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Sammendrag
Rambøll har fått i oppdrag av Bane Nor og Statens Vegvesen å utføre en historisk kartlegging (Fase 1) ved følgende
foreslåtte landdeponier for sprengtstein; Espeland nord, Idlasund, Tangelandsheiane, Vestredalen, Trangereiddalen og
Dalehagen, i forbindelse med prosjekterte veg- og jernbanelinjer mellom Arna og Stanghelle i Vaksdal og Bergen
kommune. Det er prosjektert konstruksjon av jernbane med dobbeltspor, jernbanestasjoner, nye E16-tunneltuber med to
og fire felt, nye E16- tunnelrampekryss og nye E16 dagsone mellom Arna og Stanghelle. Undersøkelsen skal avklare om
det foreligger mistanke om forurensning på de foreslåtte lokalitetene for deponering av sprengtstein (overskuddsmasser
fra prosjektet).

Det ble konkludert med at det er mistanke om forurensning ved; Trangereiddalen, Espeland nord og Dalehagen. I tillegg er
det mistanke om forurensning ved en mindre del av Tangelandsheiane og Vestredalen.

Det er tidligere blitt utvekslet flere brev mellom Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland, NIVA, Grønn etat,
Bergentippen AS og Norconsult angående spredning av forurensning fra ett deponi nord for Tangelandsheiane. I tillegg
har det blitt utført undersøkelser i dette området. Dette området er ikke inkludert i noen av tiltaksområdene som blir
undersøkt i denne rapporten, men deponering av masser ved Tangelandsheiane kan muligens skape lignende negative
effekter ved deponering av masser og er derfor inkludert.

Kartleggingen av historikk avdekket at det foreligger flere potensielle forurensningskilder som utløser krav om prøvetaking
av forurenset grunn ved de ulike potensielle deponiområdene. Generelt er det mistanke om tidligere tilført forurensning
mtp. ulike oljeforbindelser samt tungmetaller. Disse forurensningene er assosiert med ulike typer fyllmasser og maskinelt
skogbruk.

Ved de foreslåtte deponiområdene Espeland nord og Dalehagen er det også mistanke om forurensning av pesticider med
bakgrunn i områdets lange landbrukshistorie.

Sweco gjennomførte en befaring ved Svabakken og registrerte en ukjent rørgate med overløp til sjø. Det er konkludert
med at røret kun drenerer overvann fra nærliggende terreng under veilegemet. Det foreligger derfor ikke mistanke om
mulig forurensningskilde.

I de fleste foreslåtte deponiområdene kan den potensielle forurensningen spres via overflatevann og/eller infiltreres i
løsmasser i grunn og/eller i sprekker i underliggende fjell. Forurensningen kan videre spres til og med grunnvann og ende
opp i Sørfjorden og Veafjorden. Spredningspotensialet avhenger av permeabiliteten til de kontaminerte løsmassene, samt
størrelse og antall sprekker i bart fjell og topografien i området.

Basert på den historiske kartleggingen foreligger det hovedsakelig grunn til å mistenke forurensning av grunnen innen alle
de foreslåtte deponiområdene med unntak av Idlasund. Det anbefales derfor å gjennomføre en innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse (fase 2) for å få en tilfredsstillende oversikt over forurensningen i følgende områder; Trangereiddalen,
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Espeland nord (begge delområdene) og Dalehagen. I tillegg må mindre deler av Tangelandsheiane og Vestredalen også
undersøkes. Omfang av prøvetaking er spesifisert i oppsummeringsdelkapittelet til de forskjellige delområdene. Totalt for
alle delområdene er det estimert at det må tas ut prøver i 261 prøvepunkter for å redusere risiko og kostnader knyttet til
håndtering av forurensede masser, til et akseptabelt nivå, videre i prosjektet.
Vår
leveran
se

Fase 1

Forord
Rambøll har fått i oppdrag av Bane Nor og Statens Vegvesen å utføre kartlegging av
historikk for eiendommen (fase 1) på flere foreslåtte lokaliteter for potensiell fremtidig
deponering av overskuddsmasser, i form av sprengstein, fra den nye prosjekterte jernbane-
og veistrekning mellom Arna og Stanghelle i Vaksdal og Bergen kommune. Oppdragsleder
i Rambøll er Christina Hegge. Historisk kartlegging med hensyn på forurenset grunn, fase 1
er utført av Marius Stokke Sønneland, Rambøll.

Begrensninger
Denne rapporten tar kun for seg undersøkelser av grunnen med hensyn på forurensning.
Undersøkelsen er utført på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon, samt informasjon
gitt av oppdragsgiver eller representanter for oppdragsgiver.

De foreslåtte deponiet ved Espelandsmarka har blitt fjernet og erstattet med Espeland
nord. I tillegg ble det lagt inn ett foreslått deponiområde ved Ildasund.

Ansvar
Rambøll har utført kartlegging av historikk for eiendommene i henhold til gjeldende
regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all potensiell
forurensning på det foreslåtte deponiområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir
en oversikt over mulige forurensningskilder for området. Rambøll påtar seg ikke ansvar
dersom det ved gravearbeid eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning
enn det som er beskrevet i denne rapporten.

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll.

Erklæring
Rambøll har utført kartlegging av historikk for foreslåtte områder for deponier basert på
informasjonen som var tilgjengelig ved utarbeidelsen av rapporten. Dersom det i senere tid
har blitt utført mindre justering av avgrensningene til deponiene anses denne rapporten
fortsatt som gjeldene. Ved større justeringer av avgrensningene kan det bli nødvendig med
en ny/revidert Fase 1 rapport som vil vurderes etter sak for sak.
Tilkomstveier til deponiene var ved utarbeidelsen av denne rapporten ikke fastsatt og er
derfor ikke inkludert.  For områdene hvor det skal utføres terrenginngrep mht. veiarealer
må det vurderes, under utførelsen av miljøtekniske grunnundersøkelser, om disse
områdene også skal prøvetas. Rambøll foreslår at den historiske kartleggingen av
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lokasjonene for de foreslåtte deponiene også er gjeldene for eventuelle tilkomstveier, men
under forutsetning at det vurderes ved den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen
(fase 2) dersom tilkomstveiene til deponiene også må prøvetas.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Rambøll har utført en kartlegging av historikken (fase 1 av en miljøteknisk
grunnundersøkelse) for seks potensielle lokaliteter for mhp. deponering av sprengtstein.
Følgende potensielle utfyllingsområder har blitt undersøkt; Dalehagen, Espeland nord,
Manndalen - Trengereid, Tangelandsheiane, Idlasund og Vestredalen - Trengereid (Figur
1).

Figur 1: Oversiktskart over følgende potensielle lokaliteter for deponering av sprengtstein; Dalehagen (ca. 47
900 m2), Espeland nord (ca. 40 000m2 for den nordre delen, ca. 15 000 m2 for den sørlige delen og ca. 73 000
m2 totalt), Manndalen Trengereid (ca. 39 900 m2), Tangelandsheiane (ca. 170 500 m2), Idlasund (ca. 15 000
m2) og Vestredalen Trengereid (ca. 42 100 m2). ©Kartverket

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 i
forkant av fremtidige tiltak.

1.2 Tidligere undersøkelser
Det har tidligere blitt utvekslet flere brev mellom Bergen kommune, Fylkesmannen i
Hordaland, NIVA, Grønn etat, Bergentippen AS og Norconsult angående spredning av
forurensning assosiert med ett utfyllingsområde på eiendommen med gnr/bnr 298/1 og
298/2 i Trodalen i Arna også referert til som Arnatippen. Det er mulig området vil bli berørt
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av en eller flere adkomstveier inn til utfyllingsområdet på Tangelandsheiane. Denne
rapporten må derfor revideres etter at traseen til adkomstveiene er vedtatt.

Det har i tillegg blitt utført innledede miljøtekniske grunnundersøkelser i deponiet. Dette
området er ikke inkludert undersøkelsene omkring noen av de øvrige potensielle
deponeringsområdene, men Arantippen ligger nord for det ene det foreslåtte
deponiområdet ved Tangelandsheiane (3.3). Det foreligger mistanke om at det er dumpet
forurensede masser i dette deponiet for rene masser, og det foreligger mistanke om at
avrenning fra deponiet kan ha negative påvirkninger av vannkjemien og biota i
Tangelandselva. På bakgrunn av dette er de tidligere undersøkelsene og relatert
korrespondanse ansett som relevant bakgrunnsinformasjon for denne rapporten.

Arnatippen
Den 07.12.10 var Fylkesmannen i Hordaland på inspeksjon ved utfyllingsområdet på
eiendommen med gnr/bnr 298/1 og 298/2 i Trodalen i Arna. Det ble registrert fire avvik
(overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter) som
resultat av inspeksjonen;

· Det er ikke dokumentert at masser brukt til utfylling er rene
· Lagret avfall er skjemmende og fører til fare for forurensning
· Det er mistanke om at utfyllingen fører til forurensning
· Det er mangler ved internkontrollen

NIVA ble leid inn for å ta stikkprøver av jordmassene fire ganger i året slik at man kunne få
en indikasjon på kvaliteten av de leverte massene. Det ble satt en frist for å rette avvikene
til 01.06.11 [1].

Den 06.12.10 tok NIVA fire jordprøver ved Bergenstippen AS i Tangelandsdalen i Arna og
jordprøvene ble analysert for stoffene listet i TA-2553/2009 for forurenset jord. Prøvene ble
tatt av masser som kom fra følgende lokasjoner;

· Område ved IKEA-utbyggingen i Åsane (opplyst av Bergenstippen) BerT-4-10-1
· Område ved Bergenshallen på Landås (opplyst av Bergenstippen), to prøver BerT-

4-10-2 (toppjord) og BerT-4-10-4 (regolitt)
· Område i Eidsvåg (opplyst fra sjåfør av lastebil) BerT-4-10-3

Prøvene tatt ved IKEA-utbyggingen i Åsane og ved Bergenshallen på Landås hadde
konsentrasjoner av metaller og organiske mikroforurensninger som tilfredsstiller
normverdiene for sensitivt arealbruk (TA-2553/2009). Prøven fra Eidsvåg viste seg å
inneholde konsentrasjoner av tjærestoffer (”PAH”), bly, olje (”alifater”) og DDT som ikke
tilfredsstiller normverdiene for sensitivt arealbruk. I denne prøven (BerT-4-10-3) ble det
påvist overskridelser i forhold til normverdiene [2]

Den 07.07.11 sendte Fylkesmannen i Hordaland ett oppfølgingsbrev etter inspeksjonen
med varsel om tvangsmulkt for manglende tilbakemelding for de fire avvikene tidligere
nevnt. Ny tidsfrist ble satt til 01.09.11 med en potensiell tvangsmulkt på 50 000 NOK
dersom den nye tidsfristen ikke blir overholdt [3].
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Den 13.05.13 sendte Bergen kommune et varsel om vedtak om pålegg av tiltak etter
forurensningsloven. Det ble ved befaring av Grønn etat den 17.04.13 observert klare
fargeforskjeller på sigevannet (rustbrun utfelling av toverdig jern) som kom fra deponiet og
videre ut i Tangelandselva. Det ble konkludert med at vollen mellom deponiet og
Tangelandselva ikke forhindret transport av jord og finpartikler til elven. Det kan derfor ikke
utelukkes at avrenningen kan inneholde konsentrasjoner av metaller som kan ha negativ
påvirkning på Tangelandselva og Arnavassdraget som ligger nedstrøms deponiet. Følgelig
ble det vurdert av Grønn etat at det var nødvendig å gjennomføre strakstiltak i form av
fangdammer for oppsamling av sigevann som midlertidig hastetiltak [4].

Den 12.05.15 fraråder Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune å gi dispensasjon til
vesentlig terrenginngrep og utvidet massedeponi i Langedalen. Dette blir gjort på bakgrunn
av at reguleringsplanbestemmelsene er brutt på vesentlige punkter og at dette har
betydelige negative følger for miljø- og naturverdiene på stedet. Kommunen bør sørge for
at det som skulle vært gjort tidligere blir gjennomført i ettertid, ev. rettet opp med andre
avbøtende tiltak der det er mulig. Fylkesmannen skriver videre at et renseanlegg må
etableres snarest for å unngå vide tilførsel av forurensing til Tangelandselva. Overskytende
jordmasser må fjernes, og alt sigevann må føres til renseanlegget som foreslås anlagt nord
på deponiområdet. Videre ber Fylkesmannen kommunen vurdere tvangsmulkt frem til bruk
av arealet er i tråd med bestemmelser i den godkjente reguleringsplanen [5]. De pålagte
tiltakene er pr. dato ikke utført.

Den 23.11.15 ble saksbehandlingen avsluttet hos byggesak i Bergen kommune på grunn
av en pågående rettslig prosess mellom tiltakshaver, Bergenstippen AS og grunneiere.
Grunnet ovenstående omstendigheter forelå det på dette tidspunkt ingen avtale mellom
tiltakshaver og grunneiere. Den rettslige prosessen ble etter hvert trukket og
tilsynsseksjonen fikk den videre oppfølgingen av saken [6].

Den 26.09.16 vedtok Bergen kommune å avslutte saken mot Bergenstippen AS.
Bergenstippen AS ble deretter slått konkurs og saken ble trukket av ansvarlig søker [7].

Den 11.12.18 ble det utført en undersøkelse i fire vassdrag i Bergen kommune som hadde
til hensikt å kartlegge faren for forurensning fra massemottak/deponier innenfor
vassdragenes nedbørsfelt. Undersøkelsen viste forhøyede konsentrasjoner av ulike
tungmetaller nedstrøms massedeponiene. Det ble derfor konkludert med at Arnatippen kan
være en kilde til forurensning av vassdragene Hvilket er svært uheldig fordi Storleva er
lakseførende med anadrom fisk. På bakgrunn av dette ble driverne av Arnatippen pålagt å
utvide måleprogrammet. Det ble også vedtatt at måleprogrammet skulle strekke seg over
minimum et år. [8]. Dette har ikke blitt gjort pga. manglende midler og oppfølging fra
myndighetenes side.

1.3 Målsetning
Målet med den historiske fase 1 undersøkelsen er å kartlegge eventuell mistanke om
forurensning innenfor de potensielle massedeponiområdene som rapporten tar for seg.
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Undersøkelsen omfatter blant annet kartlegging av mulige kilder og mulig spredning av
forurensning til grunn og resipient.
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2 METODE
Rambøll har valgt å dele den miljøtekniske grunnundersøkelsen inn i seks faser.
Faseinndelingen er basert på krav og beskrivelser gitt i forurensningsloven,
forurensningsforskriften med tilhørende veiledere og standarder. For grunnundersøkelser
er det Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 ”Helsebaserte tilstandsklasser for
forurenset grunn” [9] og standard NS-ISO 10381-5:2005 ”Veiledning for fremgangsmåte for
undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter” [10] som er
benyttet.

Fasene er som følger:

ü Fase 1: Kartlegging av historikk for eiendommen
ü Fase 2: Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse
ü Fase 3: Avgrensende miljøteknisk grunnundersøkelse
ü Fase 4: Helse- og spredningsrisikovurdering
ü Fase 5: Tiltaksplan
ü Fase 6: Oppfølging og sluttrapportering

I dette oppdraget er fase 1 gjennomført etter avtale med oppdragsgiver.

2.1 Fase 1 - Kartlegging av historikk
Det er gjennomført en historisk kartlegging (fase 1) av lokalitetene til de forskjellige
foreslåtte landbaserte deponiene. Disse vil inkluderes i en revidert versjon av denne
rapporten. Resultatene fra undersøkelsen vurderes og det konkluderes med om det er
behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse eller om undersøkelsen kan
avsluttes.

Kartleggingen i fase 1 er gjennomført som en skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig
informasjon i Miljødirektoratet sin grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om
grunnforhold [11] [12] og grunnvannsbrønner [13], Norge i Bilder sin database for historiske
flyfoto [14] og oljetankdata fra kommunens arkiver er også benyttet. Informasjonen som har
fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere mulige
forurensningskilder på eller ved eiendommene, og informasjon om opphav til og mulig
utbredelse av potensiell forurensning.
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3 RESULTATER OG DISKUSJON
Individuelle fase 1 undersøkelser har blitt foretatt for hver av de foreslåtte lokalitetene for
de ulike sprengsteinsdeponiene. Det er derfor utført en historisk fase 1 undersøkelse for
hver av de foreslåtte landdeponiene. Følgende lokaliteter må undersøkes mer i detalj;
Espeland nord, Idlasund, Tangelandsheiane, Vestredalen, Trengereiddalen og Dalehagen.

3.1 Befaring
Sweco gjennomførte befaring av veistrekningen fra Arna til Stanghelle den 12.11.19.
Det ble ikke registrert fyllmasser eller forurensning innenfor det avgrensede området med
den påtruffede rørgaten eller nordøst for dette området ved gjennomgang av henholdsvis
løsmassekart, historiske flyfoto og Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase (Figur 3).
Imidlertid det ble registrert ett deponi (Lokalitet: Skreien 4175) med akseptabel
forurensning med dagens areal og resipientbruk som ligger ca. 115 m sør for det
avgrensede område mellom kysten og veibanen (Figur 2).

Figur 2: Estimert lokasjon av røret som ble ved befaring i Svabakken observert den 12.11.19 av Sweco, eksakt
lokasjon av røret er ukjent og kan derfor ikke bli nærmere markert. Det ble også registrert en lokalitet med
akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk (gul prikk).
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3.2 Fase 1 – Espeland nord
Den foreslåtte lokaliteten for deponi ved Espelandmarka har blitt fjernet i ettertid. Ny
foreslått lokalitet for riggområde/lager/deponi område er nå ett todelt område, men anses
som ett område ved Espeland nord.

Generell eiendomsinformasjon framkommet under gjennomgang av det foreslåtte
massedeponiområdets historikk gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte massedeponiområdet i Espeland nord.

Eiendomsinformasjon
Adresse Arnatveitvegen 21, 5262 Bergen
Gnr./Bnr. 289/92, 289/2, 289/3, 289/30, 289/38 og 289/27
Arealbruk Jordbruk, boligområde og naturområde
Dekke på overflaten Eiendommene består hovedsakelig av dyrket mark med noen

eneboliger og skogområder til øst.

Det er registrert flere mindre bekker innen det foreslåtte
deponiområdet som drenerer til Storelva/Arnaelva.

Bygninger på eiendommen Det ble registrert flere bygninger innenfor det foreslåtte
deponiområdet.

Arealbruk av omkringliggende
områder

Delområdene mot nord er regulert som bolig, jordbruk og næring og
industri.

Mot øst er delområdene naturområder.

I sør foreligger det regulering til naturområde, industri og næring og
boligområde.

Mot vest er delområdene regulert til naturområde, bolig, jordbruk og
næring og industri.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto viser at mesteparten av det foreslåtte deponiområdet ble brukt til jordbruk
i perioden 1951 (Figur 3) til 1980 (Figur 5Figur 7). Fra og med 2005 var ca. 70% av det
foreslåtte deponiområdet dekket av skog, mens resten ble brukt til jordbruk (Figur 6Figur
5).

I tillegg ble det på flyfoto fra 1951 (Figur 3) registrert flere veier innenfor det foreslåtte
deponiområdet, samt en vei langs den vestlige grensen til tiltaksområdet. Området har ikke
endre karakter etter 2009 (Figur 7).

I 1951 var det øst for det foreslåtte deponiområdet en kombinasjon av skog, boligområde
og landbruk, mens i vest var det for det meste naturområder utenom en mindre del med
jordbruk og noen eneboliger (Figur 3). Det ble på flyfoto fra 1970 registrert utvidelse av
boligområdene til vest, mens i 1980 ble det etablert en ny vei til vest for tiltaksområdet
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(Figur 5). I 2009 ble det konstruert ble tre store bygg med parkeringsplasser som ble
oppført vest for det foreslåtte deponiområdet. I dag brukes disse byggene av Norengros KJ
Brusdal As, Asko Vest As, Nordic Lunch As og Veøy As Bergen (Figur 7).

Det er på bakgrunn av denne informasjonen mistanke om bl. a. pesticider assosiert med
det historiske jordbruket og metaller og oljeforbindelser assosiert med etablering og bruk av
veiene innen og ved vestlig grense til det foreslåtte deponiet.

Bergen brannvesen bekreftet den 29. oktober 2020 at det ikke foreligger registrerte
nedgravde oljetanker i grunn innenfor det foreslåtte deponiområdet.

Figur 3: Historisk flyfoto fra 1951 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering av det foreslåtte
massedeponi i Espeland nord. ©OpenStreetMap contributors
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Figur 4: Historisk flyfoto fra 1970 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering på det foreslåtte
massedeponiet  i Espeland nord. ©OpenStreetMap contributors

Figur 5: Historisk flyfoto fra 1980 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering på det foreslåtte
massedeponi i Espeland nord. ©OpenStreetMap contributors
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Figur 6: Historisk flyfoto fra 2005 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering på det foreslåtte
massedeponi i Espeland nord. ©OpenStreetMap contributors

Figur 7: Historisk flyfoto fra 2009 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering på det foreslåtte
massedeponiet i Espeland nord. ©OpenStreetMap contributors

Registrert forurensning
Det er ikke registrert noen form for forurensning innenfor eller omkringliggende det
opptegnende arealet i Espeland nord i Grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet.
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Geologi, brønner og grunnvann
Berggrunnen i området består av anortositt med stedvis leukogabbro til gabbro [12] med
løsmasser av typen tynt usammenhengende morenemateriale på store deler av området
med noe elve- og bekkeavsetning på sørlig halvdel av området. Deponiområdet er
lokalisert i bunnen av en dal så topografien er relativ flat med slak helning i nordvestlig
retning mot Sørfjorden (Figur 9). Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor eller
omkringliggende tiltaksområdet. Det er moderat til lav fare for radon i store deler av
tiltaksområdet, mens i deler av den sørlige halvdelen av tiltaksområdet er faren for
radongass definert som usikker (Figur 10).

Figur 8: Løsmassekart som viser hvilken type løsmasser som ligger innenfor det foreslåtte
massedeponiområdet (rødt omriss) ved Espeland nord, samt nærliggende områder med fluviale elve- og
bekkeavsetninger (gul), bart fjell (mer enn 50% av arealet er bart fjell) (rosa) og tynt usammenhengende
morenemateriale (lys grønn). ©Norges geologiske undersøkelse
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Figur 9: Kartutsnitt som viser lokaliteten til grunnvannsbrønn (blå prikk) og topografien i Espeland nord. Det
foreslåtte massedeponiet området (rødt omriss) har hovedsakelig helning ned mot Sørfjorden i nordøstlig
retning. ©Kartverket og ©NGU

Figur 10: Utsnitt av aktsomhetskart for potensiell påvirkning av radon innenfor det foreslåtte
massedeponiområdet og nærliggende områder i Espeland nord. Aktsomhetsgraden for radon i området viser at
det foreligger fra moderat til lav risiko (gul) innenfor det potensielle deponiområdet. Grå farge betyr usikker
eksponering. ©Norges Geologiske Undersøkelse.
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Spredningsveier
Spredningsmulighetene for forurensning i grunnen er avhengig av permeabiliteten til
løsmassene, topografien og berggrunnen. Eventuell tilførsel eller avrenning av
forurensning innenfor det foreslåtte massedeponiområdet vil kunne spres med nedbør
både via overflatevann og vann som infiltreres ned i grunnen. Som tidligere nevnt består
løsmassene innenfor deponiområdet hovedsakelig av tynt usammenhengende
morenemateriale (medium permeabilitet) med noe fluviale elve- og bekkeavsetning
(medium permeabilitet) på den sørlige delen av området i Espeland nord. I og med at
permeabiliteten til løsmassene er antatt å være medium og topografien heller i nordvestlig
retning, er det derfor mistanke om at eventuell forurensning vil kunne spres både i vertikal
og horisontal retning. Det vil si at vann som infiltreres ned i grunnen vil kunne spres videre
til lavereliggende områder utenfor det fremtidige deponiområdet. Det er også mulighet for
at grunnen mettes slik at vann kan samle seg over bakkenivå og danne dammer på
overflaten som kan gi avrenning til lavereliggende områder.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket av potensiell forurensning er følgende;

• Eventuelt grunnvann innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Bekkenettverket innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Arnaelva/Storelva som ligger ca. 50 m vest for det foreslåtte deponiområdet
• Sørfjorden som ligger ca. 2,7 km nord for det foreslåtte deponiområdet

Oppsummering og vurdering
Basert på eiendomshistorikken er det mistanke om forurensning innenfor det foreslåtte
massedeponiområdet. Det er mistanke om bruk av pesticider i forbindelse med det
historiske jordbruket. Det er også mistanke om oljeforbindelser og metallbasert
forurensning assosiert med etablering og bruk av veiene som ligger like ved grensen til- og
innen det foreslåtte deponiområdet. Nevnte type forurensninger kan bl. a. spres via
overflatevann til naboeiendommer og/eller infiltreres i grunn og spres til lavereliggende
områder som Storelva/Arnaelva. Spredningspotensialet avhenger av permeabiliteten til
løsmassene, topografi og elvas vannføring.

Da det er mistanke om forurensning i grunnen innenfor begge delområdene til det
foreslåtte deponiområdet, er det i henhold til forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å
utføre en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse iht. MDs veileder TA-2553/2009. På
bakgrunn av den tilegnete informasjonen anslås det at er behov for prøvetaking i ca. 67
prøvetakingspunkt for hele tiltaksområdet på 55 000 m2 for å få en tilfredsstillende oversikt
over forurensningen på områdene i Espeland nord og redusere risiko og kostnader knyttet
til håndtering av forurensede masser, til et akseptabelt nivå, videre i prosjektet.



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1
–     Lokasjoner for foreslåtte

landdeponier

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

21 av 55
UAS-01-Q-00009

04B
12.11.2020

Side 21
E16 og Vossebanen

Figur 11: Kartutsnitt som viser delen av tiltaksområdet (rødt omriss) hvor det må utføres en
miljøteknisk grunnundersøkelse for det foreslåtte deponiområdet ved Espeland nord. ©Kartverket
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3.3 Fase 1 – Idlasund
Generell eiendomsinformasjon framkommet under gjennomgang av det foreslåtte
massedeponiområdets historikk gitt i Tabell 1.

Tabell 2: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte massedeponiområdet ved Idlasund.

Eiendomsinformasjon
Adresse Idlasund, 5724 Stanghelle
Gnr./Bnr. 21/1 og 21/4
Arealbruk Naturområde
Dekke på overflaten Eiendommene består hovedsakelig er en delvis vegetert

fjellskråning med noen områder med eksponert fjell. Det foreslåtte
deponiområdet er derfor antatt å bestå av et relativt tett dekke.
Det er en bekk på den sørlige delen av det foreslåtte
deponiområdet som drenerer til Veafjorden/Sørfjorden.

Bygninger på eiendommen Det ble ikke registrert noen bygninger innenfor det foreslåtte
deponiområdet.

Arealbruk av omkringliggende
områder

Omkringliggende områder er hovedsakelig naturområder. Ellers er
det registrert en vei ca. 50m sørøst for området.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto viser at hele det foreslåtte deponiområdet, samt omkringliggende området
har vært urørte naturområder fra 1964 (Figur 12) til 2018 (Figur 13). Området har ikke
undergått endringer siden den tid.

Figur 12: Historisk flyfoto fra 1964 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering av det foreslåtte
massedeponi i Idlasund.
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Figur 13: Historisk flyfoto fra 2018 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering på det foreslåtte
massedeponiet i Idlasund. ©OpenStreetMap contributors

Registrert forurensning
Det er ikke registrert noen form for forurensning innenfor eller omkringliggende det
opptegnende arealet i Idlasund i Grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet.

Geologi, brønner og grunnvann
Berggrunnen i området består av anortositt med diorittisk til granittisk gneis [12] med
løsmasser av typen breelvavsetning som dekker hele det foreslåtte massedeponiområdet
[11]. Deponiområdet er lokalisert i en fjellskråning så topografien heller ned mot
Veafjorden/Sørfjorden (Figur 14). Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor eller
omkringliggende området. Det er moderat til lav fare for radon i innen det foreslåtte
deponiområdet og i de omkringliggende områder [15].
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Figur 14: Kartutsnitt som viser lokaliteten til grunnvannsbrønn (blå prikk) og topografien i Idlasund. Det
foreslåtte massedeponiet området (rødt omriss) har hovedsakelig helning ned mot Sørfjorden i nordøstlig
retning. ©Kartverket og ©NGU

Spredningsveier
Spredningsmulighetene for forurensning i grunnen er avhengig av permeabiliteten til
løsmassene, topografien og berggrunnen. Eventuell tilførsel eller avrenning av
forurensning innenfor det foreslåtte massedeponiområdet vil kunne spres med nedbør
både via overflatevann og vann som evt. infiltreres ned i grunnen. Som tidligere nevnt
består løsmassene innenfor deponiområdet hovedsakelig av breelvavsetning (medium
permeabilitet), med noe innslag av bart fjell (lav permeabilitet) i Idlasund. I og med at
permeabiliteten til løsmassene er antatt å være lav til medium og topografien heller i
særøstlig retning, er det derfor mistanke om at eventuell forurensning vil hovedsakelig
kunne spres i horisontal retning og begrenset vertikal retning. Det vil si at vann som
infiltreres ned i grunnen vil kunne spres videre til lavereliggende områder utenfor det
fremtidige deponiområdet. Det er også mulighet for at grunnen mettes slik at vann kan
samle seg over bakkenivå og danne dammer på overflaten som kan gi avrenning til
lavereliggende områder.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket av potensiell forurensning er følgende;

• Eventuelt grunnvann innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Bekken/elven innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Veafjorden/Sørfjorden som ligger ca. 70 m sørøst for det foreslåtte deponiområdet
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Oppsummering og vurdering
Basert på eiendomshistorikken er det ikke mistanke om forurensning innenfor det foreslåtte
massedeponiområdet. Det er derfor ikke ansett behov for å utføre en innledende
miljøteknisk grunnundersøkelse i dette området. Undersøkelsen for dette området kan
derfor nå avsluttes.
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3.4 Fase 1 - Tangelandsheiane
Generell eiendomsinformasjon framkommet under gjennomgang av det foreslåtte
massedeponiområdets historikk er gitt i Tabell 3.

Tabell 3: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte massedeponiområdet på Tangelandsheiane.

Eiendomsinformasjon
Adresse Arna, 5267 Espeland
Gnr./Bnr. 298/4, 297/15, 298/65 og 298/3
Arealbruk Naturområde
Dekke på overflaten Hovedsakelig urørt naturområde med tett dekke av bart fjell (østlig

del) med tynt dekke av løsmasser på den vestlige delen som er
definert som permeabelt dekke. Det foreligger er en asfaltert vei
som går mot sør på den vestlige delen av det foreslåtte
deponiområdet.

Det foreligger også flere små vassdrag innenfor det påtenkte
deponiområdet.

Arealbruk av omkringliggende
områder

Omkringliggende områder mot øst, sør og vest består av relativt
urørte arealer. Nord for det foreslåtte deponiområdet foreligger det
en eiendom som blir benyttet til følgende næring; elektrisitets-,
gass-, damp- og varmtvannforsyning.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto fra 1955 (Figur 15), 2005 (Figur 16) og 2016 (Figur 17) viser at det
foreslåtte deponiområdet ligger i ett relativt urørt område. Det eneste som fremkommer av
det historiske grunnlaget med hensyn til mistanke om forurensning er veien i den vestlige
delen av det foreslåtte deponiområdet. Ved konstruksjon av veien har det blitt brukt
fyllmasser av ukjent opprinnelse. I tillegg kan det ha forekommet forurensning assosiert
med bruken av veien. Det er derfor mistanke om forurensning av metaller og ulike
oljeforbindelser i de antropogene fyllmassene.

Vedrørende omkringliggende områder, fremkommer det i det historiske grunnlaget at det
ble opprettet industri relatert til følgende næringsgrupper; elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannforsyning ca. 10 m nord for det foreslåtte deponiområdet rundt 2005. Det
foreligger ikke mistanke ombidrag av PCB-forbindelser fra denne transformator stasjonen i
og med at den ble bygget etter 1980. Det er allikevel mistanke om olje- og metallbasert
forurensning fra konstruksjonen i forbindelse med daglig drift av transformatorstasjonen.
De resterende omkringliggende områdene består av urørte naturområder. I det foreslåtte
deponiområdet og omkringliggende områder er det ikke registrert større bruksendringer
siden 2005.
Bergen kommune har den 9. januar 2020 bekreftet at det ikke foreligger registrerte
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nedgravde oljetanker i grunn innenfor det foreslåtte deponiområdet.

Figur 15: Historisk flyfoto fra 1955 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet på Tangelandsheiane. ©OpenStreetMap contributors

Figur 16: Historisk flyfoto fra 2005 med estimert størrelse (rødt omriss) og lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet på Tangelandsheiane. ©OpenStreetMap contributors
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Figur 17: Historisk flyfoto fra 2016 med estimert stærrelse (rødt omriss) og lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet på Tangelandsheiane. ©OpenStreetMap contributors

Registrert forurensning
Det foreslåtte deponiområdet og omkringliggende områder er ikke registrert i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Det er heller ikke noen registreringer av
konsesjonsbelagte bedrifter innenfor det foreslåtte deponiområdet eller i omkringliggende
områder.

Geologi, brønner og grunnvann
Geologien i området består hovedsakelig av anortositt med stedvis metagabbro [12] uten
løsmasser på den østlige delen av det foreslåtte deponiområdet (bart fjell - mer enn 50%
av arealet er bart fjell) og noe usammenhengende tynt lag med morenemateriale på den
vestlige delen av det foreslåtte deponiområdet (Figur 18). Det foreslåtte deponiområdet
ligger hovedsakelig på toppen av ett fjell som heller nedover i alle himmelretninger fra det
avgrensede foreslåtte deponiområdet (Figur 19). Det er registrert en grunnvannsbrønn (ID
21819) på den vestlig del av det foreslåtte deponiområdet (Figur 19). Dybden på brønnen
er 96 m og den benyttes til vannforsyning. Det er ikke registrert grunnvannstand i
boreloggen.

Det er registrert fra moderat til lav fare for avgassing fra radon både innenfor og rundt det
foreslåtte deponiområdet [15].
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Figur 18: Løsmassekart over det foreslåtte deponiområdet ved Tangelandsheiane og nærliggende områder
med bart fjell (mer enn 50% av arealet er bart fjell) (rosa), usammenhengende og tynt lag av morenemateriale
(lyse grønn), morenemateriale med sammenhengende dekke med stedvis stor mektighet (grønn) og elve- og
bekkavsetning (gul). ©Norges geologiske undersøkelse

Figur 19: Kartutsnitt som viser lokasjonen av grunnvannsbrønn (blå prikk) og høydekotene innen og
omkringliggende det foreslåtte deponiområdet på Tangelandsheiane. Det foreslåtte deponiområdet er
hovedsakelig på toppen av ett fjell som heller nedover i alle retninger fra avgrensningen til det foreslåtte
deponiområdet. ©Kartverket og © NGU
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Spredningsveier
Nåværende eller fremtidige tilførsler av forurensning i det foreslåtte deponiområdet vil
kunne spres med nedbør både via overflatevann og infiltrasjon med vann ned i grunnen.
Som beskrevet ovenfor består massene innenfor det foreslåtte deponiområdet
hovedsakelig av bart fjell (mer enn 50% av arealet er bart fjell) med noen innslag av
usammenhengende og tynt dekke av morenemateriale. Det vil si at vann som infiltreres
ned i fjell og renner av terrengets harde flater vil kunne spres videre til lavereliggende
områder. Der det foreligger løsmasser er det også mulighet for at grunnen mettes slik at
vann kan samle seg over bakkenivå og danne dammer på overflaten. Dette vil kunne gi
avrenning videre til lavereliggende områder over tid.

Spredningsmulighetene for eventuell forurensning i grunnen er avhengig av
permeabiliteten til løsmassene, topografien og berggrunnen. Løsmassene på området er
antatt å ha lav permeabilitet da de antas å hovedsakelig bestå av bart fjell. Dette må
undersøkes in situ for å bekrefte antagelsen. I og med at det permeabiliteten til
løsmassene er antatt å være lav, kombinert med at varierende topografi er det nærliggende
og anta at eventuell forurensning hovedsakelig vil spres horisontalt. Videre kan det
forekomme en begrenset spredning i vertikal retning dersom det foreligger sprekksoner i
fjellet.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket av potensiell forurensning ved avrenning fra massedeponi
på Tangelandsheiane er følgende;

• Eventuell avrenning til grunnvann fra området
• Nettverket av bekker og andre vannforekomster innen det foreslåtte deponiområdet
• Tangelandsvatnet som ligger ca. 35 m nordvest for det fremtidige deponiområdet
• Storelva/Arnaelven som ligger ca. 240 m sørøst for det fremtidige deponiområdet

Oppsummering og vurdering
Basert på den fremkomne eiendomshistorikken er det mistanke om forurensning i et
delområde innenfor det foreslåtte deponiområdet. Selv om mesteparten av det foreslåtte
deponiområdet har vært urørt over lengre tid er det mulig at det foreligger noe olje og
metallbasert forurensning assosiert med fyllmassene som ble brukt ved konstruksjon av
veien på den vestlige delen av det foreslåtte deponiområdet og transformatorstasjonen
som er plassert ca. 10 m nord for det foreslåtte deponiområdet.

Eventuell forurensning kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i grunnen og spres til
lavereliggende områder over tid. Forurensning kan potensielt tilføres Tangelandsvatnet via
tidligere nevnte spredningsveier i kap 3.6. Innsjøen ligger 35 m nedstrøms det foreslåtte
deponiområdet i nord vestlig retning. Forurensningen kan spres videre til områder
nedstrøms innsjøen. Alternativt kan forurensning ende opp i Sørfjorden via
Storelva/Arnaelva. Spredningspotensialet avhenger av kildestyrken og permeabiliteten til
løsmassene, samt topografien i det foreslåtte deponiområdet.
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Da det er mistanke om forurensning i grunnen i forbindelse med anleggelse av
eksisterende vei innenfor det foreslåtte deponiområdet, er det i henhold til
Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse av området. På bakgrunn av den tilegnete informasjonen anslås det at
er behov for prøvetaking i ca. 50 prøvetakingspunkt for ca. 38 000 m2 av det totale
tiltaksområde på 170 500 m2 (Figur 20) for å få en tilfredsstillende oversikt over
forurensningen på området i Tangelandsheiane og redusere risiko og kostnader knyttet til
håndtering av forurensede masser, til et akseptabelt nivå, videre i prosjektet.

Figur 20: Kartutsnitt som viser delen av tiltaksområdet (rødt omriss) hvor det må utføres en
miljøteknisk grunnundersøkelse for det foreslåtte deponiområdet på Tangelandsheiane. ©Kartverket
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3.5 Fase 1 – Vestredalen sør for Trengereid
Generell eiendomsinformasjon framkommet under gjennomgang av det foreslåtte
massedeponiområdets historikk er gitt i Tabell 4.

Tabell 4: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte deponiområdet på Vestredalen nær Trengereid.

Eiendomsinformasjon
Adresse Gullfjellet, 5263 Trengereid
Gnr./Bnr. 271/1 og 241/4
Arealbruk Naturområde
Dekke på overflaten Eiendommen utgjør et relativt urørt naturområde og er antatt å

bestå av et relativt løst dekke (jord/sand/grus).
Bygninger på eiendommen Det er ikke registrert noen bygg innenfor det foreslåtte

deponiområdet.
Arealbruk av omkringliggende
områder

Områder langs eiendommens vestlige, sørlige og østlige grense er
urørte naturområder med et tynt permeabelt dekke over fjell. Det
går et bekkeleie gjennom det foreslåtte deponiområdet med retning
fra nord til sør. Området nord for det foreslåtte deponiområdet er
regulert til vei- og trafikkarealer.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto viser at det foreslåtte deponiområdet og de omkringliggende områdene i
vestlig, sørlig og østlig retning hovedsakelig besto av naturlig forekommende vegetasjon i
1951, med kun en vei ved den nordlige grensen til det påtenkte deponiområdet (Figur 21). I
1980 ble det laget en vei inn i den nordlige delen av det foreslåtte deponiområdet hvor
fyllmasser av ukjent opprinnelse kan ha blitt brukt til veilegeme (Figur 22). I 2015 ble deler
av det nordlige området innenfor det foreslåtte deponiområdet avskoget. Skogsmaskinene
som ble brukt til denne jobben kan ha forurenset det foreslåtte deponiområdet ved
uhellsutslipp av ulike oljeforbindelser (Figur 23). I det foreslåtte deponiområdet og
omkringliggende områder er det ikke registrert større bruksendringer siden 2015 (Figur 24).

Bergen kommune har den 9. januar 2020 bekreftet at det ikke foreligger noen registrerte
nedgravde oljetanker innenfor det foreslåtte deponiområdet.
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Figur 21: Historisk flyfoto fra 1951 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av et potensielt
massedeponi i Vestredalen nær Trangereid. ©Norge i Bilder

Figur 22: Historisk flyfoto fra 1980 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Vestredalen nær Trangereid. ©Norge i Bilder
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Figur 23: Historisk flyfoto fra 2015 (dekker kun deler av tiltaksområdet) med estimert omfang (rødt omriss) for
lokalisering av det foreslåtte deponiområdet i Vesterdalen nær Trangereid. ©Norge i Bilder

Figur 24: Historisk flyfoto fra 2018 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Vesterdalen nær Trangereid. ©Norge i bilder
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Registrert forurensning
Det foreligger ikke registrerte forekomster av forurensning i grunnforurensningsdatabasen
til Miljødirektoratet. Det er heller ikke registrerte konsesjonsbelagte virksomheter innenfor
eller i nærheten av det foreslåtte deponiområdet.

Geologi, brønner og grunnvann
Berggrunnen i området består hovedsakelig av gabbro med noe metadioritt på den sørlige
delen av det foreslåtte deponiområdet (Figur 25). Mer enn 50% av arealet er bart fjell, og
det foreligger ikke løsmasser over bart fjell innenfor det foreslåtte deponiområdet [11].
Topografien heller ned mot nord (Figur 26). Det er registrert en fjellbrønn (ID 13804) som
ble boret ned til 91 m. I boreloggen er det registrert en meter ned til fjell.
Grunnvannstanden er ikke kjent.. Brønnen brukes som drikkevannskilde. Det er registrert
moderat til lav fare for radon både innenfor og i området rundt det foreslåtte deponiområdet
[15].

Figur 25: Berggrunnskart som viser type bergart som ligger innenfor det foreslåtte deponiområdet (rødt omriss)
og nærliggende områder med gabbro (brun), metadioritt (rosa), glimmerskifer (gul) og metagråvakke (grønn).
©Norges geologiske undersøkelse.
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Figur 26: Kartutsnitt som viser plasseringen av grunnvannsbrønn (blå prikk) og topografien i og omkring det
foreslåtte massedeponiområdet ved Vestredalen (rødt omriss). ©Kartverket © NGU

Spredningsveier
Mulighet for eventuell spredning av forurensning i grunnen avhenger av permeabiliteten til
løsmassene, topografien og berggrunnen. Løsmassene i det foreslåtte
massedeponiområdet antas å ha veldig lav permeabilitet fordi det hovedsakelig foreligger
bart fjell med eventuelle sprekksoner. Eventuelle uhellsutslipp eller vedvarende tilførsel av
forhøyede konsentrasjoner av metaller innenfor det foreslåtte deponiområdet vil kunne
spres med nedbør både via overflatevann og infiltreres ned via i sprekker i berggrunnen.
Det vil si at vann som infiltreres ned i sprekker i grunnen vil potensielt kunne transportere
forurensningen og spre denne videre til lavereliggende områder utenfor deponiområdet.
Det er også mulighet for at grunnen mettes slik at vann kan samle seg over bakkenivå og
danne dammer på overflaten som vil kunne medføre avrenning til lavereliggende områder.
I og med at permeabiliteten til løsmassene er antatt å være veldig lav kombinert med at
topografien heller mot nord er det derfor mistanke om at eventuell forurensning
hovedsakelig vil kunne spres horisontalt, og i begrenset grad i vertikal retning.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket eventuell potensiell forurensning ved avrenning fra det
foreslåtte massedeponiområdet er følgende;

• Grunnvann på området
• Skredbekken innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Sørfjorden som ligger ca. 620 m nord for det foreslåtte deponiområdet
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Oppsummering og vurdering
Basert på den avdekkede historikken omkring det foreslåtte massedeponiområdet
foreligger det ikke mistanke om forurensning i og med at mesteparten av natur arealet har
vært urørt over lengre tid. Det er mulig det er noe olje og metallbasert forurensning
assosiert med fyllmassene som ble brukt ved konstruksjon av den eksisterende veien på
den nordlige delen av det påtenkte deponiområdet. Det kan ha forekommet uhellsutslipp av
diesel og hydraulikkolje, samt metallbasert forurensning fra skogsmaskinene som ble
benyttet til avskoging/flatehogst av den nordlige delen av deponiområdet.

Denne type utslipp kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i grunnen og spres til
lavereliggende områder.

Det foreligger mistanke om forurensning i grunnen innenfor den antropogent påvirkede
nordlige delen av det foreslåtte massedeponiområdet, er det i henhold til
Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse på disse arealene. På bakgrunn av den tilegnete informasjonen anslås
det at er behov for prøvetaking i ca. 32 prøvetakingspunkt for ca. 20 000 m2 av det totale
tiltaksområdet på 42 100 m2 (Figur 27) for å få en tilfredsstillende oversikt over
forurensningen på området i Vestredalen og redusere risiko og kostnader knyttet til
håndtering av forurensede masser, til et akseptabelt nivå, videre i prosjektet.

Figur 27: Kartutsnitt som viser delen av tiltaksområdet (rødt omriss) hvor det må utføres en
miljøteknisk grunnundersøkelse for det foreslåtte deponiområdet ved Vestredalen. ©Kartverket
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3.6 Fase 1 – Trengereiddalen sør for Trengereid
Generell eiendomsinformasjon framkommet under den historiske kartlegging av området er
gitt i Tabell 5.

Tabell 5: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte deponiområdet ved Trengereiddalen.

Eiendomsinformasjon
Adresse Gullfjellet, 5263 Trengereid
Gnr./Bnr. 271/130
Arealbruk Naturområde
Dekke på overflaten Eiendommen ligger i ett relativt urørt naturområde med

skredmateriale. Dekke av løsmasser er antatt å hovedsakelig være
tett dekke.

Bygninger på eiendommen Det er ikke registrert noen bygg innenfor det foreslåtte massedeponi
området.

Arealbruk av omkringliggende
områder

Arealene  langs eiendommens vestlige og sørlige grense er urørte
naturområder med permeabelt dekke over fjell. Manndalselva
drenerer gjennom det foreslåtte massedeponi området fra nord mot
sørvest. Arealene nord og vest for det foreslåtte massedeponi
området er regulert til vei. og trafikkarealer.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto viser at det foreslåtte deponiområdet, samt omkringliggende områder har
vært et relativt urørt naturområde siden 1951. Det går i dag en vei langs den vestlige
grensen av det foreslåtte deponiområdet (Figur 28). I 1965 ble det anlagt en vei inn i den
midtre delen av det foreslåtte deponiområdet tett ved elveleiet til Manndalselva. Under
anleggelsen av veien kan det ha blitt brukt fyllmasser av ukjent opprinnelse. I tillegg ble
deler av arealet sør for veien avskoget (Figur 29). I 1980 ble veien innenfor og utenfor det
foreslåtte deponiområdet henholdsvis forlenget og utvidet, og deler av den nordlige delen
av det foreslåtte deponiområdet ble avskoget (Figur 30). I 2005 ble det laget en ny vei som
går langs den nordlige grensen til det foreslåtte deponiområdet (Figur 31). I 2018 ble en
større del av det nordlige delområde av det foreslåtte deponiområdet avskoget. Samtidig
ble det opprettet en plass for fyllmasser i midten av det foreslåtte deponiområdet. Dette
delområdet er antatt å være fylt med biologisk nedbrytbart avfall fra avskogingen, men kan
også inneholde fyllmasser av ukjent opprinnelse (Figur 32).
Bergen kommune har den 9. januar 2020 bekreftet at det ikke er noen registrerte oljetanker
innenfor det foreslåtte deponiområdet.
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Figur 28: Historisk flyfoto fra 1951 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Trangereiddalen sør for Trengereid tettsted. ©Norge i Bilder

Figur 29: Historisk flyfoto fra 1965 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Trengereiddalen sør for Trengereid tettsted. ©Norge i Bilder
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Figur 30: Historisk flyfoto fra 1980 med estimert lokalisering av det foreslåtte deponiområdet i Trengereiddalen
vest for Trengereid tettsted. ©Norge i Bilder

Figur 31: Historisk flyfoto fra 2005 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Trengereiddalen sør for Trengereid tettsted. ©Norge i Bilder
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Figur 32: Historisk flyfoto fra 2018 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Trangereiddalen vest for Trangereid tettsted. ©Norge i Bilder

Registrert forurensning
Det foreslåtte deponiområdet og omkringliggende området er ikke registrert i
grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet. Det er heller ikke registrerte
konsesjonsbelagte bedrifter innenfor eller i nærheten av det foreslåtte deponiområdet.

Geologi, brønner og grunnvann
Berggrunnen i den nordlige delen av det foreslåtte deponiområdet består av en
kombinasjon av metagråvakke og gabbro med noe glimmerskifer, mens den sørlige delen
består hovedsakelig av gabbro med noe metagråvakke (Figur 33). Over berggrunnen er
det hovedsakelig registrert løsmasser av skredmateriale. Det er også registrert bart fjell ved
den sørlige grensen til det foreslåtte deponiområdet. Det foreslåtte deponiområdet ligger i
bunnen av en dal hvor topografien heller ned mot elveleiet i midten av det foreslåtte
deponiområdet (Figur 35). Det er registrert en grunnvannsbrønn i nærheten av det
foreslåtte deponiområdet (ID 13804). Brønnen brukes til vannforsyning og henter vann fra
et dyp på 91 meter. I boreloggen er det registrert en meter til fjell og at det er ukjent hvor
langt ned det er til stabilt grunnvann. Det er registrert usikker fare for radon innenfor det
foreslåtte deponiområdet og lav til moderat rundt det foreslåtte deponiområdet (Figur 36).



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1
–     Lokasjoner for foreslåtte

landdeponier

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

42 av 55
UAS-01-Q-00009

04B
12.11.2020

Side 42
E16 og Vossebanen

Figur 33: Berggrunnskart med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte deponiområdet i
Trengereiddalen sør for Trengereid og nærliggende områder med gabbro (brun), metadioritt (rosa),
glimmerskifer (gul) og metagråvakke (grønn). ©Kartverket

Figur 34: Løsmassekart med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte deponiområdet i
Trengereiddalen sør for Trengereid og nærliggende områder med skredmateriale (rød), usammenhengende
eller tynt dekke med morenemateriale (grønn), torv og myr (brun) og bart fjell (mer enn 50% av arealet er fjell)
(rosa). ©Norges geologiske undersøkelse
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Figur 35: Kartutsnitt med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte deponiområdet i
Trengereiddalen sør for trengereid som viser lokasjonen av grunnvannsbrønn (blå prikk) og topografien til
området. ©Kartverket © NGU

Figur 36: Utsnitt av aktsomhetskart for potensiell påvirkning av radon ved det foreslåtte deponiområdet for
Trangereiddalen sør for Trengereid. Aktsomhetsgraden for radon i området viser det foreligger fra moderat til
lav risiko (gul) og usikker eksponering (grå). ©Norges Geologiske Undersøkelse.
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Spredningsveier
Mulighet for eventuell spredning av forurensning i grunnen avhenger av permeabiliteten til
løsmassene, topografien og berggrunnen i det foreslåtte massedeponiområdet.
Løsmassene innenfor deponiområdet har høy permeabilitet da de hovedsakelig består av
skredmateriale.

Eventuelle uhellutslipp eller vedvarende tilførsel av forhøyede konsentrasjoner av metaller
innenfor det påtenkte deponiområdet vil kunne spres med nedbør både via overflatevann
og infiltrasjon via sprekker i berggrunn. Gitt at arealene innenfor det foreslåtte
massedeponi området hovedsakelig består av skredmateriale vil nedbør og overvann som
infiltreres ned i den karrige grunn og sprekksoner i fjell kunne spres videre til
lavereliggende områder.

I og med at det permeabiliteten til løsmassene er antatt å være lav kombinert med at
topografien heller mot sørvestlig og vestlig retning er det rimelig å anta at eventuell
forurensning hovedsakelig vil kunne spres horisontalt, og i begrenset grad i vertikal retning.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket av eventuell potensiell forurensning ved avrenning fra det
foreslåtte massedeponiområdet er følgende;

• Grunnvann på området
• Manndalselva innenfor det foreslåtte deponiområdet
• Sørfjorden som ligger ca. 670 m nord for det foreslåtte deponiområdet

Oppsummering og vurdering
Basert på denne eiendomshistorikken er det mistanke om forurensning innenfor det
foreslåtte deponiområdet. Selv om mesteparten av det foreslåtte deponiområdet er urørt vil
det være sannsynlig å finne tungmetaller og ulike oljekomponenter ved veien innenfor og
like utenfor det foreslåtte deponiområdet fra bl. a. antropogene fyllmasser og biltrafikk. Det
er i tillegg mistanke om forurensning av ulike oljeforbindelser og tungmetaller fra
skogsmaskinene brukt til avskogingen og fra det områder der det er plassert fyllmasser av
ukjent opprinnelse.

Denne forurensningen kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i grunnen og spres til
lavereliggende områder. Forurensningen kan spres via bekken på det foreslåtte
deponiområdet og eventuelt Holmavasselvi som ligger ca. 410 m nord for det foreslåtte
deponiområdet. Forurensningen vil avslutningsvis ende opp i Sørfjorden som ligger ca. 670
m nord for det foreslåtte deponiområdet. Spredningspotensialet avhenger av
permeabiliteten til løsmassene og topografien til det foreslåtte deponiområdet.

Da det foreligger mistanke om lettere forurensning i grunnen innenfor det foreslåtte
deponiområdet, er det i henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en
innledende miljøteknisk grunnundersøkelse. På bakgrunn av den tilegnete informasjonen
anslås det at er behov for prøvetaking i ca. 52 prøvetakingspunkt for ett område på ca. 40
000 m2 (Figur 37) for å få en tilfredsstillende oversikt over forurensningen på området i
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Trengereiddalen og redusere risiko og kostnader knyttet til håndtering av forurensede
masser, til et akseptabelt nivå, videre i prosjektet.

Figur 37: Kartutsnitt som viser delen av tiltaksområdet (rødt omriss) hvor det må utføres en
miljøteknisk grunnundersøkelse for det foreslåtte deponiområdet ved Trangereiddalen. ©Kartverket
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3.7 Fase 1 - Dalehagen ved utløp Daleelva
Generell eiendomsinformasjon framkommet under gjennomgang av det foreslåtte
massedeponiområdets historikk er gitt i Tabell 6.

Tabell 6: Eiendomsinformasjon for det foreslåtte deponiområdet ved Dalehagen nær utløpet til Daleelva.

Eiendomsinformasjon
Nærmeste Adresse Dalekvam, 5722 Dale
Gnr./Bnr. 22/41
Arealbruk Jordbruk
Dekke på overflaten Det foreslåtte massedeponiområdet består for det meste av

organisk jord og er derfor definert som permeabelt dekke. På den
nordlige delen av det foreslåtte deponiområdet ligger det en gård
med gressdekke (permeabelt dekke).
Langs den nordvestlige delen av det foreslåtte deponiområdet ligger
E16 (asfaltert vei) tett på Daleelva som har sitt utløp i Dalevågen.
Det foreligger jordbruk på begge sider av E16 ved Dalehagen.
Arealene langs den nordlige, østlige og sørlige grensen er
skogkledt med permeabelt dekke av økende grovhet mot sør
(skredmateriale).

Bygninger på eiendommen Dert foreligger to bygg på eiendommen: Garasje og bolig.
Arealbruk av omkringliggende
områder

Områdene mot nord, øst og sør utgjøres av naturområder, mens
området til vest er vei- og trafikkarealer, samt jordbruk.

Eiendomshistorikk og mulige kilder til forurensning
Historiske flyfoto viser at det foreslåtte deponiområdet har blitt brukt til jordbruksformål
siden 1964 (Figur 38). I 1972 ble det etablert en vei langs den vestlige grensen til det
foreslåtte deponiområdet. Det ble i denne sammenheng anlagt et område for plassering av
fyllmasser delvis innenfor det foreslåtte deponiområdet ved den sørvestlige grensen av det
inntegnede deponiet (Figur 39). I 1991 ble deler av fyllmassene fjernet og muligens
gjenbrukt et annet sted (Figur 40). I 2008 ble det anlagt et nytt deponiområde for plassering
av fyllmasser på den sørlige delen av det foreslåtte deponiområdet. Det er registrert et
tilsvarende område sør-øst for gården, i den nordlige delen av det foreslåtte deponiområdet
på et flyfoto tatt samme året (Figur 41). På et flyfoto fra 2015 er dette området grodd igjen
av naturlig vegetasjon (Figur 42). Det foreslåtte deponiområdet ser ikke ut for å ha endret
bruksmønster i større grad siden 2015.

Vaksdal kommune har i e-post den 9. januar 2020 bekreftet at det ikke foreligger offentlige
oljetanker med offentlig ansvar i området, men opplyste om at de ikke har oversikt over
private tankinstallasjoner i området. I tillegg gav kommunen et forbehold om mulig
tilstedeværelse av en septiktank innenfor det foreslåtte deponiområdet.
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Figur 38: Historisk flyfoto fra 1964 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Dalehagen vest for Daleelvas utløp. ©Norge i Bilder

Figur 39: Historisk flyfoto fra 1972 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Dalehagen vest for Daleelvas utløp. ©Norge i Bilder



E16 og Vossebanen, Arna -
Stanghelle

Miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1
–     Lokasjoner for foreslåtte

landdeponier

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

48 av 55
UAS-01-Q-00009

04B
12.11.2020

Side 48
E16 og Vossebanen

Figur 40: Historisk flyfoto fra 1991 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av foreslåtte
deponiområdet i Dalehagen vest for Daleelvas utløp. ©Norge i Bilder

Figur 41: Historisk flyfoto fra 2008 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Dalehagen vest for Daleelvas utløp. ©Norge i Bilder
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Figur 42: Historisk flyfoto fra 2015 med estimert omfang (rødt omriss) for lokalisering av det foreslåtte
deponiområdet i Dalehagen vest for Daleelvas utløp. ©Norge i Bilder

Registrert forurensning
Det foreligger ikke registrerte forekomster av forurensning i grunnforurensningsdatabasen
til Miljødirektoratet innenfor det foreslåtte massedeponiområdet eller de omkringliggende
eiendomsteigene. Det er heller ikke registrerte konsesjonsbelagte virksomheter innenfor
eller i nærheten av det foreslåtte deponiområdet.

Dog foreligger det flere registrerte eiendommer med forurensning og konsesjonsbelagte
bedrifter på Dale ca. 2,5 til 3 km nordøst for det foreslåtte deponiområdet (Figur 43).
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Figur 43: Kartutsnitt som viser beliggenheten og størrelsen på det foreslåtte massedeponiområdet og det
nærliggende tettstedet Dale med mistanke om forurensning (rosa), akseptabel forurensningsgrad med dagens
arealbruk (gul) og konsesjonsbelagt bedrift (svart fabrikk ikon). © MDIR

Dale er et tettsted med et næringsområde der Dale Garn og Dale fabrikker tidligere hadde
sin virksomhet. Dale Garn (lokalitets ID 4176) er registrert med akseptabel forurensning
med dagens areal- og resipientbruk. Det foreligger mistanke om forurensning ved Dale
fabrikker (lokalitet ID 4177-A og 4177-B).

Den ene konsesjonsbelagte bedriften i dette området er Dale Garn AS (ID 5668), som
tidligere produserte tekstiler, skinn og tauprodukter frem til 2014. Fabrikken ble lagt ned i
2014 [17] og registrerte utslipp for dette året er vist i Tabell 7.

Tabell 7: Analysedata med registrerte utslipp til vann og luft fra Dale Garn AS i 2014 (siste rapporterings år)
Bedriften er nå nedlagt [16].

År Komponent Årlig utslipp til luft Årlig utslipp
til vann

Enhet

2014 Ammoniakk (NH3) 0,79 tonn
2014 Fosfor totalt (Tot-P) 0,03 tonn
2014 Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 2,92 tonn
2014 Kobber (Cu) 0,83 kg
2014 Krom (Cr) 0,10 kg
2014 Nitrogen totalt (Tot-N) 0,79 tonn
2014 Oljeprodukter 0,01 tonn
2014 Sink (Zn) 1,99 kg
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Den andre konsesjonsbelagte bedriften som ligger i samme område som Dale Garn AS er
Daletec AS. De drev i likhet med Dale Garn AS også med produksjon av tekstil-, skinn- og
tauproduksjon. Registrerte utslipp fra 2009 er vist i Tabell 8.

Tabell 8: Data med registrerte utslipp til vann og luft fra Daletec AS i 2009 (siste rapporterings år)  Bedriften er
nå nedlagt [17].

År Komponent Årlig utslipp til
luft

Årlig utslipp til
vann

Enhet

2009 Absorberbare klororganiske
forbindelser (AOC) 0,011 tonn

2009 Kadmium (Cd) 0,003 kg
2009 Metan (CH4) 0,017 tonn
2009 Karbonmonoksid (CO) 0,222 tonn
2009 Karbondioksid (CO2) 0,46 1000

tonn
2009 Karbondioksid, fossilt 0,46 1000

tonn
2009 Kobber (Cu) 8,15 kg
2009 Kvikksølv (Hg) 0,0016 kg
2009 Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 30,6 tonn
2009 Dinitrogenmonoksid (di-NO) 0,004 tonn
2009 Nitrogenoksider (NOX) 0,42 tonn
2009 Olje produkter 0,0025 tonn
2009 Fosfor, total (P) 2,06 tonn
2009 Bly (Pb) 0,088 kg
2009 Svoveldioksid (SO2) 0,11 tonn
2009 Sot 0,027 tonn
2009 Sink (Zn) 2,59 kg
2009 CO2-ekvivalent 461,549 tonn

Daletec AS har tidligere blitt anmeldt til politiet på grunn av flere utslipp av prosessvann
som blant annet inneholdt høye konsentrasjoner av lut/kaustisk soda og fargestoff. Disse
utslippene førte til fiskedød i Daleelva i september 2005 [18].

Geologi, brønner og grunnvann
Berggrunnen innenfor det foreslåtte deponiområdet består av diorittisk til granittisk gneiss
[12] med fluviale løsmasser av typen elve- og bekk avsetning med noe bart fjell (mer enn
50% av arealet er fjell) langs den østlige avgrensningen av deponiet (Figur 44). Det
foreslåtte deponiområdet er lokalisert i bunnen av en dal med relativ flat helning i sørvestlig
retning mot Dalevågen (Figur 45).
Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor det foreslåtte massedeponiområdet, men
det er registrert en brønn i de fluviale løsmassene (lokalitet ID 26720) ca. 700 m øst for det
foreslåtte deponiområdet. Brønnen er 16,5 m dyp og blir brukt av et lokalt vannverk. Data
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fra boringen viser at dybde til fjell og stabil vannstand er ukjent. Den andre løsmasse
brønnen (lokalitet ID 9527) ligger i det samme område og er 18 m dyp og blir brukt til privat
vannforsyning. Data fra boringen vise at stabil vannstand er ved 1,5 m dyp, mens dybde til
fjell er ukjent (Figur 45). Det er moderat til lav fare for radon både i det foreslåtte
deponiområdet og i omkringliggende områder [15].

Figur 44: Løsmassekart med beliggenheten til det det foreslåtte massedeponiområdet i Dalehagen vest for
Daleelva inntegnet med tykk rød strek, og de nærliggende områdene med elve- og bekkeavsetning (gul), bart
fjell (rosa), skredmateriale (rødt) og breelvavsetning (oransje). ©Norges geologiske undersøkelse
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Figur 45: Kartutsnitt med beliggenheten til det det foreslåtte massedeponiområdet i Dalehagen vest for
Daleelva inntegnet med tykk rød strek, og de nærliggende områdenes topografi. Grunnvannsbrønner i
løsmasser er tegnet inn med gul prikk og topografien til området. ©Kartverket © NGU

Spredningsveier
Spredningsmulighetene for forurensning i grunnen er avhengig av permeabiliteten til
løsmassene, berggrunn og topografien. Eventuell forurensning innenfor det foreslåtte
deponiområdet vil kunne spres med nedbør både via overflatevann og vann som infiltreres
ned i løsmassene i grunn. Løsmassene innenfor det foreslåtte deponiområdet består
hovedsakelig av elve- og bekkeavsetninger (medium permeabilitet), med innslag av bart
fjell (lav permeabilitet) langs den østlige grensen av det foreslåtte deponiområdet

I og med at permeabiliteten til løsmassene hovedsaklig antas å være medium, og
topografien heller i sørvestlig retning, er det berettiget mistanke om at en eventuell
forurensning vil kunne spres både i vertikal og horisontal retning. Det vil si at eventuell
vannbåren forurensning som infiltreres ned i grunnen vil kunne spres til lavereliggende
områder som utløpet av Daleelva og Dalevågen. Det er videre mulighet for at grunnen
mettes slik at vann kan samle seg over bakkenivå og danne dammer på overflaten som
også gir avrenning videre til lavereliggende områder.

Resipienter
Resipienter som kan bli påvirket av potensiell forurensning er følgende;

• Eventuelt grunnvann på området
• Daleelva som ligger ca. 30 m nordvest for det foreslåtte deponiområdet
• Dalevågen som ligger ca. 30 m sørvest for det foreslåtte deponiområdet
• Veafjorden som ligger ca. 3500 m sørvest for det foreslåtte deponiområdet
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Oppsummering og vurdering
Basert på den avdekkede historikken omkring det foreslåtte massedeponiområdet
foreligger det mistanke om forurensning av pesticider mtp. at mesteparten arealene
innenfor deponiområdet har vært brukt til jordbruk siden 1951. I tillegg er det mistanke om
forurensning av oljeforbindelser og tungmetaller ved veien innenfor og like utenfor det
foreslåtte deponiområdet fra bl. a. antropogene fyllmasser og biltrafikk.

Den omtalte forurensningen kan spres via overflatevann og/eller infiltreres i de fluviale
løsmassene og spres til lavereliggende områder som Daleelva og Dalevågen som ligger
like ved det foreslåtte deponiområdet. Avslutningsvis kan deler av forurensingen ende opp i
Veafjorden ca. 3,5 km sørvest for det foreslåtte deponiområdet.

Da det er mistanke om forurensning i grunnen innenfor det foreslåtte deponi-området i sør,
sørvest og sørøst for eksisterende gård, samt mistanke om bruk av pesticider er det i
henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2 behov for å utføre en innledende miljøteknisk
grunnundersøkelse. På bakgrunn av den tilegnete informasjonen anslås det at er behov for
prøvetaking i ca. 60 prøvetakingspunkt for ett område på 48 000 m2 (Figur 46) for å få en
tilfredsstillende oversikt over forurensningen på området i Dalehagen og redusere risiko og
kostnader knyttet til håndtering av forurensede masser, til et akseptabelt nivå, videre i
prosjektet.

Figur 46: Kartutsnitt som viser delen av tiltaksområdet (rødt omriss) hvor det må utføres en
miljøteknisk grunnundersøkelse for det foreslåtte deponiområdet på Dalehagen. ©Kartverket
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