
  
 

 

1/15 

Arkiv ref.: W:\Drm\1131411\7-PROD\Temanotater som skal utarbeides\Forurensning i grunnen\Temanotat forurenset 

grunn.docx 

Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

Dato 2013-10-11 

 

 

 

Rambøll 

Erik Børresens allé 7 

Pb 113 Bragernes 

NO-3001 DRAMMEN 

 

T +47 32 25 45 00 

F +4732254501 

www.ramboll.no 

 

 

 

Vår ref. svlosl 

NOTAT 

Oppdrag Øvre Hønengata øst (1131411) 

Kunde Halvorsen og Reine Arkitekter AS 

Notat nr. 001 

Til Katharina Havig Solnørdal, Halvorsen & Reine AS 

Fra Rambøll Norge AS 

  

 

TEMANOTAT FORURENSET GRUNN, OMRÅDEREGULERINGSPLAN 

FOR ØVRE HØNENGATA ØST, RINGERIKE KOMMUNE 

 

Fra planprogrammet for områdereguleringsplanen 

I henhold til det fastsatte planprogrammet for Øvre Hønengata øst «0605_271 

Områderegulering for Øvre Hønengata øst, planprogram» datert 17.april 2012, 

skal virkingene av planprogrammet vurderes og beskrives. Et av områdene 

som skal vurderes er forurensning, risiko og sårbarhet, og herunder forurenset 

grunn. Følgene står i planprogrammet: 

 

6.3 Forurensning, risiko og sårbarhet 

Forurensning i grunnen 

Forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives. 

 

Dette notatet beskriver potensielle forurensningskilder til grunnforurensning 

innenfor det aktuelle området, både nåværende og tidligere kilder. Notatet 

beskriver hvilke konsekvenser potensiell forurensning i grunnen kan ha for en 

videre utvikling av området. For å avgrense hvilket område som skulle 

vurderes er det tatt utgangspunkt i den foreløpige situasjonsplanen, utarbeidet 

av Halvorsen & Reine AS, se Figur 1. 
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Figur 1 Foreløpig situasjonsplan for Hønengata øst, utarbeidet av Halvorsen & Reine AS.  

 

Datagrunnlag og metode 

I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 1. juli 2004 [1], skal det ved 

terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, gjøres nødvendige undersøkelser for 

å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle forurensningen.  

 

For å vurdere om det er grunn til å mistenke forurensning på det aktuelle området er det gjennomført 

en historisk kartlegging. Resultatene fra den historiske kartleggingen vurderes og det konkluderes med 

om det er grunn til å mistenke grunnforurensning på området og om det derfor er behov for videre 

miljøteknisk grunnundersøkelse med prøvetaking eller om undersøkelsen kan avsluttes.  

 

Den historiske kartleggingen er gjennomført som en skrivebordstudie. Offentlig tilgjengelig informasjon i 

Klif sin grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om grunnforhold og grunnbrønner, 

informasjon fra Matrikkelen og informasjon i Ringerike kommune sine arkiver er benyttet.  

 

Informasjonen som har fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere mulige 

forurensningskilder på eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig utbredelse av 

forurensningen.  
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Overordnet regelverk, planer og mål 

I forurensningsforskriftens kapittel 2 er det fastsatt normverdier for en rekke stoffer. Normverdiene er 

grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken helse 

eller miljø, og de definerer dermed hva som anses som forurenset grunn. Videre har Miljødirektoratet i 

veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn", definert fem 

tilstandsklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, se Tabell 1. Tilstandsklassene 

rangerer tilstanden for massene fra ”Meget god” til ”Svært dårlig”. Den øvre grensen for tilstandsklasse 

1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og grenseverdien for når massene regnes som farlig avfall. 

 
Tabell 1 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. 

 

  

Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. De 

ulike klassene setter grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik 

arealbruk. Områder som skal benyttes til boliger må for eksempel tilfredsstille tilstandsklasse 2 i 

toppjord og klasse 3 i dypereliggende jord. I veileder TA-2553/2009 i Tabell 7 er krav for ulike 

tilstandsklasser til tre kategorier av arealbruk satt opp. Gruppene er som følger: 

 

1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 

2. Sentrumsområder, kontor og forretninger  

3. Industri og trafikkarealer 

 

Den foreløpige situasjonsplanen viser at det er planlagt å utvikle området i Øvre Hønengata øst til 

næring, parkeringsplasser og boligformål (blokkbebyggelse og rekkehus).  

 

Områdene som skal utvikles med blokkbebyggelse og rekkehus går under arealbruken «boligområder». 

For denne typen arealbruk stilles det følgende krav fra Miljødirektoratet: toppjorda (0-1 meter) må 

tilfredsstille tilstandsklasse 2 eller lavere. Den dypereliggende jorda (> 1 meter) må tilfredsstille 

tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres i dypereliggende jord så fremt en 

risikovurdering av helse og spredning tilsier at det er forsvarlig. Dersom det skal etableres lekeplasser 

innimellom boligene vil disse områdene omfattes av Miljødirektoratets veileder TA-2261/2007 

«Jordforurensning i barnehager og lekeplasser». Tabell 2 viser hvilke kvalitetskriterier som gjelder for 

toppmassene (0-1 meter) for normale barnehager. For lekeplasser gjelder de samme kriteriene som for 

normale barnehager. 
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Tabell 2 Kvalitetskriterier for jord i normale barnehager/lekeplasser [2].  

Stoff (mg/kg)  Normal barnehage  

Arsen  20  

Bly  100  

Kadmium  10  

Krom6+  5  

Kvikksølv  1  

Nikkel  135  

Benzo[a]pyren  0,5  

PAHsum16  8 

PCBsum7  0,5  

 

Områdene som skal utvikles til næring og parkeringsplasser går under arealbruken «sentrumsområder, 

kontor og forretning». For denne typen arealbruk stilles det følgende krav fra Miljødirektoratet: 

toppjorda (0-1 meter) må tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere. Den dypereliggende jorda (> 1 

meter) må tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere. I tillegg kan tilstandsklasse 4 og 5 tillates i 

dypereliggende jord dersom en risikovurdering av helse og spredning tilsier at det er forsvarlig.  

 

Situasjon 

Historisk kartlegging av området 

Under følger en oversikt over tidligere og nåværende bruk av de 15 aktuelle eiendommene, med fokus 

på mulig forurensningskilder. Størst vekt er det lagt på eiendommene som direkte berøres av den 

planlagte utbyggingen, se Figur 1. Naboeiendommer er også kartlagt med tanke på aktiviteter som kan 

ha ført til spredning av forurensning. En oversikt over eiendommene med plassering er vist i Figur 2. 

 

 
Figur 2 Oversikt over de aktuelle eiendommene. 
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Industrigata 4B (gnr/bnr 86/736) 

Tabell 3 viser eiendomsinformasjon om eiendommen i Industrigata 4B. For plassering av eiendommen, 

se Figur 2. 

 
Tabell 3 Eiendomsinformasjon for Industrigata 4B, Ringerike kommune.  

Adresse Industrigata 4B 

G.nr/B.nr 86/736 

Dekke på overflaten Området består av tette dekker. Eiendommen er i hovedsak asfaltert, 
med unntak av et mindre område med vegetasjon ved den østlige 
ytterkanten av eiendommen og mot jernbanelinjen. 

Bygninger på 

eiendommen 

To bygg på eiendommen: En lagerbygning og en silobygning. 

Omkringliggende 

område og 
arealbruk på 
naboeiendommer 

Tilgrensende områdene mot nord og vest benyttes til næring og industri. 

Tilgrensende område mot sør benyttes til jernbane (Ringeriksbanen). 
Området mot øst er grøntområde/park. 

 

 

Lagerbygningen og siloene er en del av anlegget til Ringrikes Kornsilo, som ligger på den andre siden av 

jernbanesporet, i Asbjørnsens gate 10. Kornsiloene i Asbjørnsens gate 10 ble ferdigstilt i 1952, men det 

er usikkert når kornsiloene på eiendommen i Industrigata 4B stod ferdig. Lagerbygningen som befinner 

seg på eiendommen benyttes som tørrkornmottak, og ble bygget på slutten av 1990-tallet / 

begynnelsen av 2000-tallet. I henhold til Miljødirektoratets faktaark TA-2876/2012 [3] kan det 

forventes å finne følgene grunnforurensning på eiendommer benyttet av korn- og forprodusenter; 

kvikksølv-organiske stoffer, kobber og sink.  

 

Industrigata 4 (gnr/bnr 86/263) 

Tabell 4 viser eiendomsinformasjon om eiendommen i Industrigata 4. For plassering av eiendommen, se 

Figur 2. 

 
Tabell 4 Eiendomsinformasjon for Industrigata 4, Ringerike kommune. 

Adresse Industrigata 4 

G.nr/B.nr 86/263 

Dekke på 

overflaten 

Området består av tette dekker. Eiendommen er i hovedsak asfaltert, med 

unntak av tynne striper med vegetasjon i ytterkanten av eiendommen mot 
de tilgrensende eiendommene. 

Bygninger på 

eiendommen 

Fire bygg på eiendommen. 

Omkringliggende 

område og 
arealbruk på 
naboeiendommer 

Tilgrensende områdene mot nord benyttes til næring og industri. I tillegg 

er det noe boligområde nord for eiendommen. Tilgrensende område mot 
vest ble tidligere benyttet til industri, men er per i dag ubebygd. 
Tilgrensende område mot sør benyttes til jernbane (Ringeriksbanen). 

Området mot øst er grøntområde/park og kornsilo. 
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Hønefoss Karosserifabrikk ble oppført på eiendommen i 1946. Fabrikken ble oppført med en fabrikkhall 

og et sidebygg. På fabrikken ble det produsert blant busser og jernbanemateriell i tre, stål og 

aluminium. Fabrikkhallen inneholdt monteringshall, karosseriverksted, smie, maskinverksted, 

lakkeringsverksted, sveiseverksted, gassverk og fyrrom. I tillegg gikk det parallelle sidespor av 

Ringeriksbanen inn på eiendommen, for lett å kunne transportere råvarer inn til produksjon, og ferdige 

produkter ut. Jernbanesporene ble bygget en gang mellom 1946 og 1952. Fabrikken ble lagt ned i 1968. 

I 1969 overtok HøSveis og Bofa AS lokalene. HøSveis og Bofa AS var et metalliseringsverk. I 1973 ble 

fabrikken påbygd med sandblåsehall, metalliseringsverk samt en ny kranbane. Det er usikkert hvor 

lenge HøSveis og Bofa AS hadde produksjon i lokalene, men fra 1980-tallene har lokalene blitt benyttet 

til flere forskjellige andre virksomheter (treningssenter, møbelsnekkerverksted, bedriftshelsetjeneste, 

kontor, lagerlokaler, billakkering, bilverksted, fysioterapeut, grossistvirksomhet).  

Av virksomhetene som har hold til på eiendommen er det størst grunn til å mistenke forurensning i 

grunnen fra virksomheten til Hønefoss Karosserifabrikk og fra HøSveis og Bofa AS. I tillegg kan 

billakkeringsverkstedet og bilverkstedet som har holdt til på eiendommen i senere tid ha tilført 

forurensning til grunnen.  

 

I henhold til Miljødirektoratets faktaark TA-2876/2012 [3] kan det forventes å finne følgende 

forurensninger på eiendommer benyttet til metallurgisk industri: tungmetaller, fluorider, cyanider, 

klorerte- og ikke klorerte løsemidler, olje, PAH og PCB.  

 

Tidligere ble det benyttet kreosotimpregnerte sviller langs jernbanespor, og det er sannsynlig at dette 

ble benyttet langs jernbanesporene som gikk gjennom eiendommen. Kreosot består hovedsakelig av 

PAH-forbindelser, men inneholder også bensen, fenoler og kreosoler. Det er uvisst om jernbanesporene 

er fjernet fra eiendommen, eller om de er dekket over av andre masser.  

 

Hønengata 67 (gnr/bnr 86/250) 

Tabell 5 viser eiendomsinformasjon om Hønengata 67. For plassering av eiendommen, se Figur 2. 

 
Tabell 5 Eiendomsinformasjon om Hønengata 67 (gnr/bnr 86/250), Ringerike kommune. 

Adresse Hønengata 67 

G.nr/B.nr 86/250 

Dekke på overflaten Området består delvis av tette dekker (asfalt) og delvis av grus. Det er 

striper med vegetasjon langs eiendommens ytterkanter. 

Bygninger på 
eiendommen 

Det er per i dag ingen bygg på eiendommen 

Omkringliggende 
område og 
arealbruk på 

naboeiendommer 

Tilgrensende områdene mot nord og vest benyttes til forretninger. 
Tilgrensende område mot sør benyttes til jernbane (Ringeriksbanen). 
Området mot øst benyttes til næring. 

 

 

Eiendommen i Hønengata 67 er blitt brukt til en rekke formål opp gjennom årene. På slutten av 1940-

tallet/ begynnelsen av 1950-tallet ble det bygget en skifabrikk på eiendommen. I tillegg til 

skiproduksjon produserte fabrikken hagemøbler, campingutstyr og seilbåter. Fabrikken inneholdt blant 

annet en lakkavdeling, et mekanisk verksted, fyrrom og transformatorstasjon. På 1960-tallet brant det 

ned et lagerlokale som var plassert nordøst på eiendommen, mot Industrigata. På 1970-tallet ble 
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skiproduksjonen lagt ned. Fra slutten av 1970-tallet frem til 2011/2012 har flere ulike virksomheter 

holdt til på eiendommen (A/S Bilutstyr, produksjon av vann-, avløp- og drensrør, aftenskole, utested 

med diskotek, papirforretning). På 1990-tallet huset eiendommen et hagesenter og drivhus (på omtrent 

300 m2). Ut i fra historiske flyfotoer ble hagesenteret og gartneriet lagt ned rundt 2007/2008. I 

2011/2012 ble bygningene på eiendommen revet. Norconsult utarbeidet en miljøsaneringsbeskrivelse i 

forbindelse med dette.    

 

Av virksomhetene som har vært på eiendommen er det grunn til å mistenke forurensning fra 

skiproduksjonen (fra lakkeringen, verkstedet, fyrrommet og fra transformatorstasjonen), fra brannen 

som var på eiendommen på 1960-tallet, samt fra gartneriet/drivhuset som lå på eiendommen på 1990-

tallet. 

 

Det forventes å finne diffus forurensning i massene som følge av industriaktiviteten som tidligere har 

vært på området. På tomter hvor det har vært brann kan man forvente å finne PAH-forbindelser. På 

eiendommer hvor det har vært gartneri kan det i følge Miljøverndirektoratet forventes å finne 

forurensning av DDT/DDE, andre plantevernmidler, oljer, PCB, tungmetaller og dioksiner. 

 

Hønengata 73 (gnr/bnr 86/343, 86/342 og 86/446): 

Hønengata 73 består av 3 eiendommer. Disse eiendommene er vurdert under ett, da de henger naturlig 

sammen fordi én bygning strekker seg over alle tre eiendommene. Eiendomsinformasjon om 

eiendommene er gitt i Tabell 6. Plassering av eiendommene er vist i Figur 2. 

 
Tabell 6 Eiendomsinformasjon for Hønengata 73, Ringerike kommune.  

Adresse Hønengata 73 

G.nr/B.nr 86/343, 86/342 og 86/446 

Dekke på overflaten Området består delvis av tette dekker (asfalt). Det er striper av 

vegetasjon langs den vestlige, sørlige og østlige siden av eiendommene 

Bygninger på 
eiendommen 

Det er per i dag ett bygg på eiendommen som hovedsakelig benyttes til 
dagligvarehandel. 

Omkringliggende 
område og 
arealbruk på 

naboeiendommer 

Tilgrensende områdene mot nord benyttes til bensinstasjon og 
parkeringsplass. Tilgrensende område mot øst benyttes til 
parkeringsplass. Mot vest går Hønengata. Tilgrensende område mot sør 

er delvis ubebygd, og benyttes til forretning. 

 

 

Kongress Konfeksjonsfabrikk startet opp produksjon på eiendommen på 1950-tallet, og produserte helt 

frem til 1979. Ut i fra eldre situasjonsplaner og tegninger over fabrikken ser man at det var trafo, 

fyrrom og maskinrom i kjelleren. Fra 1979 frem til 1981 ble bygningen brukt som lager (engroslager for 

tekstiler). I 1981 søkte Norges kooperative Landsforening om godkjenning for å leie ut deler av 

bygningen til Ringerike Samvirkelag. Dette ble innvilget og i forbindelse med dette ble det gjort en del 

ombygging i lokalet. Fra begynnelsen av 1980-tallet har bygningen og eiendommen blitt brukt til 

dagligvarehandel. Det var en brann på området i 2008 (på eiendom 86/342). Utearealene på 

eiendommen benyttes hovedsakelig til parkeringsplass.  

På eiendommen 86/446 var det bolig før konfeksjonsfabrikken ble etablert. Det er usikkert hva de to 

andre eiendommene ble benyttet til før konfeksjonsfabrikken ble bygget.  
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Det forventes at det kan finnes diffus forurensning i massene som følge av industriaktiviteten som 

tidligere var på området, samt fra generell bruk av eiendommene i over 60 år.  

 

Eiendommene gnr/bnr 86/536: 

Figur 2 viser plassering av eiendommen med gnr/bnr 86/536. Tabell 7 viser eiendomsinformasjon om 

eiendommen. 

 
Tabell 7 Eiendomsinformasjon for eiendom 86/536, Ringerike kommune 

G.nr/B.nr 86/536 

Dekke på overflaten Området består av tette dekker (asfalt). Det går en stripe med 
vegetasjon mot øst.  

Bygninger på 

eiendommen 

Det er per i dag ingen bygg på eiendommen. 

Omkringliggende 

område og 
arealbruk på 
naboeiendommer 

Tilgrensende områdene mot nord benyttes til parkeringsplass. 

Tilgrensende område mot øst benyttes til lastebilverksted. Mot vest ligger 
det dagligvareforretning og bensinstasjon. Tilgrensende område mot sør 
er ubebygd. 

Det har ikke lyktes å finne noe informasjon om eiendommen. Eiendommen benyttes per i dag til 

parkeringsplass, og har blitt benyttet til dette minimum i de 10 siste årene.  

 

Kort om omkringliggende eiendommer: 

Dronning Ragnhilds vei 1 (gnr/bnr 86/258): 

Eiendommen var ubebygd frem til 1969, og var dekket av et jorde ”Hønenjordet”. Det er dermed ingen 

grunn til å mistenke at det har vært forurensende aktivitet på eiendommen før 1969. På begynnelsen av 

1970-tallet ble det bygget lastebilverksted på eiendommen. Bygningen huser også kontorer, butikk og 

andre rom (garderober, spisesal etc.), men verkstedet opptar mesteparten av bygningsmassen på 

eiendommen. I 1973 ble verkstedet utvidet med ekstra verksted og lakkeringsverksted. I tillegg ble det 

satt opp en egen garasjehall på eiendommen. Rett vest for hovedbygningen ligger det en 

bensinutskiller. Et område sør på eiendommen har blitt benyttet til utvendig vaskeplass. Eiendommen er 

blitt brukt som parkeringsplass for lastebiler både hverdager, helger og netter. Lastebilene har ofte stått 

lenge på tomgang på eiendommen.  

 

Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det sannsynlig i form av forurenset 

vaskevann fra den utvendige vaskeplassen. 

 

Hønengata 75 (gnr/bnr 86/491): 

Biltilsynet holdt til på denne eiendommen før 1986. Det er usikkert når Biltilsynet overtok eiendommen, 

og om det har vært andre virksomheter på eiendommen før Biltilsynet. På midten av 1980-tallet flyttet 

Biltilsynet til andre lokaler, og Shell-stasjonen som lå i Hønengata 71 ble flyttet hit. I denne forbindelse 

ble det etablert 5 pumperekker (3 for bensin og 2 for diesel). Tanker ble gravd ned (under de fire 

største pumperekkene) 2 meter under terrengoverflaten. I tillegg er det tanker for fyringsolje, 

oljeutskiller og spillolje på eiendommen. Det har ikke blitt funnet noen dokumenter om utvidelse av 

tankkapasiteten. Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det sannsynligvis i 

form av lekkasjer fra nedgravde tanker, eventuelt fra søl i forbindelse med påfylling av tankene. 
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Hønengata 71 (gnr/bnr 86/478): Det var en bensinstasjon på eiendommen fra 1950-tallet og frem til 

1986, da bensinstasjonen ble flyttet lengre opp i Hønengata (til Hønengata 75). Bensinstasjonen hadde 

eget smøreverksted og vaskehall, samt flere nedgravde tanker med bensin, diesel og spillolje. Det var 

gravd ned 6 tanker med et volum fra 6000 liter til 20.000 liter. Bensinstasjonen lå i den sørlige delen av 

bygget, og drivstofftankene var gravd ned i området mot Hønengata 67. I en kortere periode har bygget 

blitt brukt som lager for byggevarer. Etter dette er bygningen blitt brukt til forretninger, restaurant og 

kontorer. Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen er det antageligvis fra de 

nedgravde drivstofftankene som lå plassert mellom Hønengata 71 og Hønengata 67. 

 

Hønengata 67 (gnr/bnr 86/283):  

På denne eiendommen står det et forretningsbygg fra 1960-tallet. Denne eiendommen var slått 

sammen med eiendom 86/478 frem til slutten av 1970-tallet / begynnelsen av 1980-tallet. De 

nedgravde tankene til bensinstasjonen som tidligere lå i Hønengata 71 var gravd ned mellom Hønengata 

71 og Hønengata 67. Dersom det er spredning av forurensning fra denne eiendommen vil det 

sannsynligvis stamme fra disse tidligere nedgravde oljetankene. 

 

Hønengata 65 (gnr/bnr 86/272): 

Denne eiendommen er benyttet til ulike typer forretningsvirksomhet. Det er lite sannsynlig at det har 

vært spredning av forurensning fra denne eiendommen inn på tiltaksområdet. 

 

Figur 3 viser en oppsummering av hva slags virksomhet som har vært på de ulike eiendommene 

innenfor tiltaksområdet. Den historiske kartleggingen viser at det har vært virksomheter som potensielt 

kan ha tilført forurensning i grunnen på samtlige av de aktuelle eiendommene som det er planlagt å 

bygge ut. Graden av forurensning som kan forventes på de ulike eiendommene varierer noe. Det antas 

at den mest forurensede av de aktuelle eiendommene vil være Industrigata 4, hvor det har vært 

karosseri fabrikk, metalliseringsverk og togspor. På de andre eiendommene har det vært hovedsakelig 

lettere industri og forretningsvirksomhet. Her antas det at det vil påvises lettere til moderat diffus 

forurensning. Den historiske kartleggingen har avdekket flere mulige punktkilder. Disse er oppsummert i 

Figur 4.  

 

Dersom det har vært trafikk eller parkering av tyngre kjøretøyer på eiendommene kan det ikke 

utelukkes at det befinner seg oljeforurensning i grunnen dersom det har vært lekkasjer fra kjøretøyene. 

Dette gjelder samtlige eiendommer.  

 

I bygninger fra 1950 – 1980 tallet ble brukt mye miljøgifter i byggverkene, særlig tungmetaller og PCB. 

Miljøgifter i maling eller andre bygningsmaterialer kan ha forurenset grunnen nær bygningene, særlig 

om de er renovert eller revet. De fleste av bygningene på de aktuelle eiendommene er fra denne 

perioden, så miljøgifter fra byggverkene kan også være en kilde til forurensning. 
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Figur 3 Oppsummering av hvilke typer virksomheter som har vært på de ulike eiendommene innenfor tiltaksområdet. 

Informasjonen er hentet hos Ringerike kommune sine byggesaksarkiver. 

 

 
Figur 4 Oversikt over mulige forurensningspunktkilder. Informasjonen er hentet fra byggesaksarkiv hos Ringerike 

kommune. 
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Geologi, grunnvann og resipienter 

Figur 5 viser løsmassegeologien i området. Som man ser av figuren er tiltaksområdet hovedsakelig 

dekket av fyllmasser, med noe elveavsetninger mot øst. Fyllmassene har en ukjent opprinnelse, og det 

kan dermed ikke utelukkes at disse kan inneholde noe diffus forurensning.  

Elveavsetninger er en løsmassetype som vanligvis har en god permeabilitet. I følge 

Grunnvannsdatabasen er det antatt at denne elveavsetningen inneholder en betydelig 

grunnvannsressurs, se Figur 6. Dersom det er spredning av forurensning fra området er det dermed 

fare for at dette spres gjennom elveavsetningen og ned til Randselva eller inn i grunnvannsforekomsten. 

Det er omtrent 140 meter i luftlinje fra det østligste punktet i Industrigata 4 til Randselva. 

 

 
Figur 5 Oversikt over løsmassefordelingen i området. Som man ser av figuren består løsmassene på alle de aktuelle 

eiendommene av fyllmasser (markert med grått). Den østlige delen av eiendommene 86/263 (Industrigata 4) og 

86/736 (Industrigata 4B) består av elveavsetninger (markert med gult). [4] 
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Figur 6 Oversikt over grunnvannsforekomster i området. Som man ser befinner det seg en antatt betydelig 

grunnvannsforekomst rett øst for tiltaksområdet. [5] 

 

Grunnforurensningsdatabasen 

Ingen av eiendommene er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.  

 

Oppsummering av dagens situasjon med hensyn på forurenset grunn 

Områdes historikk tilsier at det er mistanke om forurensning på området. Dette på grunn av de ulike 

industrivirksomhetene og forretningsvirksomhetene som har holdt til på eiendommene opp gjennom de 

siste 50-60 år. Samtlige av eiendommene er tilført fyllmasser av ukjent opprinnelse som kan inneholde 

forurensning. De fleste av bygningene på eiendommene er fra perioden 1950-1980, en periode da det 

var vanlig å benytte bygningsmaterialer med innhold av miljøgifter som tungmetaller og PCB. Dette kan 

ha lekket ut av bygningene og forurenset nærliggende jordsmonn. I tillegg er det sannsynlig at det har 

vært parkering av store kjøretøyer på samtlige av eiendommene i tilknytning til levering og henting av 

varer. Dersom det har vært drivstofflekkasjer fra disse kan dette ha forurenset jordsmonnet. Det er 

derfor behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for å få en tilfredsstillende oversikt over 

forurensningssituasjonen på området. Dersom det påvises betydelig forurensning på området bør det 

undersøkes om det er fare for at forurensningen spres til Randselva eller til grunnvannsforekomsten 

som befinner seg rett øst for området. 
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Verdi 
Det er liten verdi knyttet til forurensede masser. Dersom massene er rene vil de ha en noe større verdi 

da de kan gjenbrukes både innenfor og utenfor tiltaksområdet. Mest sannsynlig inneholder massene noe 
forurensning, og har derfor en liten verdi. 
 

     Liten          Middels        Stor 

__________l_________l__________ 

 

 
 

 
Omfang 
Det er planlagt å bygge boliger og næring på de aktuelle eiendommene. Boligområder ansees som 
følsom arealbruk, og forurensningstilstanden i øverste meter av massene må tilfredsstille tilstandsklasse 
2 eller lavere. Næringsområdene og parkeringsplassene må tilfredsstille tilstandsklasse 3 eller lavere i 
øverste meter av massene. Dersom massene har en høyere forurensningsgrad enn det som er tillatt må 

det utføres tiltak. Dette vil gi en positiv effekt for området og tilgrensede områder som påvirkes av 

eventuell forurensning, som blir renere dersom forurensede masser fjernes. Dersom massene allerede 
er rene vil ikke tiltaket ha noen effekt, hverken positivt eller negativt med hensyn på forurenset grunn. 
Da det er mest sannsynlig at massene er forurenset vil tiltaket trolig ha en positiv effekt på 
forurensningstilstanden i området fordi forurensede masser trolig må fjernes. 
 

Stort          Middels        Liten             Liten           Middels       Stort 

negativt      negativt      negativt       positivt      positivt       positivt  

                                               Intet 

__________l_________l__________l_________l_________l_________ 

 

 

 

 
Konsekvens 

Helt avhengig av forurensningstilstanden på eiendommene vurderes konsekvensen til å være Liten 
positiv. 
 
 

Videre undersøkelser 
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-4 [1] skal tiltakshaver sørge for at det blir utført 
nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 
grunnen dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området. Resultatet fra den historiske 
kartleggingen viser at det er grunn til å mistenke forurensning på flere av de aktuelle eiendommene 
innenfor tiltaksområdet. Dersom det skal graves i forbindelse med utvikling av området vil det derfor 
være nødvendig med en videre miljøteknisk grunnundersøkelse.  

 
En videre miljøteknisk grunnundersøkelse vil bestå av prøvetaking av massene, med en prøvetetthet i 
henhold til anbefalinger gitt i Miljødirektoratets veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset 
grunn TA-2553/2009» [6]. Prøvetettheten vil bestemmes ut i fra antatt forurensningsmønster på 
området. Hvor dypt det må prøvetas vil avhenge av planlagt gravedyp. Prøvene sendes inn til 
laboratorium for analyse, og analyseres for de miljøgiftene man mistenker at massene inneholder. 

Analyseresultatene vurderes og tolkes, og en videre disponering av massene anbefales. Dersom det 
massene er rene kan undersøkelsen avsluttes. Dersom massene ikke er rene må det utarbeides en 
tiltaksplan. Tiltaksplanen beskriver tiltaket, risiko for helse og spredning under tiltaket, tiltak for å 
redusere risikoen for helse og spredning med hensyn på forurensning under tiltaket, hvordan 
forurensede masser kan disponeres, behovet for kontroll og overvåking under og etter tiltaket, hvordan 
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tiltaket dokumenteres samt hvilke krav det er til rapportering underveis og til slutt. Tiltaksplanen må 
godkjennes av kommunen før gravearbeidene kan iverksettes.  

 
Basert på funnene fra den historiske kartleggingen kan følgende scenarioer tenkes:  
 
Scenario 1 – ingen påvist forurensning 
De videre miljøtekniske grunnundersøkelsene påviser ingen forurensning. Det vil da ikke være behov for 
tiltak, utarbeidelse av tiltaksplan eller oppfølging under gravearbeidene. Massene kan omdisponeres fritt 

både innenfor og utenfor tiltaksområdet.  
 
Sannsynlighet: lav, fordi det har vært industrivirksomhet på store deler av området i 50-60 år. 
 
Scenario 2 – påvist lettere til moderat forurensning 
De videre miljøtekniske grunnundersøkelsene viser lett til moderat forurensning i fyllmassene. Det 
avdekkes hovedsakelig diffus forurensning. Det vil da være behov for tiltaksplan. I tillegg kan det være 

behov for tiltak over hele eller deler av området. Forurensede masser som ikke kan gjenbrukes innenfor 

tiltaksområdet må leveres til godkjent deponi mot deponiavgift. 
 
Sannsynlighet: høy, fordi massene i området består av fyllmasser med en ukjent opprinnelse og fordi 
det har vært ulike typer industrivirksomhet og mye tungtransport inn og ut av området i mange år. 
 
Scenario 3 – påvist betydelig forurensning 

De miljøtekniske grunnundersøkelsene viser en moderat til høy forurensningsgrad i fyllmassene. Det 
avdekkes både punktkilder (for eksempel gamle oljetanker eller mindre deponier) og diffus men 
betydelig forurensning. Det vil være behov for risikovurderinger, avgrensende undersøkelser, tiltaksplan 
og oppfølging under gravearbeidene. Deler av området må mulig saneres på grunn av for høy 
forurensningsgrad og fare for spredning til omkringliggende områder. Masser som ikke kan gjenbrukes 
innenfor tiltaksområdet må leveres til godkjent deponi mot en deponiavgift.  

 
Sannsynlighet: middels, Det er mulig at det avdekkes betydelig forurensning på deler av området, men 
sannsynligheten for at det påvises betydelig forurensning over hele området er lav, da flere av 
eiendommene ikke er blitt benyttet til virksomheter som genererer mye forurensning. 
 
Det er også en mulighet for at den videre miljøtekniske grunnundersøkelsen viser en kombinasjon av 

flere scenarioer, på noen av eiendommene kan det avdekkes en høyere forurensningsgrad enn på 

andre. Sannsynligheten for dette er høy. 
 
Kostnader knyttet til de ulike scenarioene: 
Kostnadene knyttet til håndtering av forurenset grunn vil variere med hvilket scenario som avdekkes 
under den miljøtekniske grunnundersøkelsen. 
 
Scenario 1 vil ikke medføre kostnader relatert til forurenset grunn, utover kostnadene knyttet til den 

historiske kartleggingen og den miljøtekniske grunnundersøkelsen. 
 
Scenario 2 vil medføre noe økte prosjektkostnader relatert til forurenset grunn, i tillegg til kostandene 
knyttet til den historiske kartleggingen og den miljøtekniske grunnundersøkelsen. De økte kostnadene 
vil være knyttet til utarbeidelse av tiltaksplan, og deponikostnader for masser som ikke kan 
omdisponeres. Normalt vil deponikostanden ligge mellom 200-500 kr per tonn masse, men dette vil 

avhenge av mengden masse som deponeres samt forurensningsgraden til massene. Prisene kan også 
variere mellom ulike deponier. 
 

Scenario 3 vil medføre økte prosjektkostnader knyttet til forurenset grunn, i tillegg til kostandene 
knyttet til den historiske kartleggingen og den miljøtekniske grunnundersøkelsen. Utgifter knyttet til 
avgrensende miljøtekniske grunnundersøkelse, risikovurdering av massene med hensyn på helse og 
spredning, utarbeidelse av tiltaksplan og oppfølging under gravearbeidene på påregnes. Det er også en 

mulighet for at det må fjernes mer masser enn det som opprinnelig var planlagt. I tillegg vil det være 
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kostander knyttet til deponering av masser som ikke kan gjenbrukes på tiltaksområdet. Det er en risiko 
for at deler av massene må deponeres som farlig avfall.   

 
Fremdrift knyttet til forurenset grunn 
Funnene fra denne fase 1 kartleggingen viser at det er nødvendig å gå videre med en miljøteknisk 
grunnundersøkelse (fase 2).  
 
En tiltaksplan er gyldig i tre år etter at den er godkjent av kommunen. Dersom arbeidene ikke er 

påbegynt i løpet av tre år må en ny tiltaksplan utarbeides og sendes kommunen. Det samme gjelder 
dersom byggearbeidene innstilles lengre enn 2 år. Dersom det er lenge til planlagt byggestart vil det 
derfor være hensiktsmessig å vente med miljøteknisk grunnundersøkelse.  
 
Dersom planlagte gravearbeider skal starte opp innen tre år kan en miljøteknisk grunnundersøkelse 
påbegynnes i nærmeste fremtid. Per i dag er deler av området dekket av bebyggelse, og dermed 
utilgjengelig for prøvetaking. Prøvetaking av de bebygde områdene må derfor vente til bygningene er 

revet. Prøvetaking av de ubebygde områdene kan derimot påbegynnes, og en tiltaksplan kan utarbeides 

basert på resultatene. Tiltaksplanen vil da inneholde en plan for videre prøvetaking av områdene som 
var utilgjengelige for prøvetaking da tiltaksplanen ble utarbeidet. Eventuelt kan den miljøtekniske 
grunnundersøkelsen vente til alle bygninger som skal fjernes er fjernet og hele området er tilgjengelig 
for prøvetaking. 
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