstad Blikk- og
Metallvarefabrikk holdt til på eiendommen. Det ble i 2000 utført en fase 1 og fase 2 due diligence
undersøkelse av Noteby AS. Det var mistanke om forurensning på grunn av oljesøl utendørs, og
forurensning av avfallsstoffer fra produksjon. Fabrikken ble bygget i 1967, og det er antatt å ha vært
jordbruksland på tomten før dette. Det har vært en innbygget oljetank (dagtank) på området.
Grunnundersøkelser har påvist forurensning av PCB, PAH og bly på eiendommen. [10]
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Figur 4-17: Trippeveien 2 i Fredrikstad, hvor det er utført miljøgeologiske grunnundersøkelser av
Multiconsult. Kilde: Google Earth, 2017

4.3

Registrerte oljetanker Seut-Rolvsøy

Det er registrert flere oljetanker innen planområdet for ny trasé. Nummererte tanker vises i figur 4-1826 til
figur 4-2331, med henvisning til tilhørende informasjon i tabell 8-1 i vedlegg (kap. 8).
Det innføres et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020, noe som gjør at det ikke
forventes ytterligere vekst i antall oljefyringstanker. Forbudet innebærer at flere tanker trolig vil fjernes før
byggestart, men flere unntak fra krav i Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av
bygninger gjør at en ikke kan la være å undersøke forurensning fra oljetanker etter 2020.
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Figur 4-18: Oversikt over oljetanker og planområde fra Seut til St.Hansfjellet. Blå stiplet strek viser
avgrensningen av planområdet. Rød strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel. Kilde:
Fredrikstad kommune
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Figur 4-19: Oversikt over oljetanker og planområdet fra St.Hansfjellet til Lislebyfjellet. Blå stiplet
strek viser avgrensningen av planområdet. Rød strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel.
Kilde: Fredrikstad kommune
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Figur 4-20: Oversikt over oljetanker og planområdet fra Lislebyfjellet til idrettsstadion. Blå stiplet
strek viser avgrensningen av planområdet. Rød strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel.
Kilde: Fredrikstad kommune
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Figur 4-21: Oversikt over oljetanker og planområdet fra idrettsstadion til Nøkleby. Blå stiplet strek
viser avgrensningen av planområdet. Rød stiplet strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel.
Kilde: Fredrikstad kommune
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Figur 4-22: Oversikt over oljetanker og planområdet fra Nøkleby til Seljeveien. Blå stiplet strek viser
avgrensningen av planområdet. Rød stiplet strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel. Kilde:
Fredrikstad kommune
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Figur 4-23: Oversikt over oljetanker og planområdet ved Seljebekken. Blå stiplet strek viser
avgrensningen av planområdet. Rød stiplet strek viser spor i dagen og brun strek viser tunnel. Kilde:
Fredrikstad kommune

4.4

Jernbaneaktivitet

Jernbaneaktivitet på strekningen innebærer mulighet for forurensning i ballastmasser og masser ved spor,
stasjoner og på hensettingsspor eller eventuelle tidligere lokstaller. Oppbremsingsstrekninger, 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 nedbremsing,
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 1-11.
Fredrikstad stasjon (km 94)
Fredrikstad stasjon er en jernbaneteknisk stasjon med persontrafikk i Fredrikstad kommune. Den ble åpnet i
1879.
Det er utført påfylling av drivstoff på Fredrikstad stasjon i km. punkt 94,8, ifølge Bane NORs interne
objektregistreringer.
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Tidligere Lisleby stasjon (km 97,75)
Lisleby stasjon er en jernbaneteknisk stasjon, og ligger innen planområdet i Fredrikstad kommune. Den ble
åpnet som stoppested i 1888, oppgradert til stasjon i 1917 og nedlagt som stasjon og stoppested etter 1999.
Tidligere stasjonsbygning som vises i foto fra 1952 i figur 4-2432 ble revet etter 2003. Det ble gjennom tiden
stasjonen var i bruk bygget flere bygninger på eiendommen, hvor enkelte står igjen.
Eventuelle tidligere grunnundersøkelser på stasjonen er ikke kjent.

Figur 4-24: Lisleby stasjon. Venstre: 1952. Høyre: 2017. Kilde: kart.finn.no
Rolvsøy godsterminal (km 101)
Godsterminalen ligger innen planområdet, og ble bygget i 1990. Den er tilrettelagt for godstrafikk, som vist i
figur 4-2533. Det er tidligere registrert forurensning på et tankanlegg øst for stasjonen som beskrevet i
4.1.10.

InterCity-prosjektet

Seut-Rolvsøy, Generell,
Miljøgeologi fase 1 rapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

37 av 54
ICP-16-A-25148
00A
14.11.2018

Figur 4-25. Rolvsøy godsterminal. Kilde: Norsk Jernbaneklubb

4.4.2

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). [14][15]
Drift på jernbanen etter rensing av ballastmasser kan 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 1. Det er ikke kjent i hvilken grad de
enkelte kilder påvirker forurensningsgraden av pukken. [14][15]

Tabell 1: Mulige forurensningskilder langs jernbaneskinner og forventet forurensning.
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

Videre områder som kan ha en høyere konsentrasjon av miljøgifter langs togskinnene er tidligere
drivstoffpåfyllingssteder og områder der dreieskiver er eller har vært.
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Vegetasjonskontroll

Det er utført vegetasjonskontroll flere ganger på eksisterende trasé ifølge data fra Bane NORs database
mottatt fra YM-koordinator for strekningen Haug-Seut. I 2013 er det registrert bruk av ugressmiddelet
«Roundup» frem til km 109,45. I 2017 er det registrert vegetasjonskontroll ved flere km-punkt på
eksisterende trasé for å sikre sikt på strekningen, men benyttet metode er ikke kjent.

4.5

Andre mulige forurensningskilder langs strekningen

Andre mulige forurensende aktiviteter langs strekningen er identifisert ved gjennomgang av historiske flyfoto
fra finn.no, kartverkets database «se eiendom» og Google Earth kartfunksjon. Resultater fra dette arbeidet
presenteres i de neste delkapitlene.
4.5.1

Veumveien 15 (se figur 4-2634)

Veumveien 15 er registrert som industribygning i seeiendom.no, under Olsen Billakkering, se figur 4-2634.

Figur 4-26: Veumveien 15, hvor det er registrert billakkeringsvirksomhet. Bilder er tatt i 2017. Kilde:
kart.finn.no

4.5.2

Glemmengata 55 (se figur 4-2735)

Eiendommen er tidligere benyttet til varehandel og reparasjon av motorvogner ifølge seeiendom.no. I 1912
lå det en fabrikk for oljebekledning på eiendommen, ifølge kart.finn.no. Nå brukes den bl.a. av Fredrikstad
IT-avdeling.
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2017

Figur 4-27: Glemmengaten 55, hvor det tidligere er utført reparasjon av motorvogner og produksjon
av oljetøy. Kilde: kart.finn.no

4.5.3

Esso Apenes gate

Bensinstasjonen Esso Apenes gate ved Grønli (figur 4-3038) ligger innenfor planområdet. Det kan
erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket grunnforurensning av
petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.
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Figur 4-28: Esso Apenes gate 18. Kilde: Google Earth, 2017

4.5.4

Fredrikstad bryggeri (se figur 4-2937)

Fredrikstad bryggeri i Losjeveien 2 ligger innenfor planområdet for ny trasé. Det ble etablert bryggeri på
eiendommen i 1877. Bryggeriet ble lagt ned i 2000, og bygningen brukes nå til selskapslokaler og
mikrobryggeri. Historiske flyfoto som vist i figur 4-2937 viser at det har vært lagret ukjente objekter utendørs
på eiendommen over en årrekke. Flere tidligere bygg er revet, og det er bygget flere nybygg på eiendommen
siden bryggeriet ble opprettet. Det ble i 2015 bygget nye hus både øst og vest for eiendommen.
Oljetanknummerering 6-9 er registrert på eiendommen, og beskrives nærmere i kap. 8 Vedlegg, tabell 8-1.
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2017

2017
Figur 4-29: Fredrikstad bryggeri i 1947 og 2017. Kilde: kart.finn.no.

4.5.5

Circle K Freskoveien (se figur 4-3038)

Bensinstasjonen Circle K Freskoveien i Freskoveien 12 (figur 4-3038) ligger innenfor planområdet. Det kan
erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket grunnforurensning av
petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.
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Figur 4-30: Circle K Freskoveien. Kilde: Google Earth, 2017

4.5.6

Shell/7-eleven St.Croix (se figur 4-3139)

Bensinstasjonen Shell/7-eleven ved St.Croix ligger innenfor planområdet, og vises på figur 4-3139. Det kan
erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket grunnforurensning av
petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.

Figur 4-31: Shell/7-eleven St.Croix. Kilde: Google Earth, 2017
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Lislebyfjellet

Det har i steinbruddet i Lislebyfjellet blitt oppbevart byggematerialer og andre objekter siden 80-90 tallet, sett
på historiske flyfoto (figur 4-3240). Traséen er planlagt rett vest for området. Det kan være fylt ut med
masser på området.

Figur 4-32: Lislebyfjellet i Fredrikstad i 2017. Kilde: Google Earth, 2017
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Shell Råbekken (se figur 4-3341)

Bensinstasjonen Shell Råbekken i Rolvsøyveien 207 i Fredrikstad ligger innenfor planområdet, se figur
4-3341. Det kan erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket grunnforurensning av
petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.

Figur 4-33: Shell Råbekken i Rolvsøyveien 207. Kilde: Google Earth, 2017

InterCity-prosjektet

4.5.9

Seut-Rolvsøy, Generell,
Miljøgeologi fase 1 rapport

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

45 av 54
ICP-16-A-25148
00A
14.11.2018

Esso/Deli De Luca Rolvsøy Veiservice (se figur 4-3442)

Bensinstasjonen Esso/Deli De Luca Rolvsøy Veiservice i Rådalsveien 1 i Rolvsøy ligger nær planområdet,
som vist i figur 4-3442. Det kan erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket
grunnforurensning av petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.

Figur 4-34: Esso/Deli De Luca Rolvsøy Veiservice i Rådalsveien 1. Kilde: Google Earth, 2017
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4.5.10 Shell Rolvsøy (se figur 4-3543)
Bensinstasjonen Shell Rolvsøy i Rolvsøyveien 393 i Rolvsøy ligger innen planområdet, se figur 4-3543. Det
kan erfaringsmessig ikke utelukkes at driften av stasjonen har forårsaket grunnforurensning av
petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.

Figur 4-35: Shell Rolvsøy. Kilde: Google Earth, 2017

4.5.11 Forurensede byfyllmasser
Området hvor traséen fra omtrent ved Seut til Kiæråsen går har en del fyllmasser av ukjent opphav (Figur
3-36) hvor det kan være forurensninger, slik det er identifisert i COWI sine undersøkelser i 2011 og
beskrevet i kapittel 4.1.1. Generelt vil det være mistanke om lettere forurensede byfyllmasser i bynære strøk,
dvs. inne i Fredrikstad.
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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 ved de nåværende jernbanestasjonene Fredrikstad og Lisleby og ved Rolvsøy
godsterminal.
Generell mistanke om forurensede byfyllmasser
Det er fra Seut gjennom planområdet i Fredrikstad sentrum en generell mistanke om at det kan forekomme
forurensede byfyllmasser.
Generell mistanke om forurensning fra bruk av pesticider
Det er brukt pesticider til vegetasjonskontroll langs eksisterende jernbanestrekning, som kan ha forårsaket
grunnforurensning.
Fra Seut til Onsøyveien, Seut-Kiæråsen alternativ 2a og 6b:
Delstrekningen Seut-Kiæråsen starter ved Seut. Planområdet følger Mosseveien gjennom et industriområde
frem til rundkjøringen før Lundstadtoppen. Det er registrert forurenset grunn i forbindelse med utvidelse av
Mosseveien fra Ørebekk til Simo i Fredrikstad. For flere eiendommer tilknyttet SIMO A/S er det registrert
mistanke om forurenset grunn (benzen, toluen, ethylbenzen, xylen (BTEX), metallforbindelser, PAH samt
olje). Det har blitt utført produksjon med metallbeising, og det kan være deponert noe avfall fra virksomheten
til SIMO A/S.
Eiendommene 210/907 og 916 i Seutveien 34, nær planområdet er registrert som deponi for diverse
industriavfall og mulig noe spesialavfall. Det er mistanke om forurensning i form av benzen, toluen,
ethylbenzen, xylen (BTEX), metallforbindelser, PAH og hydrokarboner (olje).
Fra Holmegata til Grønli, Seut-Kiæråsen alternativ 2a og 6b, veialternativ 1, 2 og 3
I Veumveien 15 er det registrert en industribygning hvor det er utført billakkering, og det kan ikke utelukkes
at det kan ha medført grunnforurensning.
Det er registrert et større antall eiendommer tilknyttet lokaliteten «Seierstensgate/Gelertsensgate» i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Registreringen er basert på NGUs kartlegging av deponier
fra 1989-1990, og det er uklart hvorfor registreringen dekker et så stort område. Nær planlagt kulvert er
veiene Myragata, Valkyriegata, Sembs gate, Frydenberggata, Bruuns gate, Finn Hovs gate og Nedre
Tunnelgate inkludert i registreringen på vestsiden av St.Hansfjellet. Hele St.Hansfjellet innen planområdet er
videre inkludert i registreringen, inkludert Balders gate ned mot Glemmengata. Ifølge NGUs undersøkelse er
det registrert forurensning av olje under gategrunn, fra nedlagt bensinstasjon, mulig nær Brogata etter
inntegning i kart fra NGU. Det er imidlertid lite trolig at en bensinstasjon kan ha forårsaket forurensning i et
så stort område.
I Glemmengata 55 er det registrert en eiendom som tidligere ble benyttet til varehandel og reparasjon av
motorvogner.
Fra Grønli opp til Fremskridt/Traraveien, Seut-Kiæråsen veialternativ 1
Det er mistanke om forurenset grunn på eiendom 208/1427, samt deler av Fremskridtveien, foran planlagt
tunnel for vegalternativ 1.
Freskoveien 12, Seut-Kiæråsen alternativ 2a og 6a, veialternativ 1
Det kan ikke utelukkes forurensning av petroleumsprodukter i tilknytning til Circle K stasjonen i Freskoveien
12.
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Fra Grønli til Apenes gate, Seut-Kiæråsen alternativ 2a og 6b
Esso-stasjonen i Apenes gate 18 ligger innenfor planområdet. Det kan ikke utelukkes grunnforurensning av
petroleumsprodukter.
St. Croix, Seut-Kiæråsen rv. 110,
Det kan ikke utelukkes grunnforurensning av petroleumsprodukter ved Shell/7-eleven stasjonen ved St.
Croix, hvor det er planlagt vegtiltak.
Losjeveien 2, Seut-Kiæråsen alternativ 2a og 6b
Det kan ikke utelukkes forurensning som følge av næringsvirksomheten ved Fredrikstad Bryggeri i
Losjeveien 2 eller fra søl i tilknytning til oljetanker på eiendommen.
Fra Kiæråsen til gamle Glemmen Kirke, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 2a og 4b
Et større område med flere veier fra Kiæråsen til Glemmen er registrert med mistanke om forurensning i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Det er usikkert om det faktisk er grunnlag for mistanke for
hele dette området, eller om mistanken kan begrenses til Lislebyveien 2, da det er henvist til tiltaksplan for
denne eiendommen som dokumentasjon i registreringen. Det er lite trolig at hele det registrerte området er
forurenset. Registrert forurensning er kadmium, bly, sink og PAH.
Lisleby, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 2a, riggområde
På Lislebyfjellet kan det være oppbevart byggematerialer og andre objekter som følge av
steinbruddvirksomhet, og forurensing som følge av denne aktiviteten kan ikke utelukkes. Det er planlagt
riggområde på området.
I Trippeveien 2 er det produsert metallvarer, og det er tidligere registrert forurensning av PCB, PAH og bly på
eiendommen.
Leiegata 18, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 4a
Det er registrert mistanke om forurenset grunn på eiendom 204/138, registrert med navn Leiegata 18.
Registreringen ligger ved siden av eiendom 204/234, hvor det er planlagt bygget vertikalrømningsvei for
tunnel i alternativ. Det er påvist arsen, DDT, kvikksølv, bly, sink og PAH-forbindelsen benzo(a)pyren over
normverdi på eiendommen.
Råbekken, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 4a
Det kan ikke utelukkes at drift av stasjonen Shell Råbekken i Rolvsøyveien 207 har forårsaket
grunnforurensning av petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.
Seljeveien, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 2a og 4a
Det er påvist arsen, kvikksølv, bly, sink, DDT og PAH-forbindelsen benzo(a)pyren over normverdi for
eiendommene 736/19, 738/66, 71, 72 og 73, og deler av 735/212. Et industribygg for ståltilvirking er
registrert for Seljeveien 8.
Rolvsøy, Kiæråsen-Rolvsøy alternativ 2a og 4a
Det er mistanke om grunnforurensning på Rolvsøy godsterminal. Det er tidligere utført sanering av
forurenset grunn ved et tidligere tankanlegg i ytterkant av eiendommen (se kapittel 4.1.10) men det skal ikke
forekomme restforurensning av olje i grunnen ved dette tidligere anlegget.
Det kan ikke utelukkes at drift av stasjonen Esso/Deli De Luca Rolvsøy Veiservice i Rådalsveien 1 har
forårsaket grunnforurensning av petroleumsprodukter som følge av søl, overfyllinger og/eller lekkasjer.
.
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KONKLUSJON INNLEDENDE UNDERSØKELSE

6

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. Selv om det ble gjennomført ballastrensning rundt 2012
kan vi ikke utelukke at det kan være forurenset finstoff i dagens ballastmasser
o 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 som beskrevet i kapittel 4
Mulige utslipp fra registrerte oljetanker som angitt i kapittel 4.3
Fyllmasser i bynære strøk (inne i Fredrikstad), ref. påvist forurensing langs utvidelse av Mosseveien
i Fredrikstad

Siden det foreligger mistanke om grunnforurensning på enkelte områder av strekningen, er det dermed
behov for fase 2 miljøgeologiske grunnundersøkelser ihht. veileder TA-2553/2009 «Tilstandsklasser for
forurenset grunn».
Registreringene i rapporten gir ikke grunnlag for å anbefale et bane- eller veialternativ fremfor et annet, da
faktisk forurensningstilstand på eiendommene ikke er kjent. I estimat til kostnadskalkyle varierer anslåtte
mengder forurensede gravemasser for de ulike trasé- alternativene da omfang av inngrep i grunnen varierer
for de ulike traséene.
Når endelig trasé er bestemt bør denne skrivebordsrapporten oppdateres med en mer inngående
undersøkelse av eiendommene som fortsatt berøres og er omtalt i denne rapporten. Oppdateringen kan
eksempelvis inkludere videre studie av historiske flyfoto, undersøkelse av kommunalt byggesaksarkiv,
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
tilfredsstillende for prøvetaking dersom ballastmasser skal fjernes. Stasjoner bør undersøkes separat og
ytterligere for potensiell forurensning før tiltak.
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Tabell 2: Identifiserte områder med mistanke om forurensning.
Mulige
forurensningslokaliteter
Områder registrert med mistanke
om forurensning

Årsak

Vurdere videre undersøkelser

Industri, lekkasjer, deponi

Registrerte oljetanker

Forurensning fra oljesøl.

Jernbanedrift - strekninger

Jevn forurensning strekninger.

Bensinstasjoner

Søl av oljeprodukter

Jernbanedrift - stasjoner

Forurensende aktivitet,
nedbremsing, lagring, oljesøl
m.m.

Andre mulige forurensningskilder
langs strekningen

Industri, oppbevaring av ukjent
materiell og mulig utfylling med
masser av ukjent opphav.

Fredrikstad byområde –
fyllmasser og Mosseveien

Forurensede byfyllmasser og
forurensning påvist langs
Mosseveien, Ørebekk - SIMO

Der det er aktuelt med
terrenginngrep må det foretas
fase 2 grunnundersøkelser. For å
planlegge fase 2 er det aktuelt å
innhente mer detaljert
eiendomshistorikk for aktuelle
eiendommer.
Ved tiltak på eiendom med kjent
oljetank bør oljetank identifiseres,
og informasjon om mulige
tidligere oljespill fra eiere
innhentes. Totalforbud inntrer i
2020, men det er likevel
nødvendig å undersøke for
oljetank på eiendommer, se kap.
4.3. Videre undersøkelser er i
hovedsak mest aktuelt i
forbindelse med grunnarbeider.
Skal ballastmasser fjernes bør det
tas ut noen jevnt fordelte prøver i
en fase 2 undersøkelse.
Der det er aktuelt med
terrenginngrep må det foretas
fase 2 grunnundersøkelser, f.eks.
ved nedleggelse av stasjonen.
Der det er aktuelt med
terrenginngrep må fase 2
grunnundersøkelser vurderes
nærmere.
Nærmere fase 1 undersøkelser,
inkludert kontakt med eiere.
Videre avklaringer rundt behov for
fase 2 undersøkelser.
Der utbyggingen medfører
graving/inngrep i grunnen hvor
det er registrert fyllmasser bør det
planlegges og utføres fase 2
undersøkelser.
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8

VEDLEGG

8.1

Registrerte oljetanker innen planområdet for delstrekning Seut-Rolvsøy

Tabellen under gir en detaljert oversikt over registrerte oljetanker innen planområdet.
Figur 8-1: Oversikt over adresser for registrerte oljetanker i Fredrikstad kommune innen planområdet (Kilde: Fredrikstad kommune)
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